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Maria Budskapsdag. Maler: Fra Angelico (1395-1455)

Fastetid
Tiden før påske. Dette er en forberedelsestid da vi minnes Jesu vandring opp
mot Jerusalem der påskens drama utspilte seg. Noen velger å avstå fra mat,
TV og andre ting for å ha større oppmerksomhet på Gud. I fastetiden,
nærmere bestemt ni måneder før jul, kommer Maria budskapsdag, som
feires til minne om at Gud valgte ut Maria som mor til Jesus.
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Prestens side
Biskopenes
hyrdebrev
om dåpen
I 2020 er dåp et satsningsområde for
Den norske kirke. 12.
januar, 2. søndag i
åpenbaringstiden,
var prekenteksten
fortellingen om Jesu
Giotto: Kristi Dåp
dåp (Matt 3,13-17).
Det var en god anledning til å markere
Giotto: Kristi dåp
dåpen i menigheten. Bispemøtet hadde utarbeidet en tekst om dåpens gave, som forsøker å si noe om hva dåpen er og gi et svar på hvorfor vi skal døpe og døpes. Denne
teksten ble alle prester oppfordret til å lese opp i gudstjenesten denne dagen, eller en
av de nærmeste søndagene. Her i Bindal ble dåpens gave lest opp i gudstjenesten i
Misjonshuset 19. januar. Da ble et barn båret til dåpen, så det var en fin anledning.
”Dåpens gave
I året som ligger foran vil vi i kirken gi ekstra oppmerksomhet til dåpen. Hva har vi i
dåpen? Hvorfor skal vi døpes?
Helt siden Jesus ba oss om å døpe, har mennesker søkt dåp. Dåpen er et mysterium.
Ord kan ikke fullt ut beskrive det som skjer. Vannet øses opp i Faderens, Sønnens og
Den hellige ånds navn. Ved evangeliet, det levende Ordet, blir vannet en nådens kilde.
Dåpen gir oss del i påskefortellingen om Jesus som døde og sto opp av graven.
Tradisjonen vår er at barn blir båret til dåpen. Vi feirer det nye livet, og legger barnet i
Guds hender. Foreldre gjør mange valg for sine barn. Når et barn blir døpt, svarer foreldre og faddere ja på barnets vegne. Men det er aldri for sent å bli døpt. Når ungdom
og voksne blir døpt, svarer de selv ja. Også da står faddere klar til å hjelpe den døpte til
å leve i dåpen og troen på Jesus. Bibelfortellinger, bønn, nattverd og tilhørighet i kirken
er en del av dåpens velsignelse.

Forts. neste side
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Prestens side forts.
Vannet i den kristne dåpen er et tegn som rommer både liv og død. Vannet er vårt livsgrunnlag og samtidig en trussel. Når vi feirer dåp setter vi derfor også ord på og tar avstand fra det som er vondt og imot Guds vilje.
Dette gjør vi i fellesskap når vi forsaker djevelen og bekjenner troen. Dåpen skjermer oss
ikke fra ondskap, synd og destruktive krefter. Den gir oss et løfte og et håp om at livskreftene er sterkere, og at Gud tilgir oss og renser oss for all urett.
Livet fører oss opp og ned. Vi er både sterke og sårbare, og trenger å høre til i en sammenheng. Hvor ulike vi enn er, i dåpen forenes vi på tvers av alt som skiller. Dåpen gir fellesskap med Kristus og med kristne søsken i vår lokale menighet og i den verdensvide kirke.
Dette fellesskapet strekker seg over tid og rom: for det er én tro, én dåp, én kirke. Det vi får
i dåpen gir mot og styrke til å elske Gud og vår neste.
Dåpen er en Guds gave, gitt av nåde, tre håndfuller vann, øst opp i Faderens, Sønnens og
Den hellige ånds navn til evig liv. Vi går fremtiden i møte sammen med Kristus.”
Bispemøtet

Ungdommens kirketing 2020
I år skal ungdomstinget arrangeres sør i fylket, 17. — 19. april i Mo i Rana.
Menigheter og kristne organisasjoner oppfordres til å sende to delegater mellom 15
og 30 år, og i tillegg kan man sende observatører.
Rådgivere fra bispedømmekontoret samt Ungdomsrådet er ledere. Her møter man
ungdom fra hele Nordland til spennende dager.
Alle blir innkvartert på hotell og møtes til diskusjon om temaer som er viktige for ungdom og som kirken skal arbeide med. Opphold og reise er dekket.

Delegatene fra Bindal menighet er: Kristine Lian og konfirmant Gjertrud Gangstø.
Vi kan sende inntil tre observatører i tillegg og oppfordrer ungdom mellom 15 og 30
år å melde seg til kirkekontoret.
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Koselige barnehagebesøk
Før jul var jeg så heldig å få besøke barnehagene på Kjella og på Terråk. Jeg hadde med
flanellografen og fortalte julefortellingen om Josef og Maria og det lille Jesusbarnet.
Barna fulgte ivrige med når jeg fortalte og kom med gode kommentarer underveis. Flere
var overbevist om at det var en jente Maria fikk! Det manglet i det hele tatt ikke på gode
innspill fra barna. Til slutt fikk de bruke flanellografen og selv fremstille julefortellingen.
Gjøa

Her ser vi barna på Terråk
som lager sitt bilde.

Her er det fine
bildet barna i
Kjella barnehage
laget.
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Juletrefester i menigheten
Straks på nyåret hvert år arrangerer Bindal menighet juletrefester. Tradisjonelt har disse arrangementene vært hnholdsvis på Senteret på Terråk og på eldresenteret på Bindalseidet.
Nå er eldresenteret på Bindalseidet revet, og vi arrangerte derfor juletrefesten på
Solvang forsamlingshus på Holm.
Det ble en trivelig stund både på Senteret og på Solvang. Juletrefesten på Solvang ble
arrangert i samarbeid med Bindalseidet pensjonistforening.

Bilder fra arrangementet på Solvang forsamlingshus på Holm

Leder i Bindalseidet pensjonistforening Solbjørg leser tekst.

Nyvalgt medlem av Bindal
menighetsråd, Petter
Bjørnli, ledet arrangementet på Solvang
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Tom Rune Helstad og
Dag Christer Brønmo stilte
frivillig opp og spilte til
juletregangen

Vår tidligere prost Even
Borch vikarierer ofte som
prest. Han møtte opp og
hadde mye morsomt å formidle.
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Salmekveld
i Solstad kirke 18. februar

Vigdis Gutvik, leder i kirkemusikalsk råd,
ledet programmet.

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa leste
tekster om kjærlighet fra Bibelen.

Kirkemusikalsk råd i Bindal menighet inviterer hvert år til salmekveld. Formålet er å
gjøre seg kjent med salmene i salmeboka. I
utgaven fra 2013 er det kommet til mange
nye salmer. Temaet for årets salmekveld var
kjærlighet, da datoen lå tett opp til 14.
februar, som er Valentinsdagen.
Det samme programmet ble også brukt ved
fjorårets salmekveld i Vassås kirke.
Vigdis Gutvik, leder i kirkemusikalsk råd, ledet programmet. Hun hadde en kort presentasjon av salmene. Sokneprest Gjøa Kristine
Aanderaa leste tekster om kjærlighet fra Bibelen, blant annet fra Salomos høysang.
Bindalseidet songlag stilte opp med to egne
sanger, «Hvem kan segla förutan vind» og
«Håll mitt hjärta». Organist Michal
Medzkiewicz spilte orgel og piano til salmene. Han spilte også et stykke av Beethoven.
Årets konfirmanter var også invitert. De fleste av kullet på 18 stilte opp.

Organist Michal Medzkiewicz spilte
også piano.
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Bindalseidet songlag deltok
som forsangere og stilte
opp med to egne sanger

De fleste av årets konfirmanter var også tilstede.

Tårnagenthelg i Solstad kirke
Søndag 22. mars er det tid for nye tårnagenter å utforske
Solstad kirke. Elever fra 3.-og 4. klasser inviteres til å delta
som tårnagen i kirka. Agentmøtet starter søndag kl.10.00.
Som agent får de utdelt agentbevis. Klarer agentene å løse alle mysteriene i
løpet av dagen, er det utlovet en dusør! Vi avslutter med Tårnagentgudstjeneste som starter kl 15.00. Foresatt, eventuelle søsken, faddere og
venner er også invitert til gudstjenesten. Det blir kirkekaffe etterpå.

Det vil bli sendt ut egen invitasjon til barna.
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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 innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen.
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.
Til sammen har det så langt blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.

De siste årene har innsamlingsresultatet fra Fasteaksjonen ligget på rundt 25
millioner kroner. Det utgjør omtrent en tredjedel av Kirkens Nødhjelps årlige
innsamlingsbudsjett. Mens mange av tilskuddene til Kirkens Nødhjelps arbeid er øremerket til bestemte formål, som er avhengige av skiftende politiske prioriteringer, er gavene fra Fasteaksjonen frie midler. Dette gir organisasjonen større forutsigbarhet, fleksibilitet og muligheter til å igangsette store
nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer.
Mer enn penger

Kirkens Nødhjelp sier at 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 fattigdom og urettferdighet er
menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en
rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.”

Bindal Menighetsblad
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I Bindal sokn er det konfirmantene som går med bøssene.
Bøssebærerne i Bindal Menighet samlet i 2019 inn 19.068 kroner. Det betyr at
hver innbygger i menigheten bidro med 12 kroner i gjennomsnitt.

Det bidro til rent vann til 95 personer.
Årets aksjon
For årets aksjon har vi besøkt et av Kirkens Nødhjelps prosjekter i Beseko i
Etiopia. En brønn på 120 meters dyp sørger nå for rent og trygt vann til 8000
mennesker.
Kirkens nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige
utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er
å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til
rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. I tillegg
jobber Kirkens Nødhjelp med bedre forvaltning av vannressurser. Midler fra
fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet.

Ta godt imot bøssebærerne som kommer på døra di i
perioden 29.-31. mars.
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Utdeling av 6-årsbok

Denne fine buketten av jenter mottok hver sin 6-årsbok ved gudstjeneste i
Solstad kirke søndag 9. februar 2020.
Som en del av trosopplæringsplan i Bindal menighet deler vi hvert år ut 6-årsbok, og i år
var det disse flotte jentene sin tur. Da får de hver sin bok som heter ”Tre i et tre”. Den
handler om tre seksåringer som har masse fine opplevelser over gressplener, skogen,
tornekratt og høyt oppe i det hemmelige treet. De begynner på skolen, er engler i julespillet, blir kjent med en gammel sirkusdame, ser kamelspor i snøen, lytter til Tuvas far
som spiller orgel i kirka, og spionerer på Gamle-Hans. Både på skolen og i kirka hører de
fortellinger fra Bibelen. Det gir dem mye å tenke på og snakke om i det hemmelige treet.

God lesing :-)
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Døpte
Solstad:
19.01.20 Levi Holten
09.02.20 Helén Berg-Hansen

Døde
Vassås:
21.11.2019 Ståle Lyng f. 1954
21.12.2019 Otto Katvik f. 1936
29.12.2019 Harald Syverstuen f. 1940

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

Bindal Menighetsblad
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Kurs for nyvalgt kirkelige fellesråd
Nyvalgte medlemmer i kirkeligfellesråd/menighetsråd ble
kurset av tidligere leder av KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) Frank Grimstad.
Frank Grimstad var administrerende direktør i KA i 28 år før
han 31. januar 2018 gikk av med pensjon. Han er fremdeles
aktivt med i forskjellige oppgaver og 5. februar 2020 holdt han
kurs for nyvalgte menighetsrådsmedlemmer i Sør-Helgeland
prosti. Kurset ble holdt på Urterariet i Brønnøysund.
Å sitte i kirkelig fellesråd innebærer mye ansvar og store muligheter. KAs firetimerskurs gir
større trygghet i rollen, oversikt over oppgavene i rådet og nødvendig kunnskap om lokalkirkens drift. Kurset gjennomgikk fellesrådets styrings- og forvaltningsansvar som rådet
ivaretar på vegne av soknene i Den norske kirke. Kjerneoppgavene innen økonomi, arbeidsgiveransvar, kirkebygg og gravplass får særlig oppmerksomhet.
Alle nyvalgte medlemmer i Bindal menighetsråd deltok på kurset .
Kursets innhold:


Gjennomgang av fellesrådets viktigste ansvar og oppgaver: Arbeidsgiveransvar, personalpolitikk og ansvaret for arbeidsmiljøet Rådets forhold til daglig leder/kirkeverge og
øvrige tilsatte Forholdet til menighetsrådets planer, prioriteringer og til prestetjenesten



Økonomi – ressursfordeling og planarbeid, Kirkens tilskuddskilder (kommune og bispedømmeråd) og kostnadsdrivere, årshjul og planarbeid, regnskap og rapportering



Ansvaret for kirkebygg og andre eiendommer



Gravplassmyndighet for alle i kommunen

Målsettinger:


God forståelse for roller og ansvar



God samhandling mellom de kirkelige råd og prestetjenesten



Økt kunnskap



Trygghet i eget rådsarbeid



Kunnskap om KAs medlemstilbud og andre støtteressurser

Alle nyvalgte medlemmer i kirkelig fellesråd/menighetsråd ønskes lykke til med gjerningen.
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2020

Med forbehold om endringer

MARS
01.03.
08.03.

Søndag,
Søndag

Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100, årsmøte i menigheten

15.03.

Søndag

Ingen gudstjeneste

22.03.
29.03.
APRIL
05.04.
09.04
10.04
12.04.

Søndag
Søndag

Solstad 1500 , Tårnagenter
Ingen gudstjeneste

Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1.påskedag,

Solstad kl 1100
Sykeheimen kl 1100
Solstad kl 1100
Solstad kl 1100

1.påskedag,

Vassås kl 1500

13.04

2.påskedag,

Ingen gudstjeneste

19.03.
26.04.

Søndag
Søndag

Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100

Fredag, offentlig høytidsdag

Ingen gudstjeneste

MAI
01.05.
03.05.
10.05.
17.05.
21.05.
24.05.
31.05.

Søndag
Ingen gudstjeneste
Søndag
Sømliøya kl 1200
Søndag, Grunn- Vassås kl 1100
lovsdag
Torsdag, Kristi
Sykeheimen kl 1100
Søndag
1.pinsedag søndag

Vassås kl 1900, samtalegudstjeneste
Konfirmasjon Vassås

Bindal Menighetsblad
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Kirkekalender forts.

JUNI
01.06.
07.06.
14.06.
21.06.
28.06.

2. pinsedag,
mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Gudstjeneste på Tilrem for hele
prostiet
Konfirmasjon Solstad
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100, 50-årskonfirmanter

Menighetens årlige møte
Menighetens årsmøte avvikles etter
gudstjeneste i

Vassås kirke 8. mars 2020
Årsrapport, regnskap og budsjett legges fram til orientering.

Alle er hjertelig velkommen

Konfirmasjonsdager

i Bindal menighet 2020
Konfirmasjon i Vassås kirke søndag 31. mai kl 1100
Konfirmasjon i Solstad kirke søndag 7. juni kl 1100
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