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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          

Mobil          995 49 283 

Fungerende 

Organist:    Geir Allan Reitan  

 

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 220,- årlig vil du få 

tilsendt 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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Forts. neste side 

Se, vi går opp til Jerusalem                               
 

Vi går snart inn i fastetiden og fastetiden varer i 40 dager fra 
askeonsdag og frem til påskeaften. Fastetiden er tid for reflek-
sjon og fastetiden er på mange måter en vandring der vi som 
kristne følger Jesus på hans lange vei opp til Jerusalem. 

     1. Se, vi går opp til Jerusalem 
 i hellige fastetider  
 og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn  
 i stedet for syndere lider. 

   (Salme 117 – Se vi går opp til Jerusalem) 

 

Fastetiden er for mange en tid der man tar bort noe som man 
vanligvis spiser eller gjør. I norsk kristen tradisjon var det  
vanlig at man fastet fra kjøtt og fisk og at man da levde  
vegetarisk i denne perioden. Nå for tiden er det kanskje minst 
like vanlig at man faster fra noe som tar tid. Det kan være  
sosiale medier, TV, strømmetjenester eller lignende. Og det  
er også mange som ikke faster fra noe.  
 

Jeg tenker at hovedpoenget med fasten ikke er hva man tar 
bort i perioden, men hva man legger til. Det trenger ikke være 
et mål å fjerne mest mulig, men målet kan heller være at 
man setter av mer tid til Gud. Målet med fasten kan da være 
å skape rom for Gud. Vi tar ikke først og fremst bort noe, men vi skaper et rom i livene våre 
til Gud. Det å faste fra noe er derfor virkemiddelet som skal hjelpe oss til å rette fokus på 
Gud. Fasten er derfor en tid for refleksjon og det er en tid der vi sammen med Gud vandrer 
opp til Jerusalem. Vi går sammen med hverandre, hver for oss og sammen med Gud på 
denne vandringen mot påsken. 
 

Fastetiden er denne vandringen mot Jerusalem og påsken, der vi ved å bruke mer tid på 
Gud forstår mer og mer av påskens budskap. Det viktige er ikke hva vi trekker fra, men hel-
ler den muligheten vi har til å skape mer rom for Gud. Vi kan skape rom for Gud gjennom 
at vi leser i bibelen og setter av tid til bønn. Ved å skape dette rommet får vi får mulighet å 
reflektere over den tunge veien Jesus måtte gå, og samtidig glede oss over nåden som vi 
får i gave på påskemorgen. Fastetiden er derfor ikke bare en vandring mot langfredag og 
Jesu død, men også en vandring mot påskemorgen og Jesu oppstandelse.  
 

 

Prost Kristoffer Lønning Tørressen 
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Fra venstre prost på 
Indre Helgeland,  
Karianne E. Gullfjell, 
prost på Ytre Helgeland, 
Olav Rune Ertzeid,  
biskop Ann Helen Fjel-
stad Jusnes, prost på 
Sør-Helgeland,  
Kristoffer Lønning  
Tørresen, sokneprest i 
Bindal, Gjøa Kristine 
Aanderaa. Konfirman-
ter i Brønnøy. 

I fastetiden vandrer vi, sammen som kirke og hver for oss, mot nåden. Vi får bruke tid på å 
reflektere over hva nåden er og hva den betyr for oss. Og vi får mulighet til å vende blik-
ket oppover mot Gud når vi vandrer i refleksjon, nysgjerrighet og forundringen mot Jeru-
salem, påske og nåden. 

4. Se, vi går opp til Jerusalem, 

til byen med glans og ære, 

for Frelseren sa oss at der han er, 

skal vi ved hans nåde få være. 

(Salme 117 – Se vi går opp til Jerusalem). 

 

Innsettelse av prost Kristoffer Lønning Tørressen  

3. søndag i advent, den 13. desember 2020 var det innsettelse i gudstjenesten i Brønnøy 

kirke av våre nye prost Kristoffer Lønning Tørresen i Sør-Helgeland prosti. Biskop Ann-Helen 

Fjelstad Jusnes foretok fremstillingen og innsettelsen av prosten. Leder av Brønnøy menig-

hetsråd leste kallsbrevet. Biskopen holdt en kort tale og deretter knelte prosten ved alteret 

under biskopens forbønn for hans tjeneste. Tilreisende prost i Nord-Helgeland, Olav Rune 

Erzteid og prost i Indre-Helgeland, Karianne Egeberg Gulfjell deltok også i gudstjenesten. 

De Makalause sang. Prost Kristoffer Lønning Tørressen holdt prekenen. Det ble en flott inn-

settelsesgudstjeneste.  Etter gudstjenesten var det mulighet for å komme med hilsener.   

Fungerende sokneprest i Brønnøy, Stein Unneberg, ledet denne delen, der vi alle fikk en 

kopp kaffe. Bindal menighet var representert ved sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa og 

menighetsrådsleder Jens Christian Berg. Vi ønsker prost Kristoffer Lønning Tørressen hjerte-

lig velkommen! 

Kristoffer Lønning Tørressen 
Prost i Sør-Helgeland prosti 



 

 

Side 5 Bindal Menighetsblad 

Digital gudstjeneste i Vassås kirke 7. februar 2021,  

med markering av samenes nasjonaldag,  

som var den 6. februar. 

Dette samiske solkorset fikk 
sokneprest Gjøa til sin konfir-
masjon. Det tilhører de histo-
riske smykkene man finner hos Juhls sølvsmed i Alta. Det 
symboliserer solen og årstidene. Korset med de små ringene 
som henger ned skulle ha en beskyttende virkning. Dette sol-
korset hadde opprinnelig gjerne en praktisk funksjon som 
pyntet beltet, men ble også brukt som feste for kniver, sakser 
og nøkler. Det er opprinnelig fra Karelen eller Nord-Russland.  

Vi heiste det samiske nasjonalflagget med de samiske fargene utenfor kirken.  
Sirkelen i flagget symboliserer solen i rødt og månen i blått. 

Wenche Brevik i Bindal 
blomster hadde laget alter-
bukettene med de samiske 

fargene. 

Otto Bøkestad, Anette Vikestad og Trine Vikestad var forsangere på 
gudstjenesten. Geir Allan Reitan var organist og hadde komponert et 

samisk inspirert preludium for anledningen. Vi begynte med å synge 
et vers på sørsamisk, og alle salmene i gudstjenesten var hentet fra 
de femten salmene som er på sørsamisk i salmeboken. 

Læhkoeh biejjine! Gratulerer med dagen! 
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Om fasteaksjonen 

To uker før påske går rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra 
dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Da korona 
rammet verden, var disse midlene helt kritiske.  

I Bindal er det først og fremst konfirmantene som går med bøsser. I de årene vi ikke har nok 
konfirmanter til alle rodene, hjelper menighetsrådets medlemmer, og evt. andre, til og går 
med bøsser slik at vi kan komme til alle i kommunen. Hvis ikke det er mulig å gå rundt på 
dørene, ber vi om du bidrar på VIPPS, til nr 503978. 

Norges nest største innsamlingsaksjon 
Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg 
langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte 
menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsam-
lingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteak-
sjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjo-
nen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i 
en tid av kirkeåret som heter fastetiden. 

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve 
Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag 
til tirsdag før palmesøndag. For hver krone som er 
samlet inn kan vi hjelpe de som trenger det aller 
mest. Til sammen har det så langt blitt samlet inn 
1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen. 

2020 var et unntaksår, men de siste årene før dette 
har innsamlingsresultatet fra Fasteaksjonen årlig 
ligget på rundt 35 millioner kroner. Dette er svært 
viktige midler for å sikre livsviktig hjelp. 

Se også fasteaksjonen.no 
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Da koronapandemien rammet verden i 2020 kunne vi bruke av disse midlene til å 

sette i gang koronatiltak i over 20 land, med støtten fra dere i ryggen fikk vi også 

andre store aktører i Norge og ute i verden til å støtte arbeidet. Hver krone dere sam-

ler inn er helt avgjørende for at vi kan igangsette store nødhjelpsoperasjoner når kata-

strofer inntreffer, og til å skalere opp arbeidet til dem som trenger det aller mest. Sam-

men kan vi kan gjøre enda mer der nøden er størst. 

 

Mer enn penger 
Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn 

penger. Hvert år setter vi også søkelyset på noen 

av de grunnleggende årsakene til fattigdom og 

konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge 

kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattig-

dom og urettferdighet er menneskeskapt. Det be-

tyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en 

rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk. 

 

Her er forslag til hvordan du kan støtte Fasteaksjonen: 

1. Lokal utlodning med betaling til Bindal menighet sin Vippskonto: 503978 
 Kr 5,- pr lodd,  merk vippsoverføringen med  «Loddsalg». 
 Bilde av gevinstene blir lagt ut på Bindal menighet sin Facebook side. 
 Vi får inn mange fine hjemmelagede produkter. 
 
2. Støtt bøssebæreren som kommer                                                                                  
 hjem til deg 

 

Eksempel på gevinster 
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Fastelavn og faste 
Fastelavn kommer av det nedertyske ordet for «kvelden før fasten», og brukes om 

de tre dagene før fastetiden. Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørke-

nen, hvor han tre ganger blir fristet av djevelen. Fastetiden varer i 40 dager fra  

askeonsdag til og med påskeaften – minus søndagene, som ikke er fastedager.  

I tillegg regnes førfastesøndagen, Fastelavn, med til fastetiden. 

Fastelavn vil alltid falle på en søndag 49 dager (7 uker) før 1. påskedag, det vil si i 

tidsrommet 1. februar til 7. mars. Eller i skuddår fra 2. februar til 7. mars. 

Blant tradisjoner som fortsatt lever her i landet, finnes fastelavnsris og baking av 

fastelavnsboller. Festen før fasten avsluttes askeonsdag. 

 

Tradisjonelt er fastelavn siste festdag før fastetiden. 

Selv om fasten bygger på Bibelen, er det ikke så utbredt å faste i dag. En moderne 

utgave av fasten kan likevel dukke opp i enkelte miljøer der man i fasten for eksem-

pel tar pause fra TV eller internett. For faste dreier seg ikke bare om å la være å 

spise, men om å rette oppmerksomheten mot Gud. Fastetiden er en tid for øvelse, - 

skjerpe sansene, lydhørheten, få øye på ditt eget liv, menneskene rundt deg, og 

Gud.                                                                                     Kirken.no 

 

Foto: Bo Mathisen  
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Brønnøysunds Avis 22. april 1972: 

 

 

Bindal menighet utgav sitt første  

eksemplar av menighetsblad så langt  

tilbake som i 1971. Vi ser fra omtalen i 

Brønnøysunds Avis at allerede i 1972 

omtalte menighetsbladet innsamlingsak-

sjoner til Kirkens Nødhjelp. Det gjør vi 

også i denne utgaven av menighetsbla-

det. Ellers har vel heller ikke essensen av 

resten av innholdet i menighetsbladet 

endret særlig karakter.  
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Døde  
Vassås: 
23.11.20  Anny Gangstø F.23.01.1932 
07.01.21  Hjørdis Dybvik F.09.02.1931 
28.01.21  Ola Pettersen F.22.12.1947 
 
Solstad 
24.11.20  Hans Einar Skauvik F.21.09.1937 
08.12.20  Per Norum F.06.03.1925 
13.12.20  Inger Mari Vikestad F.07.07.1933 
19.12.20  Frank Elmer Busch F.05.01.1956 
01.01.21  Arnold Holm F.30.09.1934 
 

Fred over minnet 

Døpte: 
Vassås: 
06.12.20  Nova Octavia Amdahl Fuglstad 
 
Solstad: 
18.10.20  Elias Bjerkli Drageid (Døpt på Fauske) 
18.10.20  Odin Drageid Urskog (Døpt på Fauske) 
25.12.20  Karl Mikael Gatare Øvergård 
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Smittevernregler i kirkene  

    - oppdatert pr januar 2021 

• Maks 10 deltakere ved gudstjenester 

• Tillatt med 50 personer i kirka ved begravelser 

• Nattverd, lystenning ol. frarådes for å redusere bevegelse 

i rommet. Ofring bør skje med Vipps e.l.  

• Oversikt over deltakere skal oppbevares i 14 dager. 

Koronapandemien  medfører at vi endrer noe på gudstjenestepla-

nen i Bindal og har noen gudstjenester åpne for noen få, samtidig 

som de streames og sendes på Bindal menighet sin Facebook-side. 

 

Menighetens årlige møte 

Forutsatt at vi kan møtes, vil menighetens årsmøte avvik-

les etter gudstjeneste i Vassås kirke 18. april.  

Årsrapport, regnskap og budsjett legges fram til  oriente-

ring.                    

Alle er hjertelig velkommen 

Dersom vi av smittevernhensyn ikke kan møtes i kirken, vil vi komme 

tilbake med andre måter for å presentere årsmelding og regnskap. 
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2020 Med forbehold om endringer 

Gudstjenesteplan våren 2021., revidert i februar 

 

FEBRUAR     

07.02. Søndag Vassås kl 1100 

14.02. Søndag Ingen gudstjeneste 

21.02. Søndag Solstad kl 1100            Streames 

28.02. Søndag, Ingen gudstjeneste 

MARS     

1.-5.mars   Vinterferie i skolene 

07.03. Søndag Vassås kl 1100 , 

14.03. Søndag Solstad 1100 

21.03. Søndag Ingen gudstjeneste 

28.03. Palmesøndag Solstad kl 1100, Dåp 

APRIL     

01.04 Skjærtorsdag Sykeheimen kl 1100 

02.04 Langfredag Solstad kl 1100 

04.04. 1.påskedag Solstad kl 1100 

04.04 1.påskedag Vassås kl 1500 

05.04 2.påskedag Ingen gudstjeneste 

11.04. Søndag Ingen gudstjeneste 

18.04. Søndag Vassås kl 1100,          6-års bok,                                                                   

Streames  
Menighetsmøte etter gudstjenesten 

25.04 Søndag Solstad kl 1100 
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Konfirmasjonsdager  i Bindal menighet 2021 
 

Konfirmasjon i Vassås kirke lørdag 16. oktober kl 1100 

Konfirmasjon i Solstad kirke lørdag  23. oktober kl 1100 

MAI     

01.05. Lødag 

Off.høytidsdag 

Ingen gudstjeneste 

02.05. Søndag Ingen gudstjeneste 

09.05. Søndag Solstad kl 1100 

13.05. Torsdag, Kristi 

Himmelfartsdag 

Sykeheimen kl 1100 

16.05. Søndag Ingen gudstjeneste 

17.05. Grunnlovsdag, 

Mandag,  

Vassås kl 1100 

23.05. 1.pinsedag  Vassås kl 1100, Dåp 

24.05. 2. pinsedag,  Gudstjeneste på Tilrem  

kl 1700 

30.05. Søndag Solstad kl 1500, Tårnagenter 

JUNI     

06.06. Søndag Ingen gudstjeneste 

13.06. Søndag Solstad  kl 1100 

20.06. Søndag Ingen gudstjeneste 

27.06. Søndag Vassås kl 1100,   

50-årskonfirmanter 
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