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BINDAL 

KIRKEKONTOR 

Åpent alle hverdager 0900-1500 

Sokneprest : 

Gjøa Kristine Aanderaa  

Telefon kontor         900 46 198 

Mobil          916 97 025 

Heim          75 03 13 31 

Kirkeverge/daglig leder:  

Lise Skarstad 

Tlf kontor               901 08 437  

Mobil:                     975 92 135 

Kirketjener: Olav Martin Larsen  

Heim          75 03 17 15 

Mobil          995 49 283 

Organist: Michał Mędzkiewicz   

Mobil   463 76 140 

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 

samme blad som Båtsaumen fra Bindal 

kommune.  Mot  en sum på kr 200 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 post-

mottak@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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Prestens side 
Høstens påskedag 

Høsten er over oss med ekstra mye 
regn og uvær i år. Nylig feiret vi det vi 
kaller «Høstens påskedag» i kirken.  

Tekstene vi hører denne dagen hand-
ler alle om å bli vekket opp av døden. 
Disse bibeltekstene minner oss om 
grunnlaget for den kristne tro, Jesus 
seier over døden, da Gud reiste han 
opp påskemorgen.  

Vi hører om profeten Elia som får Gud til å vekke opp enkens sønn, som er død. Paulus 

sammenligner de dødes oppstandelse med et nakent korn som dør i jorden og som Gud 

lar få den skikkelse han vil. Hos Lukas hører vi om Jesus som reiser opp en ung mann fra 

døden da han bæres til gravstedet.  

Jesus kommer med disiplene og en stor folkemengde på vei til byen Nain. Byen ligger nær 

Nasaret i Galilea, der Jesus selv er fra. Han har nettopp gjort et under i Kapernaum, der 

tjeneren til en offiser lå for døden. Jesus redder livet til denne tjeneren. Dette er kontro-

versielt, for offiseren arbeidet for Romermakten, som okkuperte Israel. Nå møter Jesus en 

enke i sorg. 

Enkene på Jesu tid var ofte unge og havnet i en sårbar situasjon. Den gangen giftet kvin-

nene seg i tenårene, ja helt ned til 12-års alderen. Mennene var gjerne en del eldre. Mis-

tet en enke i tillegg sin eneste sønn, som her, kommer hun i en ekstra vanskelig situasjon. 

Når mannen er død, er det sønnen som skal bringe inntekter til familien og sørge for at  

familiens liv går videre, og gifte seg og få barn. Døtrene ble den gangen giftet bort og  

forsvant ut av familien. Ikke bare har enken i Nain mistet sin eneste sønn, hun vet også at 

hun nå ikke lenger har noen til å forsørge seg. Hun blir stående uten familie og uten inn-

tekter, og må leve av almisser, prostitusjon eller som slave for å overleve.  

Gravfølget er på vei ut til gravplassen og der ved byporten møter de dette andre følget 

fullt av glede og forhåpning. Da Jesus ser enken klarer han ikke å bare gå forbi. Enken selv 

gjør ingen forsøk på å henvende seg til Jesus. Men han får inderlig medfølelse med hen-

ne. Gråt ikke!  -sier han til henne, og så går han bort til båren og sier til den døde. Stå 

opp! Den unge mannen setter seg opp og begynner å snakke. Jesus gir så sønnen til mo-

ren.                                Forts. 
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Forts. Prestens side 

Her hører vi ikke noe om enkens tro, eller at Jesus sier: «Dine synder er deg tilgitt», slik 

det ofte er snakk om ved de andre undrene Jesus gjør. Her er det heller ikke den nære 

familie, eller andre som står nær den unge mannen, som henvender seg til Jesus om 

helbredelse. Helt tilfeldig møter Jesus dette gravfølget, og han stanser selv opp foran 

enken, fordi han føler slik med henne. Det er som om han må handle og gi henne søn-

nen tilbake. Jesus tok hennes liv her og nå på alvor. Hennes liv betyr noe. Hvordan hun 

skal klare hverdagen, det bryr Jesus seg om. 

Å miste en som står oss nær, er noe de fleste av oss har opplevd. Vi kan kjenne oss 

igjen i enkens fortvilelse. Døden rammer oss. Den tar fra oss mennesker vi er glad i. 

Om døden inntreffer sent eller tidlig, så innebærer den alltid en avskjed. Den setter en 

grense, dette mennesket kan jeg ikke nå lenger. Døden er livets eneste utgang. 

«Gud har gjestet sitt folk!» utbrøt folkemengden som var vitner til oppvåkningen av 

den unge mannen. Denne Gud skulle selv møte døden og bli reist opp igjen, etter tre 

dager i dødsriket. Underet med den unge mannen er et tegn på det som skulle skje, at 

i møte med dødskreftene skulle Jesus seire. Underet gir et håp som peker utover vår 

tilværelse her og nå. Det gir oss et håp på oppstandelsens dag. Et håp om å få høre  

Jesus, han som kjenner hver enkelt av oss og hvordan vi strever med livet vårt, si til 

oss: «Gråt ikke!» 

Men ikke minst forteller «Høstens påskedag» oss at Jesus har satt enhver av oss fri til å 

leve vårt liv i tro og i håp. I dette livet med ansvar og prøvelser, plikter og bekymringer, 

her er Jesus med oss. Akkurat som med enken bryr Jesus seg om vårt liv her og nå. 

Vårt liv har en mening, Jesus ønsker at vi skal se vårt liv som en gave fra han, og bruke 

vårt liv på å finne ut: hva er det akkurat jeg skal gjøre? Hva kaller Jesus meg til?  

Vi er kalt til å møte hverandre der vi er i livet. Jesus handlet fordi han fikk inderlig med-

følelse med enken. Han hjelper oss til å komme i kontakt med denne hellige medfølel-

se, som driver oss ut av et selvopptatt liv, til et liv i kjærlighet og omsorg for den andre, 

for den som har det vanskelig. 

          Gjøa Kristine Aanderaa 
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Ny trossamfunnslov for alle tros– og livssynssamfunn i Norge 

Kirkerådet har sendt ut til menighetsråd, kirkelig fellesråd og andre : «Høring – kirkeord-

ning for Den norske kirke». Høringsfrist 15.desember 2018.  

I høringsdokumentet heter det: 

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd   

Kirkeordning for Den norske kirke  Høringsdokument  

Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til trossamfunnslov for alle 

tros- og livssynssamfunn i Norge, inklusive Den norske kirke. Det er ventet at denne 

loven skal behandles i Stortinget våren 2019. Med forslaget om ny trossamfunnslov 

følger også at kirkeloven skal oppheves. I dag regulerer kirkeloven de viktigste myn-

dighetsforhold innen Den norske kirke.  Kirkerådet sender her ut et forslag til be-

stemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves. Disse bestemmelser er 

ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. Forslaget til trossamfunnslov for-

utsetter at kirken selv gir nærmere regler i en kirkeordning som fastsettes av Kirke-

møtet.  Forslaget tar også sikte på å følge opp Kirkemøtets behandling av Den norske 

kirkes grunnlag (sak KM 06/14 og 04/15) som er et forslag til overordnede bestem-

melser om Den norske kirke.  Kirkerådet legger i denne høringen frem et forslag til 

helhetlig kirkeordning. Kirkerådet vil komme tilbake til oppfølging av de vedtak i vei-

valgsaken fra 2016 (sak KM 08/16) som ikke er behandlet her.  Det fremmes forslag 

om enkelte mindre justeringer i dagens ordninger. Dette er oppdateringer av regel-

verket i tråd med den utviklingen som har vært blant annet for at formuleringene 

skal følge de endringene som har skjedd i kommunelovgivningen våren 2018.  De 

konkrete endringsforslagene er beskrevet nærmere i høringsdokumentet.  Hørings-

dokumentet og et regelspeil – en oversikt som viser paragrafene i den foreslåtte 

kirkeordningen sammenstilt med dagens kirkelov –legges ut på kirkens nettsider.   

Høringsinstansene bes om å benytte Kirkerådets høringsportal på nettstedet https://

kirken.no/hoeringer og gi sitt svar på følgende spørsmål: Har høringsinstansen inn-

spill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny trossamfunnslov 

trer i kraft? Alle høringssvar vil bli gjort tilgjengelig på kirkens nettside. Høringsfrist er 

15. desember 2018.  
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Hyggekveld på Bindalseidet eldresenter,  
torsdag 4. oktober. 

Bindal diakoniutvalg holder flere arrangement  over året. De arrangerer 

hyggekvelder og eldrefester for eldre.  De skifter mellom å holde  

arrangementene på Bindalseidet og på Terråk.  Alle arrangementene er for  

alle pensjonister i Bindal. Denne gangen holdt de arrangementet på Bindals-

eidet eldresenter. Prest Gjøa holdt andakt. 

Diakoniutvalgets medlemmer hadde med seg 

kveldsmat som besto av god gjærbakst med 

pålegg, vafler samt skuffkaker til kveldstunda 

på senteret.  

Emil Vikestad hadde med trekkspill, og 

det ble allsang fra senterets sanghefter 

med trekkspilltoner til. 
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26 personer hadde en trivelig hyggestund sammen på Bindalseidet eldresenter. 

Erling Alsli  

har nok en gang laget 

inventar til Bindal sokn. 

Denne gang har han  

laget bokhylle til Sol-

stad kirke. Den er  

montert bakerst i kirka 

til bruk for salmebøke-

ne.  

Tusen takk! 
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Luciadagen 

13.desember 

Vassås kirkes barnekor 

holder konsert i Vassås kirke   

Luciadagen 13. desember kl 1800 

Foldereid barnegospelkor er invitert, og vil også opptre. 

Alle er velkommen.  

Inngang kr 50,-           

  Allehelgensdag 4. november 

         Minnegudstjenester 

 

Ved gudstjenestene på Allehelgensdag vil vi i kirken minnes spesielt 
dem som døde siden siste Allehelgensdag. 

I en enkel minnehøytidelighet blir navnene på dem som har gått bort, 
lest opp samtidig som vi tenner et lys for hver enkelt. 

 

Gudstjeneste i Solstad kirke kl 1100 

Gudstjeneste i Vassås kirke kl 1500 
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Fest for alle pensjonister i Bindal 
 

På Senteret Terråk søndag 18.november  
kl 1500 

 
Andakt v/Gjøa Kristine Aanderaa 

Servering av middag 

Kaffe, kaker og dessert 

Underholdning  

Loddsalg 
 

Påmelding innen 11.11.18 

Til Anita Vassli tlf. 47 90 92 30 

Ellin Hanne Storheil tlf. 47 29 02 34 
 

Hjertelig velkommen! 
 

      Diakoniutvalget Bindal sokn 

Bindal kirkemusikalske råd arrangerer sammen med 

mange aktører fra Bindals musikkliv: 

”Vi synger julen inn”  
i 

       Solstad kirke 16. desember kl 1600 
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Presentasjon av konfirmanter  

Ved gudstjenesten i Solstad kirke 7.oktober 2018 ble årets konfirmantkull 

presentert. 

Det hadde sneket seg inn en feil i forrige menighetsblad.  

Riktige datoer for kirkelig konfirmasjon  i Bindal våren 2019 er: 

Vassås kirke søndag 2. juni kl 1100 

Solstad kirke søndag 9. juni kl 1100 

Fra venstre bak:    Odin Vikestad Alstad, Ole Martin Stavran, Cornelia Nilsen Bergerud, Jens 

Markus Myrvang, Magnus Aune Rødøy,  

Fra venstre foran:    Aron Sætervik Fredriksen, Kaja Vikan, Tiril Sofie Raaum, sokneprest Gjøa 

Kristine Aanderaa, Thale Christiansen, Isak Aleksander Brevik 



 

Med forbehold om endringer 
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NOVEMBER :    

04.11. Allehelgen Solstad kl 1100 
Vassås kl 1500 

11.11.   Solstad kl 1100 

18.11.   Vassås kl 1100 

25.11.   Ingen gudstjeneste 

DESEMBER:     

 02.12. 1.s i advent Solstad kl 1900 

09.12. 2.s. i advent Vassås kl 1200 

16.12. 3.s. i advent Solstad: Vi synger julen inn 

23.12. 4.s.i advent Ingen gudstjeneste 

24.12. (Mandag) 
Julaften 

Sykeheimen kl 1100 
Solstad k 1330 
Vassås kl 1600 

25.12. 1.juledag Solstad kl 1100 

26.12. 2.juledag Ingen gudstjeneste 

30.12. Romjulssøndag   

31.12. Nyttårsaften Ingen gudstjeneste 

Dato Dag Kirke/Sted 

2018 

2019 
Dato Dag Kirke/Sted 

 JANUAR     

01.01. 1. nyttårsdag,Tirsdag Ingen gudstjeneste 

06.01. Søndag Ingen gudstjeneste 

13.01. Søndag Vassås kl 11 

20.01. Søndag Solstad kl 11 

27.01. Søndag Ingen gudstjeneste 

FEBRUAR     

03.02. Søndag Vassås kl 11 

10.02. Søndag Solstad kl 11, utdeling av 6-årsbok 

17.02. Søndag Ingen gudstjeneste 

24.02. Søndag Vassås kl 11 
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Døpte 
Vassås:   
 30.09.18  Amanda Kolberg Bangstad 
 21.10.18  Agnes Aune Slåttøy 
 
Solstad: 
På Bindalseidet Misjonshus: 
   16.09.18  Olav Aleksander Hansen 
 

 

Døde  
Vassås: 
 06.10.18  Simone Plahte  f. 18.03.1940 
 12.10.18  Helge Pedersen  f. 02.01.1939  
 12.10.18  Margit Elise Gaupen  f. 28.03.1929 
 
Solstad: 
 11.09.18  Elbjørg Lovise Melå  f. 15.03.1930 
 02.10.18  Brit Fanny Hermanstad   f. 31.03.1960 
 14.10.18  Helge Johan Kveinå  f. 02.05.1940 
  

Vigsel 

Solstad: 
 20.10.18  Karoline Andrea Eide og 
                   Lars Berg-Hansen 



 

Ønsker du å annonsere i Menighetsbladet/Båtsaumen?  

Ta kontakt med Bindal kommune, ved Jens Christian Berg, 

tlf 469 17 259, e-post: jens.chr.berg@bindal.kommune.no 
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Lys Våken   
 

Første søndag i advent er kirkas nyttårsaften. Dette feires sammen med alle 6.– og 

7. klassinger over hele landet med at de inviteres til å sove over i kirken. I Bindal 

feirer vi dette natt til 2. søndag i advent, altså fra lørdag 8. desember til søndag 9. 

desember. Da legges det opp til spill og lek, samt skuespill til gudstjenesten 9. de-

sember. Det blir frokost i kirken på søndag til alle deltakerne før øving til gudstje-

nesten. Barna deltar så i gudstjenesten med skuespillet.  Det blir sendt ut egen invi-

tasjon til  å delta. 

Gudstjeneste Vassås kirke  søndag 09.12. kl 1200 

E-post: post@bindalrenservice.no 

http://bindalrenservice.no/ 
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