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Takk for tjenesten 2012—2022,
sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa

Foto: privat
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Avskjedsgudstjenester for soknepresten
I august 2022 avsluttet Gjøa Kristine Aanderaa sitt virke som sokneprest her i Bindal menighet. Hun har vært her i over 10 år, og har
utrettet mye på denne tiden. Å skape aktivitet, frivillighet og
engasjement for menighetslivet har vært gjennomgående for
sokneprest Gjøa sitt arbeid. Fra september av begynner hun i ny jobb
som sokneprest i Bø i Vesterålen, og både hun og hennes mann,
Madian Djebbar, flytter derfor dit. Det ble avholdt avskjedsgudstjenester i begge kirkene søndag 14.august. Mange hadde møtt
fram for å ta farvel med Gjøa denne dagen.

Inngangsprosesjon i Solstad kirke. Petter Bjørnli fra menighets– og fellesrådet
bærer prosesjonskorset, og i tillegg til sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa,
deltok sokneprest i Brønnøy, Anne Jørstad og prost Kristoffer Lønning
Tørressen.
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Under gudstjenesten i Vassås kirke
ble Ester Marie Hunnestad døpt av
sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa.

Det var mange på talelista denne
dagen:
Gjøa sin gode kollega og venn,
sokneprest i Brønnøy, Anne Jørstad
(bilde til v.), Erling Alsli, Magne
Olav Breivik, Britt Helstad, Vigdis
Gutvik, Petter Bjørnli, Jens Christian
Berg og Kristoffer Lønning Tørressen.

Mange gode minner og ord ble
løftet frem!
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Erling Alsli overrakte en spesiell
gave til Gjøa. Faren til Erling fant
et sølvsmykke i fjæra ved Vassas
pa 1950-tallet. Smykket var da
slitt av, men ble reparert hos en
gullsmed. Det ble gjort forsøk pa a
finne eier, men uten hell. Erlings
mor tok vare pa smykket og det
ble siden i familien. Na ble det gitt
videre til sokneprest Gjøa, som
takk for hennes virke her.
Fra menighets– og fellesradet fikk
Gjøa en kaketine laget av Paula
Lindrupsen. I tillegg fikk bade
Gjøa og Madian hvert sitt par av
Bindalsvotten, ogsa laget av Paula.
Bindal menighet
takker Gjøa for
prestegjerningen, og
ønsker henne og
Madian lykke til videre!
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50-arskonfirmanter 2022

Årets konfirmantjubileum ble
avholdt 26.juni i Vassås kirke.
Da feiret vi de som ble
konfirmert i Vassås og Solstad
kirker i 1972.
En flott gjeng møttes til
hyggelig lag og gudstjenestefeiring denne helga.

Øverst: Stale Busch hadde med en
hilsen fra Arnvid Lie som var prest
ved konfirmasjonene i 1972.
T.v.: Ellin Storheil leste søndagens
bibeltekst.
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Bak fra venstre:
Øivind Brevik, Terje Fredriksen, Ivar Peder Solstad, Torstein Myrvang, Ståle
Busch, Anita Janne Aakervik, Roger Skjelsvik, Ellin Johanne Storheil

Foran fra venstre:
Hanne Lovise Lund Kalvik, Jørun Iren Vikestad, sokneprest Gjøa Kristine
Aanderaa, Vigdis Anita Hanssen Kveinå, Ester Josefine Heide, Kirsten Pauline
Heimstad, Astrid Helene Lyng

Alle foto: Marte Breisjøberg
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Sommerens gudstjenester

Vikarprest Simen Hegge Knutsen
forrettet ved gudstjeneste i Solstad
kirke den 4.juli. Roger Johansen bidro
med trekkspillet.

Vassås kirke 17.juli var det prost
Kristoffer Lønning Tørressen som holdt
gudstjenesten. Prosten vil være
fungerende sokneprest her hos oss til
det blir tilsatt ny sokneprest etter
Gjøa Kristine Aanderaa.

Foto: Jens Christian Berg
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Nytt siden sist...
Nå i september fikk
menighetsrådet besøk av
rådgiver for diakoni, misjon/
internasjonalt arbeid og
samisk kirkeliv, Brita Bye.
Temaene for dagen var blant
annet helhetlig menighetsplan
og hvordan bli en grønn
menighet. Diakoniutvalget
møttes igjen seinere samme
dag for å jobbe med
menighetens diakoniplan i lag
med Brita Bye.

Fra v.: fung. sokneprest Kristoffer Lønning Tørressen,
Eva Pedersen, rådgiver Brita Bye, Jens Christian Berg,
Rakel Emelie Heimstad, Gudrun Fossem,
Petter Bjørnli.
Foto: Marte Breisjøberg

Pilgrimsferd:
Matthias Köplin kom innom
kirkekontoret på sin pilgrimsreise på vei
mot Trondheim. Følg reisen på «Auf
dem Weg sein—mit Matthias» på
facebook og youtube.
Takk for besøket, velkommen igjen!

Foto: Marte Breisjøberg
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Frivillighetens år 2022
Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen
rundt «Frivillighetens år 2022». Det skal markeres fra nord til sør, på
digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer.
Det finnes mer info om dette på
www.frivillighetensar.no

Bindal menighet har mange frivillige som gjør en fantastisk innsats for
menighetslivet, og dette er et godt og viktig arbeid! Kirken hadde ikke klart
seg uten de frivillige.
I hvert menighetsblad dette året vil vi derfor intervjue en frivillig i
kirken i Bindal:
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Frivillighetsrosen 4/22:

Tekst/foto: Marte Breisjøberg

Mona Dahlberg har mange gode barndomsminner fra
Bindal og Åbygda. Skoleferiene ble nemlig tilbrakt hos
besteforeldrene som bodde her, mens Mona selv
vokste opp i Finneidfjord i Hemnes. Stedet som var
ferieparadiset som barn har nå vært bostedet til
Mona i snart 15 år.
Fra oppveksten husker Mona spesielt to ting: tida i ungdomskoret hvor de sang TenSing-låter
og hadde det artig i lag, samt lysmessen i kirka. Disse tingene ble viktige for Mona og har gitt
glede og motivasjon til å bidra videre i menighetslivet som voksen.

Mona er en sprudlende og engasjert person som gir mye av seg selv. Elsker å være med der det
skjer, og det har menigheten nytt godt av. Trosopplæringsutvalget med Lys Våkenarrangement har hun bidratt flere ganger på, fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp, konfirmantleire og ungdommens kirketing. Alle slike aktiviteter fører til nye innspill og nye opplevelser,
noe Mona setter stor pris på. Det å involvere seg i fasteaksjonen for eksempel, førte til en tur
til Tanzania sammen med tidligere sokneprest Gjøa. Turen ble rik på opplevelser og ga minner
for livet. I tillegg har hun blitt kjent med mange i Kirkens nødhjelp gjennom årene, og da er det
lettere å ha noen å spørre om råd og tips når man er tilbake og skal arrangere noe hjemme.
Gjennom innsatsen som frivillig har det blitt muligheter til å reise rundt og oppleve hvordan
andre menigheter gjennomfører Lys Våken eller andre aktiviteter. Som regel får man med seg
noen gode idéer hjem igjen også. Monas datter Oda har vært i ungdommens kirketing i flere
perioder, og det har ført til flere turer sammen med ungdommene til Narvik og Bodø. Sømliøya
og konfirmantleir er heller ikke ukjente oppgaver, og det å sitte nattevakt har hun tatt på strak
arm—selv om det kan innebære både full vask av kjøkken og bollebaking for å holde seg våken.
Konfirmantene satte i alle fall stor pris på å få servert nystekte boller til frokost!
Mona sitt livsmotto er om noe går i mot, så snu på det! Da blir livet mye artigere å leve. Og hun
oppfordrer flere til å bli med som frivillig; vi får det til i lag og så blir det gøy også.

Vil du bli en frivillig du også? Sjekk ut frivillig.no og søk opp Bindal sokn!
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Livets gang

Døpte:
Vassås:
26.06. Henrik Øie Kolsvik
Iben Sophie Gjertsen
14.08. Ester Marie Hunnestad
Solstad:
27.08. Live Holten

Døde:
Vassås:
Solfrid Arnhild Sylten 06.01.20 - 18.06.22
Solstad:
Ingen døde i perioden
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4-ars-boka
Søndag 11.september feiret vi høsttakkefest og delte ut 4-års-bøker under
gudstjenestene. På bildet har Teodor, Agnes og Amanda nettopp fått boka.
Foto: Jens Christian Berg
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Kirkekalender 2022
SEPTEMBER
18.09

Søndag

Ingen gudstjeneste

25.09

Søndag

Ingen gudstjeneste

Søndag

Vassås kl. 11:00

OKTOBER
02.10

Solstad kl. 15:00
Presentasjon av
konfirmantene.
09.10

Søndag

Ingen gudstjeneste

16.10

Søndag

Ingen gudstjeneste

23.10

Søndag

Solstad kl. 11:00
Vassås kl. 15:00
Konfirmantene deltar på
gudstjenesten på Solstad.

30.10

Søndag

Ingen gudstjeneste
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NOVEMBER
06.11

Allehelgensdag

Vassås kl. 11:00

13.11

Søndag

Ingen gudstjeneste

20.11

Søndag

Vassås kl. 12:00

Solstad kl. 15:00

Lys våken
27.11

1.søndag i
advent

Solstad kl. 19:00

Lysmesse,
konfirmantene deltar

Med forbehold om endringer
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Minnekort og konfirmasjonskort:
Bindal menighet har både minnekort for både Solstad og
Vassås kirker til salgs, samt konfirmasjonskort.

Minnekortene koster kr 100 pr stk, og
konfirmasjonskortene kr 50 pr stk.
Du finner de på COOP marked Bindalseidet, Joker Bogen,
COOP marked Terråk, samt kirkekontoret.

Abonnere på Menighetsbladet?
Menighetsbladet gis ut regelmessig i samme blad som
Båtsaumen fra Bindal kommune.
Mot en sum på kr 300 årlig vil du få tilsendtbladet 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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Ledig annonseplass—ta kontakt for en avtale om
annonse for din bedrift!
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