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Prestens side
Det store gjestebudet
Sommeren er kommet til oss i Bindal også, samtidig som samfunnet åpner forsiktig opp igjen. Det
er ekstra hyggelig. Nå kan vi gå på besøk, invitere
til middag eller til fest. Noe som har ligget på vent
i flere måneder. Vi har virkelig fått kjenne i disse

korona-månedene hvor mye felleskap og det å
være sammen med andre betyr for oss. Det handler også om fest og god mat når Gud inviterer til
sitt store gjestebud ifølge Lukas(14, 15-24).
En gang Jesus var invitert i et selskap med rike og
betydningsfulle personer i Jerusalem, fortalte han
en historie til de andre gjestene. Kort fortalt var

poenget: «Du skal ikke invitere din rike omgangskrets, men nettopp de mennesker som ikke kan gi
deg noe igjen: fattige og uføre, lamme og blinde.
Da vil du bli lykkelig fordi du vil få lønn for dette i

Gjestebud av Liv Benedicte Nielsen

det kommende liv». Da utbrøt en av de som lå til
bords i selskapet: «Salig, ja lykkelig er den som får sitte til bords i Guds rike.»
Jesus følte seg svært dårlig forstått av denne selvgode kommentaren. Han hadde jo nett-

opp kritisert de rike i selskapet for deres livsførsel. Han fortalte da enda en historie for å
klargjøre hva han mente: «Det var en mann som hadde planlagt å holde en stor middag
og han inviterte mange...» Denne store festen holdt på å ikke bli noe av, for da dagen
kom og alt var klart sa plutselig alle de innbudte at de ikke hadde tid til å komme. Det de
holdt på med var så viktig at de fikk rett og slett ikke plass til den store, flotte middagen
på sitt program.
Forts.neste side
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Prestens side forts.
Dette høres kanskje plausibelt ut? De som var i selskapet til fariseeren skjønte nok likevel
at dette var urimelig av de innbudte gjestene. Når man har sagt ja, og fått vite det i god
tid, burde man ha anledning til å komme.
Hvordan reagerte mannen som holdt selskapet? Han ble rett og slett sint. Han bestemte
at alle hans rike venner og bekjente, som var så opptatte, de skulle ikke få hindre at
middagen fant sted. Maten var klar og festen vil mannen holde og da med noen som ville
komme.
Hvem var det som kunne komme på dagen? Han ba tjeneren om å bringe inn alle fattige
og uføre, lamme og halte som oppholdt seg ute på byens plasser og gater. Men ennå var
det mange plasser igjen. Da sendte han tjeneren ut utenfor byen, til ukjente mennesker
som han traff der, for å overtale dem til å komme. Mannen ville at hele huset skulle bli
fullt, ikke en plass skulle stå tom. Han ville at festmåltidet han hadde forberedt skulle
nytes til fulle på festen. Det er i dag det er fest, det er i dag den store middagen blir servert. Hvorfor fortalte Jesus denne lignelsen om gjestebudet i selskapet hos den mektige
og rike fariseeren? Jesus hadde som sagt kritisert flere ting i dette miljøet av velstående,
gode jøder. Jesus kom med en advarsel. De som er så opptatt av sine egne gjøremål og
forvaltningen av sin egen rikdom, må akte seg. Lignelsen har en overraskende slutt. I lignelsen får disse sin sjanse: alle fattige, alle mennesker som på en eller annen måte faller
utenfor fellesskapet. Også fremmede mennesker inviteres til selskapet.
Det Jesus får frem er at hvordan vi innretter livet har betydning for vår mulighet til fellesskap med Gud. Man kan spørre seg, hvis vi er så opptatte i våre liv med våre gjøremål,
hvordan kan vi i det hele tatt få med oss invitasjonen til festen som Gud har forberedt?
I lignelsen fremheves det at dette festmåltid kan kun oppleves når man faktisk er tilstede,
man kan ikke erfare dette på noen annen måte. Vi har kanskje opplevd en form for innbydelse til felleskap med Gud noen ganger i livet, men så har det druknet i livets travelhet,
med all dets gleder og sorger.
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Prestens side forts.
Gud gjør i stand et gjestebud med fete retter og klaret vin, sier profeten Jesaja. Han er
ikke en Gud som sitter tålmodig og venter uten å foreta seg noe. Han ønsker å gi av sin
kjærlighet. Han vil at noe hyggelig skal skje, selv om alle inviterte ikke kommer og festen
ikke går som planlagt. Han vil sitte til bords, og servere de lekreste retter. Han ønsker å
glede de som vil komme og gjøre stas på dem. Han vil alltid gå nye veier og nye stier og
finne mennesker som trenger å smake hans festmåltid.
Gjøa Kristine Aanderaa

Digitale gudstjeneste fra Solstad kirke 7. juni
Ved gudstjeneste 7. juni var det igjen åpnet for at
publikum kunne delta i kirken. Denne gudstjenesten fra Solstad kirke ble også sendt digitalt over
Bindal sokn sin Facebook-side. Eivind Sommerseth
spilte trompet fra galleriet. Otto Bøkestad, Inger
Lise Valan og Kirsten Brønmo stilte opp som forsangere.

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa
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Bilder fra årets dugnad på Åbygda kirkegård.
Etter godt gjort arbeid er det godt med kaffe. Smittevernreglene med 1 m
avstand er ivaretatt. Familie kan sitte nærmere :-)
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Dugnad på kirkegårdene 2020
Hvert år jobbes det aktivt på vårdugnad rundt omkring på kirkegårdene våre. Dette er en innsats og hjelp som vi setter veldig stor pris
på.
I 2020 har det vært noe spesielt med smittsomt koronavirus som har
endret på mange planer, og det har blitt mindre aktivitet der vi kunne samles.
Det har tidligere blitt gjennomført vårdugnad på både Solstad og
Vassås kirkegård før konfirmasjonen. I år er konfirmasjonen flyttet til
høsten og vårdugnadene ble ikke gjennomført som tidligere.
Imidlertid har Aslaug Dybvik på eget initiativ raket hele Vassås kirkegård alene. Det står det stor respekt av og vi takker henne så mye.

På Solstad kirkegård har det foregått arbeider med gjerde og opprydding etter det, så her har det blitt greit og ikke like nødvendig
med dugnad i år.
Åbygda kirkegård har vi fått dugnadshjelp også i år. Her med nøye
overholdelse av avstand på 1 meter hvis du ikke er i familie.

Vi ønsker oss nå en kontaktperson/lag/ forening med tilknytning til
Bindalseidet gravplass og Aunstranda gravplass, slik at vi kan organisere dugnader her. Det er rydding av kratt, utskifting av råtne materialer i gjerde og klokketårn samt malingsarbeider på gjerde.
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret på tlf. 975 92 135
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Utsatt markering av årets 50-års konfirmanter
Hvert år pleier Bindal sokn gjennomføre markering av 50-årskonfirmanter første søndag i
juli, som sammenfaller med Nordlandsbåtregattaen på Terråk.
I år er alt annerledes på grunn av Koronaviruset, og markeringen ble utsatt.

Konfirmanter i Solstad kirke 5. juli 1970

1.rekke fra venstre: Hildgunn Tove Busch, Elbjørg Synnøve Liasjø, Randi Anita Aune, Tove
Peggy Vikestad, Marit Johnsen, Randi Helene Bergh, Asbjørg Helene Wollan.
2.rekke fra venstre: Håkon Edgar Nygård, Hallgeir Lian, Jan Erik Eitran, Stig Nygård, Frank
Elmer Busch, Arne Dahl, prest : Arnvid Lie.
3.rekke fra venstre: Åge Hermann Bøkestad, Kurt Arve Lian, Alf Martin Åsaune, Alf Henning
Vikestad, Brede Gunnar Kalvik, Kurt Arve Hollup.

Bindal Menighetsblad
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Vi vil i 2020 gjennomføre denne markering av 50-årskonfirmantene i forbindelse med
utegudstjeneste på Solstad gamle kirkegård, søndag 23. august kl 1100.
Hvis det blir dårlig vær, flyttes gudstjenesten inn i Solstad kirke.
Alle er velkommen.

Konfirmanter i Vassås kirke 12. juli 1970

1.rekke fra venstre: Astrid Elisabeth Wagnild, Elin Aarsand, Ragna Louise Moe, Bjørg Tove
Storheil, Trine-Lise Knoph, Solbjørg Karin Gangstø, Jane Aarsandøy, Julianne Øyen.
2.rekke fra venstre: Steinar Arne Bangstad, Arild Aarsand, Odvin Harald Hagen,
Svein Henry Kolsvik, Åge Sylten, Arve Ivar Nilsen, Hålger Eide.
3.rekke fra venstre: Helge Båtnes, John Arne Olsen, Almar Robert Nilsen, prest: Arnvid Lie,
Robert Bergersen, Ola Rune Helstad.
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Åpning av kirkene for publikum
Åpning av kirkene i Bindal
Etter at kirkene har vært stengte på grunn av koronaviruset, er de nå igjen åpne for
publikum. Pr. 16. juni 2020 ble det lempet på bestemmelsene med at det ble åpnet
for at maksimalt 200 personer kan samles . Men dersom vi skal følge smittevernreglene, vil det likevel være noe begrenset antall.
Følgende regler/rutiner gjelder for publikum:

Smittevernhensyn
•

Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)

•

Syke personer skal ikke delta eller være til stede

•

Gode rutiner for håndhygiene og renhold

•

Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

•

For å redusere muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel ved utgang/
inngang, og sitteplasser i kirken, settes det inn ekstra bemanning ute og inne

God hygiene
•

God informasjon ved inngangspartier i kirkene for deltakere og tilsatte med råd
for å unngå smitte.

•

Håndsprit og engangshansker skal være tilgjengelig ved inngangen.

•

Håndsprit skal være tilgjengelig på alteret, talerstolen, orgelet og døpefonten.

•

Alt utstyr som berøres av ansatte og/eller deltakere skal rengjøres før og etter
bruk.

Nattverd
•

Nattverd forberedes av kirketjener.

•

Kirketjener benytter engangshansker og forbereder nattverdshandlingen før
gudstjenesten ved bruk av engangsbeger.

•

Brødet/oblatet legges i begeret før gudstjenesten.

•

Hver deltaker tar sitt engangsbeger, tar ut oblatet og får skjenket vin.

Gravplassene
•

Håndredskaper settes ikke ut på gravplassene

•

Ved bruk av gravplassens vanningskanner er den enkelte selv ansvarlig for å desinfisere før og etter bruk

Bindal Menighetsblad
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Det skjer mye ved Solstad kirke og kirkegård nå
Bindalslaft AS er godt i gang
med å reparere taket på Solstad kirke.
All skiferstein på begge sider
tas ned samtidig og legges opp
samtidig. Det er viktig at vi
jobber likt på begge sider for å
unngå ulik tyngde på taket .
Det legges nytt undertak og
nye lekter.
Steinen vaskes før den legges
tilbake.

Arbeidet med taket er beregnet ferdigstilt tidlig i juli.

Nordvestrand Aktivitetslag
jobber godt med oppsett av

nytt gjerde rundt kirkegården
på Solstad. Det er et omfattende arbeide hvor over
300 meter gjerde skal settes
opp.
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Konfirmasjonene i 2020 er flyttet til høsten
Da koronaviruset satte stopper for at vi kunne samles, ble konfirmasjonene flyttet
til høsten. Konfirmasjonene i Bindal sokn er nå:
Vassås kirke lørdag 26.september kl 1100
Solstad kirke lørdag 3.oktober kl 1100.
Årets konfirmanter i Vassås kirke 26.september:
Arne Sander Antonsen, Julian Johannes Skotnes Brevik, Andrea Nygård Bruvoll, Ingrid Mathilde Knoph Fuglstad, Gjertrud Catrine Gangstø, Jonas Rosting Heimstad, Magnus Eide Myrvang, Mathilde Busch Næsvold, Nina Lindsetmo Pettersen, Helle Skotnes, Johan Angell
Strand

Årets konfirmanter i Solstad kirke 3. oktober
Ole Christian Brønmo, Konrad Nygård Kveinå, Oliver Kalvik Seterøy, Benjamin Kveinå, Emma
Louise Lian, Isak Torgnes Kristensen, Ingeborg Elise Aune (tilhører Vassås kirke)

Vurderer du kirkelig konfirmasjon og vil skrive
deg som konfirmant våren 2021?
Ungdom og foreldre er hjertelig velkommen til innskriving på informasjonsmøtet om konfirmasjonstiden og den praktiske gjennomføringen i
Vassås kirke torsdag 8. oktober 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.

Velkommen

Bindal Menighetsblad
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Den Sør-samisk konfirmasjon 2020 er også flyttet
Saemien Åålmege (samisk menighet i sørsamisk område) skulle arrangere sin konfirmasjon
i Vassås kirke 9. august. De vil nå i stedet arrangere konfirmasjonsleir i Bindal. De vil benytte Vassås kirke på lørdag 8.august og holde gudstjeneste med konfirmanter tilstede på
søndag. 9. august. Gudstjenesten er åpen for alle. De bruker sørsamisk liturgi og salmer,
men liturgiheftet er delvis to-språklig og man trenger ikke være samisk-språklig for å ha
utbytte av gudstjenesten. De stiller med prest til gudstjenesten, han heter Einar Sørlid
Bondevik og er prest i sørsamisk område.

Velkommen.

Spennende solokonsert i Vassås kirke
På sin turne i Trøndelag og
Nordland besøkte multiinstrumentalisten Erlend Olderskog
Albertsen Vassås kirke lørdag

13. juni. Det var en spennende
solokonsert med musikk inspirert av både indisk musikk og
jazz. Sammen med vokal spilte
han på indisk tromme og kontrabass. Det var også instrumentale nummer på saksofon
og syntheziser. Det hele var
flettet sammen med interessante refleksjoner rundt indisk
og vestlig musikk. Det ble en
spesiell kveld i Vassås kirke og
Erlend Olderskog Albertsen er utdannet
jazzmusiker fra Trondheim.

billettinntektene gikk til
Kirkens Nødhjelp
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Døpte
Vassås:
26.04.20 Abel Kornelius Hamnes Aunvik

Døde
Vassås:
21.04.20 Kjell Sverre Hanssen f. 09.03.1945
26.04.20 Erling Brevik f. 08.02.1931

Fred over minnet
OM SEREMONI OG NEDSETTING AV ASKEURNE
Bisettelse og kremasjon
En bisettelsesseremoni utføres med jordpåkastelse i kirken før kremasjon foretas
Seremonien avsluttes ved at gravfølget følger kisten ut til begravelsesbyråets bil, hvor så kisten transporteres til krematoriet.
Etter at kremasjonen har funnet sted, kommer urnen til kirkekontoret. Kirkekontoret kontakter den i familien som er ansvarlig for
gravferden og avtaler tidspunkt for urnenedsettelse.

Urnenedsettelse
Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Urnenedsettelse
kan foregå ved en enkel seremoni hvor pårørende setter ned urnen.
Prest kan være tilstede dersom de pårørende ønsker det.
Kirketjeneren vil medvirke til at urnen blir satt ned og graven forsvarlig lukket.

Forts. neste side
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Urnenedsettelse forts.
En urne kan settes ned på en allerede eksisterende kistegrav. Det er ikke noe begrensning på hvor gammel kistegraven skal være før en kan sette ned askeurne i den. En kiste
og askeurne begraves på forskjellig dybde.
Når en urne er gravlagt er den fredet i hele «fredningstiden», for tiden 20 år. Det stilles
samme krav til askeurner som til kister at de skal brytes ned i jord innen fastsatt fredningstid. Asken etter avdød kan ikke fordeles på flere urner.

Askespredning
Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som
skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det gis derfor ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på
gravplass dersom man har valgt askespredning. Det stilles egne krav til hvor askespredning kan skje.

Gravplassene i Bindal
På Bindalseidet gravplass er det på grunn av grunnforholdene vedtatt at det bare kan
settes ned urner og ikke kister. De øvrige gravplassene kan benyttes både til kister og
urner.

Minnelund
En navnet minnelund er urnegraver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra
seg blomster og lys. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.
I en anonym minnelund vil det ikke være anledning til å sette opp navn og data og anonym graver kan heller ikke festes etter fredningstidens utløp.
Foreløpig har vi ikke minnelund i Bindal sokn. Det er usikkert når vi kan tilby dette.
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2020
Dato og Sted
Juni:
21. kl 1100 Vassås
Juli
12. kl 1200 Solstad/Bindalseidet
NB!! Se tidspunkt
19. kl 1100 Vassås
August
9. kl 1100 Vassås

23. Kl 1100 Solstad

September
6. kl 1100 Vassås

Med forbehold om endringer

Hendelse
Gudstjeneste med Dåp

Utegudstjeneste på Bindalseidet i
parken, hvis dårlig vær flyttes gudstjenesten til Solstad kirke
Gudstjeneste med Dåp

Gudstjeneste med samiske konfirmanter og prest, med Dåp
Utegudstjeneste på Solstad gamle
kirkegård
50-års-konfirmanter
Gudstjeneste, Høsttakkefest,
Utdeling av 4-årsbok

20. kl 1900 Vassås

Samtalegudstjeneste

26.(Lørdag) kl 1100 Vassås

Konfirmasjon

Oktober
3.(Lørdag) kl 1100 Solstad

Konfirmasjon

18. kl 1100 Vassås

Konfirmantpresentasjon nye konfirmanter

Bindal Menighetsblad
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Kirkekalender forts.

Dato og Sted

Hendelse

November
1. kl 11 Solstad
Allehelgensdag
kl 15 Vassås
8. kl 1100 Solstad
15. kl 1200 Vassås

Gudstjeneste, med Sømna-koret
(inntil 18 pers)
Lys Våken, overnatting fra lørdag

29. kl.1900 Solstad

Lysmesse

Desember
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

To utegudstjenester denne sommeren
Hvis været blir bra, så arrangerer vi 2 utegudstjenester i sommer!
Vi har en i Parken på Bindalseidet 12. juli kl 1200. Den kommer i tillegg til den vi alltid ønsker å gjennomføre på Solstad gamle kirkegård, den 23.august kl 1100. Da er også 50-årskonfirmantente invitert.
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