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BINDAL 

KIRKEKONTOR 

Åpent alle hverdager 0900-1500 

Sokneprest : 

Gjøa Kristine Aanderaa  

Mobil          916 97 025 

Heim          75 03 13 31 

Kirkeverge/daglig leder:  

Lise Skarstad 

Mobil:                     975 92 135 

Kirketjener: Olav Martin Larsen  

Heim          75 03 17 15 

Mobil          995 49 283 

Organist: Michał Mędzkiewicz   

Mobil   463 76 140 

 

Leder Bindal menighetsråd: 

Jens Christian Berg   

mobil          958 31 160 

Vipps! 

Vi kan nå ta imot gaver 

på Vipps. 

Se etter  

”Bindal Sokn” 

Vipps nr. 503978  

 

Abonnere på Menighetsbladet? 

Menighetsbladet gis ut regelmessig i sam-

me blad som Båtsaumen fra Bindal kommu-

ne.  Mot  en sum på kr 200 årlig vil du få til-

sendt bladet i papirutgave. 

For å bestille abonnement  kan du ringe 

Bindal kommune på tlf. 75 03 25 00  

eller sende e-post til  

postmottak@bindal.kommune.no.  

Oppgi full postadresse.  

Blad og faktura vil komme i posten 

 

Ansvarlig redaktør:  

Jens Christian Berg/    

 Lise Skarstad 

 

Utforming og layout:  

Jens Christian Berg/    

 Bindal kommune 

 

Kontonr Bindal menighetsråd  

4651.07.04754 

 

Følg oss på Facebook 

www.facebook.com/bindalmenighet 
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Prestens side 

Lik lønn for ulikt arbeid 

Det har vært en deilig sommer, hvor de fleste av oss har hatt Norgesferie. Vi har kunnet 

tilbringe feriedager med familie og venner. Det er ingen selvfølge lenger i disse koronati-

der. Høsten er nå over oss, selv om vi riktignok fikk noen ekstra varme sommerdager i 

begynnelsen september. Mange tar igjen fatt på skole og arbeid, men fremdeles står 

mange uten arbeid eller er permittert som følge av koronakrisen. Livet fortsetter likevel 

nå litt mer som vi er vant til. Samtidig er usikkerheten er der, fremtiden er ikke forutsig-

bar. Vi får alle prøve å gjøre vårt. Vi vet at felles innsats bidrar til kontroll over epidemien, 

det er ikke tid for å senke skuldrene ennå. 

Konfirmasjoner står for døren, noe som er uvant for oss på denne tid av året. Det er gle-

delig at vi nå får feire konfirmasjon med familie og noen gjester til stede. Høsttakkefest 

med utdeling av fire-års bok og dåp i Vassås kirke fikk vi til vår alles glede gjennomført 

(nesten) som vanlig.  

I bibelteksten for i år får vi innsikt i arbeidet på en vingård på Jesu tid i Matt 20, 1-16. I 

Israel hadde de allerede i mange århundre dyrket vindruer og laget vin, slik vi blant annet 

hører om det hos profeten Jesaja. På Jesu tid ble det produsert store mengder utmerket 

vin. Det varme klimaet var gunstig for vinranker. Vinen ble regnet som en hellig drikk. 

Vinranken var Israels symbol, i templet sto en vinranke av gull. Dette er noe av bakteppet 

for at Jesus sammenligner seg med vinstokken og gir vinen en slik rang at han sier «Dette 

er mitt blod». 

I fortellingen om arbeiderne i vingården sammenlignes himmelriket med en vingårdseier 

som hyrer arbeidere til å arbeide på vingården sin. Noen får jobb fra morgenen av, noen 

fra formiddagen, noen fra ettermiddagen. Til slutt er det noen som på kvelden enda står 

ledige på torget og som hyres inn bare for den siste timen. Ifølge loven skulle en dagsar-

beider bare arbeide ti timer. Vanlig lønn for en dag var en denar. De som starter å jobbe 

fra morgenen av blir lovet denne lønnen.  

              Forts. neste side 
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Overraskelsen er stor når all får samme lønn når arbeidsdagen er slutt. Til og med de 

som har arbeidet en time, og det en sval kveldstime, får en denar. De som ble leid først 

blir misfornøyde, de har jo arbeidet hele den brennende dagen. Vingårdseieren svarer at 

han har opptrådt rettferdig, da de har fått sin lønn etter avtale. De har ikke noe med hva 

han betaler andre. For som han spør retorisk: «…ser du med onde øyne på at jeg er 

god?» Det «onde øye» sikter her i følge vanlig jødisk tankegang til misunnelse.  

 

Fortellingens poeng er et forsvar for Jesu samvær med «toldere og syndere» som han 

blir kritisert for av nettopp de rettferdige, de som har arbeidet trofast fra morgenen av, 

de skriftlærde og fariseerne. De har ingen grunn til å være misunnelige når Gud gjennom 

Jesus kaller «tollere og syndere» til sitt rike. Dette gjør Gud i sin suverene godhet. 

Jesus går stadig ut og leter etter arbeidere til sin vingård. Han har bruk for oss alle i sitt 

rike. Paradokset er at han gir oss en sjanse selv om vi knapt gjør nytte for oss. Det finnes 

en plass for akkurat meg og deg med det vi er gode på og med det vi ikke får til. 

Gud er en gud som overrasker. Han gir alle en full dagslønn uavhengig om innsatsen er 

stor eller liten  - fordi han er god.   

Lønnen får vi alle i dåpen, løftet om frelse og nytt liv med Gud. Jesu ønsker å stifte et 

nytt felleskap som går på tvers av de skiller og grenser som vi mennesker skaper. Han vil 

at vi skal forenes i ham og være grener på hans vinranke.   

           Gjøa Kristine Aanderaa 

Forts. prestens side 
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Høsttakkefest og utdeling av 4-års bok 

Det var mange som hadde møtt opp til høsttakkefest, dåp og utdeling av 4-års 

bok, over 80 med stort og smått, i Vassås kirke 6. september. Dåpsbarnet Klara 

Louise Hovelsen var rukket å bli elleve måneder, da dåpen var blitt utsatt på 

grunn av koronatiden. Det var koselig med et stort dåpsbarn som pratet til 

presten under dåpen. Alle barna, sammen med dåpsfølget, gikk inn i prosesjon 

med kurver med markens grøde. For anledningen brukte sokneprest Gjøa  

flanellograf til å fortelle om arbeiderne i vingården (Matt 20,1-16). Det var 

mange barn i kirken og de fulgte ivrig med og kom med gode kommentarer.  

De mente at etter endt arbeidsdag i vingården gikk arbeiderne hjem og drakk 

vin. Og det var jo ikke så usannsynlig, da vin var vanlig å drikke til maten den 

gangen, gjerne blandet med vann. I fortellingen får de som bare hadde arbei-

det en time i vingården samme lønn som de som arbeidet hele dagen. Et barn 

mente at de var kanskje fattige og trengte lønnen like mye som de andre. Det 

var en god tolkning. Jesus sammenligner vingårdseieren med Gud. Kanskje vi 

kan forstå det slik at han gir sin kjærlighet til alle, og særlig til dem som treng-

er det mest. Sammen sang vi En båt er så liten og Hvem har skapt alle bloms-

tene med bevegelsene som hørte til. Åtte spente fireåringer kom frem til slutt 

og mottok fireårsboken. Barna var flinke til å følge med og delta i hele gudstje-

nesten, enda så mange de var. Det ble en hyggelig og fin høsttakkefest takket 

være store 

og små. 
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Markering av årets 50-års konfirmanter 

Hvert år  blir 50-årskonfirmantene i Bindal sokn invitert til 

gudstjeneste første søndag i juli. Dette er sammenfallen-

de med Nordlandsbåtregattaen på Terråk.  

I år ble alt annerledes pga Koronaviruset og markeringen 

ble utsatt i håp om at situasjonen skulle bedre seg. 

50-års konfirmantene ble invitert til markering  i gudstje-

neste på Solstad gamle kirkegård søndag 23. august. Imidlertid ble været  så dårlig at 

gudstjenesten ble flyttet inn til Solstad kirke. Koronatilstanden i landet bidro til at mange 

ikke tok turen til markeringen.  Likevel ble det en trivelig markering der prest Bernt 

Aanonsen hadde en trivelig prat med 50-års konfirmantene framme ved alteret. Gudstje-

nesten ble sendt digitalt og kan fremdeles sees på Bindal menighet sin Facebook-side. 

 

 Fra venstre: Julianne Øyen Knudsen, Stig Nygård, Almar Robert Nilsen,   

prest Bernt Aanonsen, Jan Erik Eitran,  Solbjørg Karin Gangstø,  Ola Rune Helstad. 
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Invitasjon til menighetsmøte i Vassås kirke   

etter gudstjeneste søndag 18. oktober kl 1100 

Vedrørende justering av lokal gudstjenesteordning 

Kirkemøtet har bestemt at fra første søndag i advent i år skal justert gudstjenesteplan tas i 

bruk. Gudstjenesteplanen som brukes i dag ble sist justert i 2012. Bindal kirkelig fellesråd 

behandler saken i møte 08.09.2020 og skal sende den videre til Biskopen. Før oversendelse 

skal menighetsmøtet kunne uttale seg. 

 Biskop Ann Helen Jusnes har oppsummert endringsarbeidet slik: 

«Noen av de viktigste endringene i forhold til tidligere liturgi, nevnes her:   

Menigheten skal stå under inngangssalme, hilsen og utgangssalme.   

Samlingsbønn er fortsatt et obligatorisk ledd, men kan eventuelt bes av alle, hvis ikke 
syndsbekjennelsen (som skal fremsies av alle) er lagt til innledningsdelen. De tre mest 
brukte samlingsbønnene kan også bes med kirkeårsvariable ledd.  

Flere syndsbekjennelser er tatt bort, og to nye tatt inn.  

Dagens bønn er et valgfritt ledd.  

I evangelieleddet er halleluja omkved videreført, men det kan også være en salme eller 
et salmevers som inneholder halleluja. I fastetiden kan dette erstattes av et sunget svar-
ledd som innholdsmessig svarer til fastetiden (tractus)  

Et tydeligere skille mellom forbønn og bønnevandring.    

Forbønnene er blitt språklig bearbeidet, og en rekke nye menighetssvar til bønnene er 
tatt inn. 4 av disse er tatt inn i den fortløpende ordningen, mens resten er tatt inn i et 
eget vedlegg i ordningen.   

Den liturgiske musikken består av tre hovedserier, samt en festserie og en fasteserie.  
Det innebærer at menighetsrådet må velge en av de tre hovedseriene for hovedgudstje-
nester, og ta stilling til om de alternative seriene for fest- og fastetiden skal benyttes.  

Flere kan delta som medliturger, og medliturgen(e) får en tydeligere rolle gjennom hele 
gudstjenesteforløpet.  

Det er i alt 7 nattverdbønner i den nye ordningen. Bønnene fra 2011 er bearbeidet og 
har fått en mer lik struktur, ved at epiklesen for elementene og kommunionsepiklesen er 
atskilt, slik at den første bes før innstiftelsesordene, mens den andre bes etter innstiftel-
sesordene. I den korteste nattverdbønnen, som kan brukes når det f.eks er mange dåp 
eller andre tidkrevende elementer i gudstjenesten, er begge epiklesene slått sammen, 
før innstiftelsesordene. I tillegg er nattverdbønnen fra 1992, «Johannesordningen», tatt 
inn som et alternativ. 

     Språklige og strukturelle justeringer.  …..»  
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Salg av konfirmantkort 
Bindal menighet har fått laget eget konfirmantkort for salg. Illustrasjonen er malt av 

Monica  Helgesen.  

Kortene  er 12x17 cm på glanset papir— lik minnekortene som soknet allerede selger.  

Pris på kort blir kr 50,- og selges på kirkekontoret fra 16. september. 

 



 

 

Side 9 Bindal Menighetsblad 

Konfirmasjonene i 2020  

Da Koronaviruset satte stopper for at vi kunne samles på våren, ble konfirma-

sjonene flyttet til høsten.  I Vassås deles konfirmantkullet opp i 2 gudstjenes-

ter. Det blir felles fotografering på Vassås kl 12.00 

Konfirmasjonene i Bindal blir i år slik: 

Vassås kirke lørdag 26. september kl 10.30 og 13.00  

Solstad kirke lørdag 3. oktober kl 11.00 
 

Årets konfirmanter i Vassås kirke 26. september: 

Kl.10.30:        Kl.13.00: 

Helle Skotnes       Magnus Eide Myrvang 

Julian Johannes Skotnes Brevik   Mathilde Busch Næsvold 

Ingrid Mathilde Knoph Fuglstad   Nina Lindsetmo Pettersen 

Jonas Rosting Heimstad     Arne Sander Antonsen 

Gjertrud Catrine Gangstø     Andrea Nygård Bruvoll 

          Johan Angell Strand 
 

Årets konfirmanter i Solstad kirke 3. oktober kl 11.00 

Ole Christian Brønmo      Konrad Nygård Kveinå  

Oliver Kalvik Seterøy       Benjamin Kveinå  

Emma Louise Lian       Isak Torgnes Kristensen 

Ingeborg Elise Aune (tilhører Vassås kirke) 

 

Konfirmasjon i år blir digitalt overført 

Restriksjoner pga Koronavirus medfører at bare de som er invitert 

til kirken kan komme til konfirmasjonsgudstjenestene i år.   

Vi sender alle konfirmasjonene digitalt på Bindal menighet sin 

Facebook-side.  
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Døpte  
Vassås: 
21.06.20  Josefine Hass Bekkevold 
19.07.20  Lukas Andre Aarvik Johansen 
09.08.20  Aurora Marie Ytterland 
06.09.20  Klara Lovise Hovelsen 
 

Døde  
Vassås: 
04.08.20  Edel Brevik  f. 21.11.1939 
05.08.20  Tommy Haglund  f. 20.07.1964 
12.08.20  Arne Morten Kjølstad  f. 08.03.1948 
 
Solstad: 
18.07.20  Reidun Sørheim  f. 18.12.1962 
24.08.20  Bjarne Eidem Lian  f. 06.09.1926 
 
 

Fred over minnet 

Kveldsbønn 

Ha takk, o Gud for dagen 

Som skinner lys og klar 

Ha takk fordi Du ga oss 

Så snill en mor og far. 

Ha takk fordi vi alle 

Får være dine barn. 

Så legger du om dine små 

Din sterke Fader arm 
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En salme jeg er glad i 

Salme 278 Deg være ære   

Michal Medzkiewicz, du er organist i Bindal menighet, 

kan du fortelle oss om en salme du er glad i. 

Jeg er glad i mange salmer. En som er veldig nær til mitt 

hjerte er Deg være ære. Jeg liker også godt salmer som vi 

synger på økumeniske (tverrkirkelige) gudstjenester, som 

Ubi caritas og den vi sang på Høsttakkefesten Laudates 

omnes gentes – Syng lovsang hele jorden. Det er også 

noen salmer som jeg synes er veldig fine fordi melodien 

kommer fra klassisk musikk, som for eksempel Stille 

natt. Den finnes på mange forskjellige språk og er kjent over hele verden. Salmeteksten 

betyr mye for meg, men også melodien. Teksten er veldig viktig i salmer, men melodien 

er like viktig. Hvis melodien er veldig komplisert blir det vanskelig å synge den. Hvis melo-

dien er lett og høres fin ut da kan hele menigheten være med å synge. 

Hva er det du liker med salmen Deg være ære? 

Både teksten og melodien er fin. Jeg sang den for første gang da jeg bodde i Stavanger. 

Da var jeg dirigent for et amatørorkester og vi fremførte Deg være ære. Det hadde jeg 

stor glede av. Det var mitt første møte med den salmen. Jeg likte den med en gang. Det 

er viktig å være oppmerksom på begrepet «ære». Vi kan ikke se «æren» i verden eller 

kanskje i livet vårt, men «æren» er alltid med oss. Ordet «ære» minner meg om Guds 

kjærlighet. 

Du har vokst opp i Polen, hvordan er det med salmesang i kirken i Polen? 

Det er ganske vanlig å synge mange salmer i gudstjenesten. Mange polakker deltar også i 

salmekvelder slik som i Norge. Vi liker godt å synge. Den polske salmetradisjonen ligner 

slik sett mye på den norske. 

Vi må nesten spørre deg til slutt hvordan synes du det er å jobbe i staben og i menighe-

ten her i Bindal? 

Jeg synes det er den beste plass i verden, jeg trives kjempegodt. Jeg må si at det er et 

kjempekollegialt arbeidsmiljø. Jeg har fantastisk kontakt med alle som jobber i kirken. De 

er snille mennesker og jeg vil takke alle dem som jobber kjempehardt for å holde troen 

levende i menigheten. 

Michal Medzkiewicz er  

organist i Bindal sokn. 
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2020 Med forbehold om endringer 

Dato og Sted Hendelse 

September   

20. kl 1900  Vassås 
  

Samtalegudstjeneste 

  
26. (Lørdag) kl  1030  Vassås 
                      kL 1300 Vassås 

  
Konfirmasjon 
  

Oktober   

  
3. (Lørdag) kl 1100 Solstad 
  

  
Konfirmasjon 

  
18.  kl 1100 Vassås 

  
Konfirmantpresentasjon nye  
konfirmanter 
  

November   

1.    kl 11 Solstad 
  
    kl 15 Vassås 

  
Allehelgensdag 

8.   kl 1100 Solstad Gudstjeneste, med Sømna-koret 
(inntil 18 personer) 

15.  kl 1200 Vassås Lys Våken, overnatting fra lørdag 
  

29.   kl.1900   Solstad Lysmesse 
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Vurderer du kirkelig konfirmasjon og vil skrive 
deg som konfirmant våren 2021? 
Ungdom og foreldre er hjertelig velkommen til innskriving  på informasjons-

møtet om konfirmasjonstiden og den praktiske gjennomføringen i  

Vassås kirke torsdag 29. september kl 1900. 

Konfirmasjonsundervisningen foregår samlet for alle konfirmantene i Bindal 

og foregår i Vassås og Solstad kirker. Vi har en kick-off samling på Hildringen 

på høsten og en konfirmasjonsleir på Sømliøya på våren.   

Konfirmantpresentasjonen er ved gudstjeneste i  

Vassås kirke søndag 18.oktober 2020 kl 1100. 

Konfirmasjonen i Vassås kirke blir søndag 23.mai 2021 kl 1100. 

Konfirmasjonen i Solstad kirke blir søndag 30.mai 2021 kl 1100. 

Dato og Sted Hendelse 

6.    kl 1100 Vassås Gudstjeneste 
  

20.  kl 1600  Solstad 
  

Vi synger julen inn 

24. kl 1030  Bindal sykeheim 
       Kl 1330  Solstad 
       Kl  1600 Vassås 
  

  
Gudstjeneste Julaften 

25. kl 1200  Solstad   
1.juledag 

Kirkekalender forts. 
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Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl 0930—1700 

Torsdag kl 0930—1900. Lørdag etter behov.  


