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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:  

Marte Breisjøberg 

Mobil:                     917 05 461 

Kirketjener: Olav Martin Larsen          

Mobil          995 49 283 

Fungerende 

organist:    Geir Allan Reitan  

 

Leder Bindal menighetsråd: 

Jens Christian Berg   

mobil          958 31 160 

Hvordan støtte oss: 

 

Vi er takknemlige for alle bidrag! 

VIPPS til 503978 

Bank: 4651.07.04754 

 

Hvordan når du oss i  

sommer: 

I perioden 28.juni til 25.juli er kirke-

kontoret stengt pga ferieavvikling.  

Henvendelser i denne  

perioden gjøres til   

Brønnøy kirkekontor,  

telefon 75 00 95 50 man-fre kl. 10-14,  

e-post: post@bronnoykirke.no 

Ansvarlig redaktør:  

Marte Breisjøberg 

 

Utforming og layout:  

Jens Christian Berg/Bindal kommune 

 

Følg oss på Facebook 

www.facebook.com/bindalmenighet 
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Forts. neste side 

GUDS GLEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser Guds lam. Glassmaleri fra kirken i Taizé, Frankrike. 

 

Vi mennesker forstår hverandre mye gjennom følelsene. Våre følelser gjør oss i stand til å 

leve oss inn i andre menneskers liv og ikke minst i mennesker som har levd i en annen tid. 

Jesus levde i den romersk-greske antikken. Det nye testamentet er skrevet på gresk, som 

var fellesspråket den gang, slik engelsk er det i dag.  

I fortellingen om sauen som ble funnet igjen hos Lukas (Luk 15, 1-7) er det følelsen av  

glede som er gjenkjennbar for oss. Jesus viser at gleden er ekstra stor hvis den skyldes  

anstrengelser vi har gjort, eller vi har utsatt oss for risiko og tap for så å lykkes. Mannen 

som eide 100 sauer lot de 99 være ubeskyttet igjen i ødemarken. Det vil si at han risikerte å 

miste enda flere sauer, da han ga seg i vei for å lete etter den ene som var gått seg vill.  

Gleden er også stor fordi utfallet ikke var gitt, han kunne risikere å ikke finne sauen igjen. 

Ja, så stor er gleden over å ha funnet sauen at han inviterer naboer og venner til fest, slik at 

de kan glede seg med ham. 

Prestens side 
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Interessant er det at Jesus forteller en lignelse til med det samme budskapet, men nå fra 

kvinners hverdag (Luk 15,8-10). Det forteller oss at Jesus henvendte seg bevisst til både 

menn og kvinner. Og vi vet fra evangeliene at kvinner hadde en sentral rolle i Jesu følge. 

Kvinnen som har mistet en sølvmynt, som vi kan si tilsvarer cirka to tusen kroner i dag, 

anstrenger seg også og leter nøye. Hun gir ikke opp før hun har funnet sølvmynten. Igjen 

kalles det sammen til fest for naboer og venner. Gleden er så stor at den må deles med 

andre. 

Så kommer Jesus med lignelsenes poeng: Det er den samme gleden Gud kjenner over en 

synder som vender om. Jesus fremhever hvor mye det enkelte menneske betyr for Gud. 

Han søker med iver etter hver enkelt av oss, særlig når vi strever med å få til livet, eller 

rett og slett er ute å kjøre på en eller annen måte. Jesus var sammen med syndere og 

tollere, står det. Tollerne var landssvikere ved å tjene romerne, okkupasjonsmakten, og i 

tillegg økonomiske svindlere. De tjente seg rike på å ta for mye i toll. Syndere var gjerne 

fattige mennesker som livnærte seg av prostitusjon, eller som ikke maktet å betale  

tiende som loven krevde, eller på annen måte kom på kant med den jødiske loven. Det 

som er interessant her er at det var disse menneskene som holdt seg til Jesus, fordi de 

ville høre ham. Synderne og tollerne er ordentlig interessert i Jesu forkynnelse. Derimot 

kritiserte den religiøse eliten ham for at han til og med spiste sammen med disse  

menneskene. Selv var de nøye med å ikke være sammen med mennesker som man ikke 

kunne akseptere, som ikke var gode jøder som dem. 

Det er til de skriftlærde og fariseerne Jesus forteller disse to lignelsene. De representerer 

de 99 som ikke har gått seg bort, som ikke trenger omvendelse. De lever allerede slik 

Gud sier de skal, men de mangler barmhjertighet.  

Det er mennesker som strever med livet sitt Gud viser spesiell omsorg for. Det er de som 

trenger hjelp fra Gud som han bryr seg spesielt om. Vi må ikke være gode først før vi kan 

be han om hjelp. Han vil at vi skal komme til han når vi har det vanskelig, eller når vi ikke 

klarer å gjøre det som forventes av oss.  

Jesus viser oss en Gud som er ikke ute etter å ta oss, som ikke ute etter å påpeke alle 

våre feil, eller å utelukke oss fra felleskap med ham. Tvert imot, Gud leter etter oss når vi 

er på den onde vei. Når vi angrer, når vi erkjenner vår svakhet, når vi vender oss til Gud 

som søker oss, da er det bare en følelse som gjelder hos Gud: glede. 

Gjøa Kristine Aanderaa 
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Sammen som kirke i hele verden—en solidaritetsaksjon 

Dette er en aksjon hvor menigheten kan støtte søsterkirker og partnere som er ram-
met av korona-pandemien. I aksjonen samarbeider vi med de misjonsorganisasjonene 
som er en del av Den norske kirkes egne misjonsorganisasjoner.  

Gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker Bindal menighet å være 
med å bidra til å bevisstgjøre vår tilhørighet og forpliktelse overfor resten av verden. 

Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Den norske kirke 
er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å mø-
te denne situasjonen. Derfor ønsker Bindal menighet å være med å vise ansvaret kir-
ken har for våre søsterkirker over hele verden. 
 
Bindal menighet har valgt  å gi pengene til Stefanusalliansen, og ditt bidrag går uavkor-
tet dit. Stefanusalliansen sier dette om egen organisasjon på sin nettside: 

Under mottoet «Sammen for de forfulgte» arbeider Stefanusalliansen  
for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker  

verden over som forfølges eller undertrykkes  
på grunn av sin kristne tro.   

Du kan finne mer informasjon om hva de gjør og hva de står for på deres egen  
hjemmeside https://www.stefanus.no/ 
 

Aksjonen varer til 24. juni. 

https://www.stefanus.no/
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Vårdugnad på våre gravsteder 

Solstad  20.  mai 

Medlemmer fra Bindalseidet  

pensjonistforening stilte opp og 

stelte på kirkegården.  

Vassås 10. mai  

I flott vær bidro nærmere 25  

frivillige med solid innsats i ryd-

ding, raking og stell. 

Foto: Brynjar Lysfjord 

Foto: Jens Christian Berg 

Foto: Marte Breisjøberg 



 

 

Bindal Menighetsblad Side 7 

 

Felles for alle dugnadene var at det vanket noe å spise og drikke etterpå.  

Åbygda 10.mai     Både store og små trådte til. 

Foto: Gudrun Fossem 

Tusen takk for alle flinke hender som hjelper oss med  

å få det fint til sommeren! 
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Menighetens årlige møte ble etter flere utsettelser pga koronapandemien, gjen-

nomført etter gudstjenesten i Solstad 9. mai. 

Menigheten samlet seg først til gudstjeneste kl. 11:00. Både sokneprest Gjøa Kristine 
Aanderaa og prost Kristoffer Lønning Tørressen medvirket. På orgelkrakken satt Geir Allan 
Reitan, og Madian Djebbar var kirketjener. 

 

 

 

 

 

 

 

Etter gudstjenesten ble det servert enkel, koronatilpasset kirkekaffe før møtet tok til.  
Leder for Bindal menighets– og fellesråd, Jens Christian Berg, ledet møtet. Årsmelding og 
regnskap for 2020 ble gjennomgått.  

En forkortet versjon av årsmeldingen 2020 presenteres her: 

HOVEDMÅLSETTING FOR BINDAL MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD 

Ta vare på, forvalte og drive kirkene/kirkegårdene i kommunen etter gjeldende lover,  
og på en tjenelig måte for kirkene og lokalsamfunnet. 

Stå til tjeneste for innbyggerne i kommunen praktisk, åndelig og medmenneskelig. 

 

Menighetsrådets sammensetning: 

Medlemmer:   Vararepresentanter: 

Jens Chr. Berg  Eva Johanne Pedersen 

Katrine Berg-Hansen  Erling Alsli 

Rakel Emelie Helstad  Maria Julie Thomassen 

Gudrun Marie Fossem  Silje Helstad Nilsen 

Petter Bjørnli 

Trond Vikan 

Bindal kommunes representant: Tor Arne Aune, vara: Elin Lian 

Foto: Jens Chr. Berg 
Prosten lyste velsignelsen helt tilslutt i gudstjenesten. 
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Koronaviruset 

Det svært smittsomme Koronaviruset kom til landet i overgangen februar/mars 2020. I den forbindelse 
ble det iverksatt særskilte tiltak for å bidra til å begrense smittefaren. Fra og med mars ble det ikke gjen-
nomført nattverd under gudstjenester. Det ble satt fram hånddesinfiserende middel i inngangen til kirke-
ne, og plan for ekstra vasking ble opprettet. Videre ble det opprettet kontakt med kommunelegen for in-
formasjon og veiledning. Dette spesielt i forbindelse med avvikling av trosopplæringstiltak som inkluderte 
barn og konfirmanter til samlinger i kirkene. Tårnagenter som skulle avvikles for 3.- og 4.klassinger 
22.mars ble avlyst. Konfirmantleiren på Sømliøya som skulle avvikles i mai ble også avlyst. Konfirmantene 
gjennomfører hvert år innsamling til fasteaksjon ved å gå fra dør til dør. Dette ble endret til digital aksjon. 
Konfirmasjonene som skulle avholdes på våren ble flyttet til høsten. I tillegg ble konserter som var plan-
lagt gjennomført i kirkene, av andre aktører, også avlyst. 

 

Reiseaktivitet for ansatte ble redusert. Der det likevel er gjennomført reiser, både i jobb og privat, er det i 
ettertid benyttet hjemmekontor en periode for å forhindre evt. begrensninger på antall deltakere i kirke-
ne under seremonier og gudstjenester ble innført. Da det ble begrensninger på tillatt antall deltakere inne 
i krikene, opprettet vi muligheten for digitale sendinger. Dette ble benyttet under enkelte begravelser og 
gudstjenester. Vi har også gjennomført utegudstjeneste der de frammøtte kunne sitte i bilene sine under 
gudstjenesten. En annen utegudstjeneste ble gjennomført i parken på Bindalseidet, der de frammøtte 
måtte holde god avstand til hverandre. 

 

Ofring ved fysisk å gi penger ble avsluttet inntil videre og all ofring skjer ved Vipps. 

 

Underveis i 2020 har reglene for smittevern blitt endret mange ganger. Noen ganger til det strengere og 
andre ganger løsnet litt opp. 

Folkehelseinstituttets, regjeringens, kirkens og de lokale myndigheters til enhver tids råd og veiledning er 
fulgt.  

 

BEMANNINGSSITUASJON 

Ansatte av kirkelig fellesråd: kirkeverge 100%, kirketjener 50%, organist 50% 

Ansatte ved Sør-Helgeland bispedømme: sokneprest 100%, trosopplærer 40% (midlertidig tilsatt) 

Stab 

De ansatte møtes hver tirsdag morgen sammen med presten for gå gjennom siste ukes aktiviteter og 
utfordringer, og planlegge neste uke. Den enkelte kan ta opp de små og/eller store utfordringer han/hun 
har møtt siste uke. Vi utveksler erfaringer og tar en del avgjørelser i interne saker. 

Det føres et enkelt referat fra disse møtene. 

 

Forholdet til Bindal kommune 

Vi har avtale om kontorlokaler, regnskapsføring og revisjon. Kommunen og menighetsrådet deler på en 
gravemaskin, og kommunen frakter denne rundt etter vårt behov. 
Vi har også en felles utgivelse av Menighetsbladet og Båtsaumen. Siden 2016 har Menighetsbladet og Båt-
saumen vært et nettbasert blad, med mulighet for abonnement på papirutgave. Kirkevergen er ansvarlig 
for innholdet i menighetsbladet og kommunen har ansvar for trykking, annonser og abonnement på beg-
ge blad. 
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KIRKER 

Vassås kirke  

Taket på Vassås kirke ble helrenovert i 2018. Det er ikke foretatt nevneverdige arbeider ved Vassås kir-
ke i 2020.  

Utfordringer fremover:   Inngangspartiet med handicapadkomst er i dårlig forfatning. 

                            Hele kirka trenger å males utvendig. 

 

Solstad kirke 

Selve hovedtaket på kirka ble renovert i 2020, de små takflatene ble ikke berørt. Jobben med ny port og 
dør i bårehuset er startet og blir fullført på nyåret 2021.  

Utfordringer fremover:   Resterende takflater ut over hovedtaket på kirka blir renovert i 2021.  Det er 
nødvendig å skifte ut vinduer/evt. de tas ut og kittes opp. I tillegg er det nød-
vendig å male hele kirka. Avstiving av kirka bør gjøres.  Bårehus trenger utven-
dig maling.  

Bindal kommune startet i 2017 arbeidet med reguleringsplan ved  

kirken, som er en forutsetning for å fortsette arbeidet med ny  

parkeringsplass. 

GRAVPLASSER 

Vassås gravplass 

Arbeidet med utvidelsen ble avsluttet i august 2016. Det er derfor godt med plass på denne gravplas-
sen. 

Det ble i 2020 gravd åpengrøft mot mellom ny gravplass og naboeiendom for å forhindre overflatevann 
å strømme innover kirkegården. Gjerdet rundt ny kirkegård ble malt fra brunt til hvitt. I tillegg er det 
foretatt betydelig opprydding av kjerr og trær langs deler av gjerde på eldre gravplass. Vei inn på ny 
gravplass er oppgruset. 

 

Solstad gravplass 

Det er ennå greit med plass på denne gravplassen.  

I 2019 ble det vedtatt å renovere hele gjerdet rundt Solstad gravplass. Gjerdet bestod da av mange for-
skjellige stilarter, deriblant stakittgjerde og nettinggjerde, mange av stolpene var av treverk og andre i 
betong. Nord-Vedstrand Aktivitetslag har tatt oppgaven med å rive og sette opp nytt gjerde. Gjerdet ble 
revet i 2019, jobbet med i 2020 og blir ferdigstilt i 2021 

Det jobbes for ny parkeringsplass for kirken/kirkegården. Tillatelser er innhentet, men det kreves regu-
leringsplan for området, og ellers bevilgning av midler til jobben.  

 

Bindalseidet gravplass 

Gravplassen er fin. Det er nødvendig med rydding langs og oppgradering av gjerde. Gravplassen kan kun 
benyttes til urner og prosedyren med urnenedsettelser fungerer godt. 
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Åbygda gravplass 

Gravplassen er fin, men her er det få ledige graver igjen. 

 
Skotnes gravplass 

Her er det greit med plass, og gravplassen er fin. Har en avtale med Magnus Skotnes om sommerved-
likehold for en årlig godtgjøring på kr 10 000,- 

Aunstranda gravplass 
Aunstranda gravplass har fortsatt mange plasser tilgjengelig. I 2020 ble tårnet malt. Gjerdet må opp-
graderes. 

MENIGHETSOPPGAVER  

1 Bindal Menighet har følgende råd og utvalg: 

2 Diakoniutvalget 

3 Solidaritets- og gudstjenesteutvalg 

4 Trosopplæringsutvalg 

5 Kirkemusikalsk råd 

1 Årsstatistikk 2019 

 

 

2. Gudstjenester 

 

  2018 2019 2020 

Døpte: 14 9 5 

Konfirmerte: 17 10 18 

Kirkelige vielser: 3 1 0 

Gravferder/Bisettelser: 24 18 25 

Gudstjenester: 2018 2019 2020 

Solstad kirke 18 16 12 

Bindalseidet misjonshus 1 2 1 

Vassås kirke 19 19 17 

Sømliøya 1 1 avlyst 

Bindal sykeheim 3 3 1 

Tilrem fellesgudstjeneste 1 1 avlyst 

utegudstjenester     2 

Avlyste gudstjenester totalt     6 

Sum gudstjenester 43 41(+Tilrem) 40 

  

Møtte til gudstjenester 

  

2170 perso-
ner 

  

1510 

personer 

  

1003 

        

Digitale sendinger     16 
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3 Kirkeoffer 

Av kirkeoffer kom det inn kr 13 333 til egen virksomhet, - bl.a. til fadderbarnet, til eget barne- og ung-
domsarbeid, til kirkemusikalsk aktivitet og til automatisk klokkeringing i kirkene. Av offer til andre kom 
det inn kr 17 590,- som ble sendt til organisasjoner utenom menigheten, så som Kirkens bymisjon, 
Steffanusalliansen og Kirkens nødhjelp.  

Fasteaksjonen 2020. 

Konfirmantene pleier å gå med bøssene i forbindelse med Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Pga Koronasi-
tuasjonen ble det i 2020 bare gjennomført digital innsamling  Resultat av digital innsamling i Bindal ble 
kr 9 085,- I tillegg kom det inn kr 450,- til fasteaksjonen gjennom offer på den digitale gudstjenesten 
22.03.2020. Summen inngår i regnskapet som beløpet «offer til andre». 

 

4 Trosopplæring 

Trosopplæringstiltakene i hht til plan har blitt sterkt påvirket av koronapandemien i 2020. Vi får årlig 
trosopplæringsmidler fra Bispedømmerådet. For 2020 utgjorde dette kr 116 000,-. I tillegg fikk vi etter 
søknad kr 64 000,- som ekstra bevilgning til oppstart av barnekor, søndagsskole og godtgjøring til diri-
genter av barnekor. Disse pengene er ikke tatt i bruk i 2020. De er satt på fond til det blir mulig å be-
nytte dem etter at koronapandemien har lagt seg. 

Det ble i 2020 delt ut 4-årsbok til 8 barn og 6-årsbok til 6 barn.  

Tårnagenter og Lys Våken ble ikke gjennomført pga begrensninger opp mot smitteverntiltak i forbindel-
se med koronapandemien. 

Barnekoret (5-10 år) drives av to dyktige korledere, Rakel Emelie Helstad og Linda Rosting Heimstad. 
Referat senere i årsmelding med eget pkt.  

Våren 2020 skulle 18 ungdommer bli konfirmert. Dette ble utsatt til høsten og avviklet i september/
oktober. Høsten 2020 begynte 7 nye konfirmanter på undervisning. Konfirmantleiren som skulle avhol-
des på Sømliøya i mai ble avlyst, men det ble avholdt dagstur til Hildringen sammen med konfirmante-
ne.  

Malesamling og minilederkurs er ikke gjennomført i 2020. 

Før Koronapandemien tok grep i mars hadde trosopplærer/organist Michal Medzkiewicz planene klare 
til å starte Solstad kirkes barnekor. Dette er foreløpig satt på vent.  

 

«ÅRSMELDING 2020 VASSÅS KIRKES BARNEKOR 

Vassås kirkes barnekor var et gratis kortilbud for barn fra 5 år. Koret fulgte skoleruta til Terråk skole, og 
hadde øvelsene sine i Vassås kirke på tirsdager. 

Pr.12.mars 2020 hadde koret 8 faste medlemmer.  

Koret rakk å ha 2 opptredener før nedstengingen av landet pga Covid-19. Den ene var i Vassås kirke, den 
andre var på Sykeheimen. Vassås kirkes barnekor skulle egentlig opptre på Juletrefesten på Sykeheimen, 
men måtte avlyse pga sykdom hos både unger og korleder.  

Høsten 2021 ble det vurdert om vi kunne starte opp med barnekor igjen, dette ble utsatt på ubestemt tid 
pga blanding av skolens kohorter, barnehage og ansatte i Bindal kommune. Vi ønsket ikke da å legge 
opp til at en fast skulle møtes og vi anså det som vanskelig å overholde smitteverns-reglene med av-
stand under korøvelsene. Vi visste heller ikke noe om når og hvor vi i tilfelle fikk opptre, og vi syns det er 
viktig for barna å ha noe å øve frem mot.  
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I stedet ble det at Linda og Rakel kunne bidra med opptreden ved ulike anledninger, hovedsakelig 
knyttet til Vassås kirke. Dette ble gjennomført på tverrfløyte og keyboard ved Minnegudstjenesten på 
allehelgensdag 1.november i Vassås kirke, på Dåpsgudstjenesten 6.desember i Vassås kirke og «Vi 
synger julen inn» i Solstad kirke.  

 

Oversikt opptredener i 2020: 

Vassås kirkes barnekor: 

23.februar:  Gudstjeneste, Vassås 

25.februar: Sykeheimen  

 

Linda og Rakel Emelie: 

1.november:  Minnegudstjeneste, Vassås kirke 

6.desember:  Dåpsgudstjeneste, Vassås kirke 

20.desember:  Vi synger julen inn, Solstad kirke. 

27.desember: Bindal sykeheim  

 

Linda Rosting Heimstad og Rakel Emelie Helstad» 

5  Høsttakkefest  

Solidaritets- og gudstjenesteutvalget (SGU) hadde ansvar for Høsttakkefesten der det ble delt 
ut 4-årsbok til 8 barn.  

 

6.  Kirkemusikalske aktiviteter  

 
«Årsmelding fra Kirkemusikalsk råd 2020:  

Rådet har bestått av:      
Vigdis Aardal Gutvik - leder 

Jens Christian Berg - sekretær 

Gjøa Kristine Aanderaa  

Michał Mędzkiewicz (frem til 12.okt) 

 

Rådet har hatt tre møter dette året, 

hvorav et telefonmøte.   

Sakene har i hovedsak vært knyttet til de ulike aktivitetene med idé-dugnad og planlegging i 
forkant, samt evaluering i etterkant. Mellom møtene holder rådet kontakt via en egen Face-
book-gruppe.   
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Følgende aktiviteter har blitt gjennomført:    

Februar : 

Salmekveld i Solstad kirke, 18/2.  Tema kjærlighet. Bindalseidet songlag fremførte egne 
sanger, i tillegg til at de styrket allsangen. Organist Michal Mędzkiewicz ga oss tonefølge 
av på orgel og piano. Gjøa leste dikt. Vigdis ledet. Jens var nok en gang ansvarlig for lys 
og lyd. Konfirmantene var også til stede. En fin og trivelig stund. 

 

September og oktober: 

 Konfirmasjonsgudstjenestene, en i Solstad og to i Vassås.  

Eivind Sommerseth skapte nok en gang høytid med sitt musikalske bidrag på trompet. 

 

November:  

Allehelgensmesse  

Sofie Gutvik leste dikt og Aslaug Hestø spilte orgel både i Solstad og Vassås 

I Vassås deltok i tillegg Rakel Helstad og Linda R Heimstad med musikalsk innslag på hhv 
fløyte og keyboard. 

Lysmesse i Solstad. Charlotte Larsen deltok med sang og Eivind Sommerseth med trom-
pet. 

 

Desember  

Vi synger julen inn, i Solstad kirke.  

På grunn av covid-19 måtte vi tenke litt nytt her, da ingen kor fikk lov å stille. Begrenset 
antall deltakere var 50. Ca 35 var fysisk til stede. Arrangementet ble streamet på FB. Her 
gjorde Jens C Berg nok en gang en formidabel innsats.  38 fulgte sendingen direkte og det 
var 769 visninger i etterkant.   

Rådet vurderer årets Vi synger julen inn til en suksess; en frisk og gøy variant. Dyktige 
ungdommer deltok; Mathilde Vea Iversen, Dina Sønnesyn, Inger Arlén Plathe, Henning B 
Johansen og Linnea S Fiskum. Rakel Helstad og Linda Heimstad fremførte to nydelige mu-
sikalske innslag på hhv fløyte og keyboard.  En gruppe forsangere var forespurt til å styr-
ke fellessangen. Vigdis ledet. Gjøa leste dikt og bibeltekst. Jens besørget også lun lys-
setting og god lyd. Julepynt bidro også til en fin opplevelse. 

       Julaften i Solstad: Charlotte Larsen sang. 

Julaften i Vassås: Solosang ved Mathilde Vea Iversen og Inger Arlén Plathe. Roger Johan-
sen spilte trekkspill og Aslaug Hestø var organist. 

 

Nordkjærstad 21.januar 2020        Vigdis Aardal Gutvik» 
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7 Diakonalt arbeid 

Det var valg på nytt menighetsråd høsten 2019 og nytt digkoniutvalg skulle fungere fra og med 
2020. Pga koronasituasjonen har ikke diakoniutvalget kommet i gang med tiltak i 2020. 

 

8. Juletrefester  

Straks på nyåret hvert år arrangerer Bindal menighet juletrefester. Tradisjonelt har disse ar-
rangementene vært henholdsvis 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. Juletrefesten på Solvang ble arrangert i samarbeid med Bin-
dalseidet pensjonistforening 

På Terråk ble det avholdt juletrefest på Sentret. 

  

9.  Vaskedugnad i kirkene / våropprydding på kirkegårdene  

Hvert år jobbes det aktivt på vår-dugnad rundt omkring på kirkegårdene våre.  Dette er en inn-
sats 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 bli samlet.  

Det har tidligere blitt gjennomført vårdugnad på både Solstad og Vassås kirkegård før konfir-
masjon. I år er konfirmasjonen flyttet i høsten og vårdugnadene ble ikke gjennomført som tidli-
gere. 

Imidlertid har Aslaug Dybvik Helstad 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 aktsomhet av avstand på 1 
meter. 

 

10. Minnekortfondene for Vassås og Solstad kirker 

Minnekortfondenes formål er å gjøre kirken og kirkegårdene i soknet vakrere. Benyttes bla til 
planting ved kirken, jord på kirkegårdene, ryddekontainer ved kirken sommertid og godtgjø-
ring til de skoleklassene som vårvasker kirkene. Menighetsrådet sitter som styrer av fondene. 
Minnekortene selges ved kirkekontoret og av frivillige som gjør det uten vederlag. Disse selger 
kort:  

Bindalseidet:  Coop Marked Bindalseidet, 

   Oddbjørg Sivertsen  

Bogen:  Joker Bogen 

Åbygda:             Synnøve Aune 

Terråk:  Coop Marked Terråk 

   Kirkekontoret 



 

 

Side 16 Bindal Menighetsblad 

Det ble i 2020 solgt kort for kr 16 100 for Vassås og kr 1 300 for Solstad. Ved årsskiftet 2020/21 
viser beholdningen på minnekortfondet Vassås kr 148 000 og minnekortfondet Solstad kr 
82 883. 

 

11. Konfirmasjonskort for Bindal sokn 

  Salg av konfirmantkort 

Bindal menighet har i 2021 fått laget eget konfirmantkort for salg. Illustrasjonen er malt av lokal 
kunstner Monica  Helgesen.  

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

Pris på kort i 2021 var kr 50,- og ble solgt på kirkekontoret og på butikkene på Bogen, Bindalsei-
det og Terråk. Det ble kjøpt 1500 stk. kort som ligger på lager på kirkekontoret for salg senere 
år. Produksjonskostnaden til kunstner og trykkeri ble på kr 11 819.  I 2020 ble det solgt kort for 
kr 5 300. 

 

NORGES VEL SIN MEDALJE FOR LANG OG TRO TJENESTE UTDELT TIL OLAV MARTIN LARSEN 

Olav Martin Larsen ble ansatt den 8. mai 1985 som kirketjener i Solstad menighetsråd.  

Fra og med 1998 arbeidet han som kirketjener i hele Bindal. Å være kirketjener er en spesiell jobb. Det 
er jobb på mange av årets søndager, med ansvar for gudstjenester. Også i høytidene, når andre har fri, 
er det jobb. Han skal se etter kirkebygg og kirkegårder, og særlig sommerstid betyr det mye farting 
rundt til våre seks kirkegårder. I tillegg må han være forberedt på begravelser, som man aldri vet når 
kommer. 

Det er en selvstendig arbeidssituasjon å være kirketjener i kirken.  Olav Martin har vært en lojal, plikt-
oppfyllende og stødig arbeidstaker. 

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Bindal kirkelige fellesråd har pr. i dag ingen skrevne mål for likestillingen.  

Tidligere ble likestilling hovedsakelig definert som likestilling mellom kvinner og menn. I dag snakker vi 
blant annet om likestilling mellom ulike etniske grupper, grupper med ulik alder og funksjonsevne og 
grupper med ulik seksuell legning. Bindal kirkelige fellesråd har 2 årsverk. Disse er fordelt på 1 årsverk 
kirkeverge/daglig leder og 1 årsverk delt mellom 50% stilling som organist og 50% stilling som kirketje-
ner. Av fellesrådets ansatte var det i 2020 

1 kvinne i 100% stilling og 2 menn i hver sin 50% stilling. Alderssammensetningen: kirketjener ble 68 år i 
2020, men ønsker å stå i arbeid til han er 70 år. Organisten 31 år og kirkevergen 63 år. 

 

ØKONOMI 

Bindal menighetsråd får sin inntekt til ordinær drift fra Bindal kommune. 

Økonomien til menighetsrådet har vært stram i mange år. Tilskudd til drift fra Bindal kommune var i 
2020 på kr 2 163 000, herav interne overføringer på kr 125 000. I interne overføringer inngår husleie, 
regnskapsføring og revisjon av regnskapet.  

 

I tillegg får vi årlig et trosopplæringstilskudd fra Bispedømmeområdet. I 2020 utgjorde dette tilskuddet 
kr 116 000. Ubenyttede midler over 10% av kr 116 000 går automatisk til fratrekk i neste års bevilgning.  
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10% av kr 116 000 utgjør kr 11 600. Vi har et ubenyttet beløp for 2020 på kr 21 000. Det vil si at vi får 
en avkortning på kr 5 000 for 2021.  

 

Vi fikk i tillegg kr 64 000 i 2020 til å starte søndagsskole og til drift av barnekor både ved Solstad og 
Vassås kirker. Disse aktivitetene satte kornaviruset en stopper for. Vi har derfor satt disse midlene på 
fond inntil videre. 

Årets resultat drift: 

Årets regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 35 254,61.  

 

Årets resultat investering:  

Vi fikk i 2020 bevilget midler fra Bindal kommune til å renovere taket på Solstad kirke. Dette ble en 
kostnad på kr 872 679,60. Bevilgningen ble dekket med eksakt beløp tilsvarende kostnad. 

KLP – egenkapitalinnskudd er dekket med overføring fra driftsregnskapet. 

Investeringsregnskapet går i balanse.  

 

Måloppnåelse i forhold til lokale prioriteringer 

Bindal menighetsråd har etter vår vurdering gjennom sin virksomhet i 2020 klart å oppfylle de krav 
som lovverket stiller til organisasjonen. Likeså har rådet klart å oppnå de mål som ble lagt i budsjettet 
for 2020. 

 

Årsmelding slutt. 

 

 

Kirketjener gjennom mange år, 

Olav Martin Larsen, mottok i 

2020 Norges Vel sin medalje for 

lang og tro tjeneste. 
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Sognepresten i Bindal valgt som ny nestleder i Fagforbundet teoLOgene 

28. april ble jeg valgt som ny nestleder i Fagforbundet teoLOgene, en spennende

oppgave, spesielt i disse tider hvor vi skal utarbeide en ny kirkeordning. I dette arbeidet

har jeg god nytte av de erfaringene jeg har gjort meg siden jeg kom til Bindal som prest.

Distriktsperspektivene er det viktig å løfte frem i utarbeidelsen av en ny kirkeordning. Vi

trenger en organisering av kirken som tjener den lokale kirke og alle som søker den.

Nestledervervet innebærer at jeg er frikjøpt i 20%, så onsdagene er satt av til

fagforeningsarbeid. Det fører ikke til store forandringer ellers i sognepreststillingen, bare

av og til vil det bli satt inn vikar for å avlaste meg noe. Jeg har lenge vært hovedtillitsvalgt

for teoLOgene i vårt bispedømme, i tillegg til å være medlem av styret for teoLOgene

sentralt. Det er svært nyttige erfaringer nå, men det er mye nytt å sette seg inn i, mange

interessante og spennende oppgaver. Det gir meg også inspirasjon i arbeidet som sogne-

prest her i Bindal. Til høsten skal jeg være fungerende leder i Fagforbundet teoLOgene, da

vår leder går ut i pappapermisjon. Det blir en stor utfordring. Da blir jeg frikjøpt i 100% og

gleder meg til å bo hos mine foreldre i Oslo fra 16. august til 28. november. Det blir likevel

noen turer til Bindal i forbindelse med prestegjerningen her. Vi skal ha bispevisitas i Bin-

dal fra 28. september til 3. oktober og da vil jeg være til stede. Jeg kommer også hjem til

Bindal slik at jeg kan holde begge konfirmasjonene i høst i Vassås lørdag 16. oktober kl.11

og Solstad lørdag 23. oktober kl.11. Ellers vil det bli satt inn vikar for meg i denne perio-

den. Jeg er valgt for to år og er veldig glad for å kunne kombinere nestledervervet med

mitt virke som sogneprest i Bindal!                                             Gjøa Kristine Aanderaa

Nytt siden sist... 

I starten av mai fikk prost,
kirkeverge og fellesrådsleder  
omvisning i kulturminneløypa 
på Holm. Fredrik Hald ga et 
godt innblikk i hva som gjøres 
for å holde løypa og Solstad 
gamle kirkegård åpen og  
tilgjengelig for alle. 

Foto: Marte Breisjøberg 
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Flere endringer på kirkekontoret... 

Etter flere år som kirkeverge her i Bindal—i to runder, har Lise Skarstad nå valgt 

å pensjonere seg. Lise har vært en stødig og humørfylt dame som har utført 

god jobb for menigheten. Hun ble tak-

ket av i en hyggelig avslutning med fel-

lesrådsleder og alle på kirkekontoret. 

Sokneprest Gjøa og kirketjener Olav 

Martin har vært Lises gode medspille-

re på veien. Det vanket både gode ord, 

blomster og gaver til avtroppende  

kirkeverge, samt kaker og kaffe. 

Menigheten har også takket av 

enda en medarbeider nå i vår. 

Trosopplærer Magnhild Eide 

Myrvang blir nå å finne på 

Blomsterbua, og vi ønsker  

henne lykke til videre.  

Tusen takk for den gode  

jobben du har gjort for oss! 

Foto: Marte Breisjøberg 
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Ny kirkeverge, Marte Breisjøberg, er glad for å 
ha en ressurs som Olav Martin med seg. Han har 
mye å fortelle om soknets gravplasser og kirker, 
og kirkevergen har nå vært rundt på alle så nær 
som Skotnes. Denne skal besøkes om forhåpent-
lig ikke altfor lenge.  På Solstad kom også Nord-
vedstrand aktivitetslag v/Trond Vikan og Espen 
Hald, og kirkevergen fikk god orientering på ar-
beidet som gjøres ved Solstad. 

Alle foto: Marte Breisjøberg 

Det finnes mange ulike løsninger, 

og her er det port tilknyttet  

gjerdet på Solstad som diskuteres.  

Befaringer 
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Fellesskap og glede! 

Kirkemusikalsk råd arrangerte 

salmekveld i Vassås kirke i  

starten av juni. Godt å endelig 

kunne begynne med arrange-

menter igjen! Men selvfølgelig 

følger vi fortsatt gjeldende  

koronarestriksjoner.  

Konferansier for kvelden var Jens Christian 

Berg. Med seg hadde  han Gjøa Kristine 

Aanderaa (tekstleser), konfirmantene, Rakel  

Emelie Helstad (fløyte), Linda Rosting  

Heimstad (keyboard) og  Geir Allan Reitan 

(orgel, piano).  

Det var satt sammen et variert program over 

temaet  "fellesskap og glede".

Musikalsk kvil i blåtoneland 

Onsdag 2.juni var det konsert i Solstad  

kirke med musikerne Eivind Olderskog  

Albertsen og Hans Pålsen Kjorstad.  

De fikk med tilhørerne inn i en meditativ  

tonebølge inspirert av nordindisk musikk 

og norsk folkemusikk, med touch av jazz. 

De brukte instrumentene fele, kontrabass, 

vokal og de indiske instrumentene tanpura, 

pakhawaj (en tromme) og harmonium.  

Turneen skal innom 8 kirker og er  

delfinansiert av Nord-norsk Jazzsenter og 

Norsk Jazzforum. 

Foto: Jens Christian Berg 

Samspill:  

Rakel Emelie Helstad og Linda Rosting 

Heimstad bidro både med musikalsk inn-

slag og med akkompagnement til noen av 

salmene. 

Foto: Jens Christian Berg 
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Døde  
Vassås: 
02.05.21   Jorun Levie Strand, f. 26.08.1935 
08.05.21   John Alfred Alstad, f. 26.07.1937 
 
Solstad 
30.05.21   Frank Reinert Hanssen, f. 16.07.1956 
 

Fred over minnet 

Døpte: 
Vassås: 
23.05.21   Julian Kyamagero Gaustad 
 
Solstad: 
30.05.21   Eline Horsberg 
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Smittevernregler i kirkene pr. mai 2021 

• Tillatt med inntil 200 personer ved faste, tilviste plasser 

• Nattverd kan gjennomføres med særlige restriksjoner.  

Lystenning o.l. må skje på en måte som hindrer kødannelse og trengsel.  

Ofring bør skje med vipps e.l.  

• Oversikt over deltakere skal oppbevares i 14 dager. 

• Se www.kirken.no/korona for oppdatert informasjon 

Koronapandemien  medfører at vi endrer noe på  gudstjenesteplan og har  

noen gudstjenester åpne for noen få samtidig som de streames og sendes på  

Bindal menighet sin Facebookside. 

Viktig melding til Tårnagentene! 

Etter planen skulle årets Tårnagenthelg ha vært nå i 
slutten av mai. På grunn av koronarestriksjoner blir 
dette utsatt til neste år. Det vil si at dere som går i  
3.-4.trinn inneværende skoleår, vil få tilbud om å 
være med oss neste år i stedet. 

Og hva gjør en Tårnagent? Jo, en  
Tårnagent løser oppdrag gjennom  
bibelfortellinger og ved å utforske kirkerommet og 
kanskje til og med  klokketårnet. Her er det skikkelig  
detektivarbeid som kreves for å løse mysterier! 

 

Abonnere på Menighetsbladet? 

Menighetsbladet gis ut regelmessig i samme blad som Båtsaumen fra Bindal kommune.  

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 
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Kirkekalender 2021 

JUNI     

13.06 Søndag Vassås kl. 11:00.  

Samtalegudstjeneste, utdeling 

av 6-årsbok og dåp. 

20.06 Søndag Solstad kl. 11:00  

27.06 Søndag Vassås kl. 11:00 

JULI   

04.07 Søndag Solstad gamle kirkegård kl. 

11:00.  

11.07 Søndag Bindal bygdetun, Plassen, kl. 

11:00 

18.07  Ingen gudstjeneste 

25.07  Ingen gudstjeneste 

AUGUST   

01.08. Søndag Ingen gudstjeneste 

08.08 Søndag Vassås kl. 11:00. Dåp. 

15.08 Søndag Ingen gudstjeneste 

22.08 Søndag Solstad kl. 11:00.  

50-årskonfirmanter. 

29.08 Søndag Solstad kl. 11:00 
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Med forbehold om endringer 

SEPTEMBER     

05.09.  Ingen gudstjeneste 

12.09  Ingen gudstjeneste 

19.09 Søndag Solstad kl. 11:00.  

Høsttakkefest, utdeling av  

4-årsbok. 

26.09  Ingen gudstjeneste 

OKTOBER   

03.10 Søndag Bispevisitasgudstjeneste. 

Vassås kl. 11:00. 

10.10 Søndag Ingen gudstjeneste 

16.10 Lørdag Vassås kl. 11:00.  

Konfirmasjonsgudstjeneste. 

17.10 Søndag  Ingen gudstjeneste 

23.10 Lørdag Solstad kl. 11:00. 

Konfirmasjonsgudstjeneste 

24.10 Søndag Ingen gudstjeneste 

31.10 Søndag Ingen gudstjeneste 
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terjemoebin@gmail.com 


