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BINDAL 

KIRKEKONTOR 

 

Åpent alle hverdager 0900-1500 

Fung. sokneprest : 

Kristoffer Lønning Tørressen  

Mobil          975 41 407 

 

Kirkeverge/daglig leder:  

Marte Breisjøberg 

Mobil:                     917 05 461 

 

Kirketjener: Frank J. Batz 

Mobil   481 42 102 

Fung. organist:    Geir Allan Reitan  

 

Leder Bindal menighetsråd: 

Jens Christian Berg   

mobil          958 31 160 

Ansvarlig redaktør:  

Marte Breisjøberg 

 

Utforming og layout:  

Jens Christian Berg/Bindal kommune 

 

Følg oss på Facebook 

www.facebook.com/bindalmenighet 

                                 Hvordan støtte oss: 

       Vi er takknemlige for alle bidrag! 

       

           VIPPS til 503978 

                              Bank: 4651.07.04754 
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Prestens side 
 

 

 

Fungerende sokneprest  
Kristoffer Lønning Tørressen har 
skrevet denne utgavens andakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høsten er her og rundt oss bader naturen i vakre høstfarger. Den vakre 
naturen minner oss om hvilken gave vi har fått av Gud gjennom hans 
store skaperverk. Takket være han kan vi høste inn av det vi har sådd, 
jakte, fiske og ta i bruk alt det jorden har å by på. 
 
I september feiret vi høsttakkefest i både Solstad og Vassås kirke. Da 
fikk takke Gud for alt det vi får. Vi delte ut fireårsbok og fireåringene 
våre var med å bære frem noe av grøden til alteret. Dette som et  
symbol på takknemlig. For som vi sier i takkebønnen før nattverden i  
gudstjenesten: 
 

Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu 
Navn. 

 

 
 

Forts neste side 
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På høsttakkefesten leste vi det som må være den korteste evangelie-
teksten i hele tekstboken vår.  
 

Gi oss hver dag vårt daglige brød. (Lukas 11,3) 
 
 

Denne korte teksten er hentet fra Lukas evangeliet. Teksten minner 
oss om at Gud gir oss det vi trenger, og alt det vi har er dypest sett 
gitt til oss av Gud. 

 

Teksten er en del av bønnen Fader Vår som Jesus lærer sine disipler. 

Og den er Jesus sitt tilsvar på spørsmålet; Hvordan skal vi be? Jesus 

sier at vi ikke skal være så opptatt av å bruke fine ord, og at Gud  

hører våre bønner og ser til hjertet til hver enkelt av oss. 

La oss bruke høsten til å være takknemlige og la oss dele med de 

rundt oss. Gud har gitt oss og fortsetter og gir oss gaver. Og vi  

oppfordres alle til å dele videre av det vi får. Når vi er takknemlige, er 

vi også ydmyke. Og ved å gi vår takk til Gud, retter vi blikket oppover 

til Gud og utover oss selv. 

La oss sammen tjene Herren og vår neste med glede og  

i takknemlighet. 

 

fungerende sokneprest Kristoffer Lønning Tørressen 



 

 

Side 5 
Bindal Menighetsblad 

Konfirmantpresentasjon 

Søndag 2.oktober ble det nye konfirmantkullet presentert under guds-

tjenestene. Konfirmantene møtte til gudstjeneste i den kirken de sokner til.  

 

 

Foto over: Frank Batz 

Foto under: Jens Christian Berg 

Konfirmanter: 

Alex Robert Andvik-

Phuphalee 

Amalie Busch Næsvold 

Birger Brevik (ikke på 

bildet) 

Bjørn Vidar Tollefsen 

Emil Johannes Brønmo 

Gabriel Sætervik Fred-

riksen 

Johannes Vikestad 

Trøan 

Jonathan Kalvik  

Seterøy 

Julian Kassander  

Larsen (ikke på bildet) 

Lina Helstad Berntsen 

Martine Øren Helstad 

Nico Tengel Terjeson 

Hagen 

Patrick Valan 

Sverre Bern Hald 

Therese Kvernmoen 

Tangen 
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Kirkemøtet 2022 

 
Årets kirkemøte ble gjennomført 21.-26.september i Trondheim. Kirkemøtet 

er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke. Møtet består av 

116 medlemmer hvor alle 11 bispedømmer samt samisk kirkeråd er  

representert. Fra Sør-Hålogaland bispedømme møter blant annet vår  

menighets– og fellesrådsleder Jens Christian Berg. 

I år var fokuset rettet mot kirkelig organisering. Det har tidligere vært ute en 

høring om ulike modeller, og det ble fattet et prinsippvedtak om en variant 

over modell 3. Modellen viderefører i stor grad dagens struktur, men det er 

noen endringer som vil ha stor betydning framover. Blant annet innebærer 

vedtaket at prester fortsatt skal være ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, 

men at deler av arbeidsgiveransvaret delegeres til fellesrådene. For ansatte i 

fellesrådet er det ingen endringer. Det skal videre være en likeverdighet  

mellom administrativ ledelse og kirkefaglig ledelse. Biskopenes rolle vil  

endres noe med tydeligere ledelse og styrket tilsyn. 

Det er fortsatt en vei å gå før alle detaljer er på plass, men nå er vi et godt 

steg nærmere i arbeidet med å få en «samlet og samordnet utøvelse av  

arbeidsgiverfunksjoner», noe som var hovedhensikten med nettopp denne 

modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer på www.ka.no og www.kirken.no/kirkeligorganisering 

Gjøa Kristine Aanderaa møtte som 

nestleder i fagforbundet TeoLOgene, 

og Jens Christian Berg møtte som  

delegat fra Sør-Hålogaland  

bispedømmeråd. 

                                                          Foto: privat 
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Bli med og skap fremtidens    
kirke! 

 
10.-11. september 2023 er det kirkevalg, og alle som er medlemmer 
i Den norske kirke og født før 2008 kan stemme ved neste års valg. Er 
du over 18 år, kan du stille til valg. 

 

Klikk deg inn på kirkevalget.no! 

 

Hva er et menighetsrådsvalg?  

I menighetsrådsvalget stemmer du på 
hvem du vil skal styre kirken lokalt. 

Når vi snakker om kirken lokalt, er det 
menigheten der du bor. Det finnes  
cirka 1200 menigheter i Den norske kirke. Hver menighet har sitt eget  
menighetsråd. Representantene i menighetsrådet velges i kirkevalget. 

I de fleste menighetsrådsvalg er det én liste med enkeltpersoner du kan 
stemme på. Listen er satt opp av en nominasjonskomité. 

Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe med. Rådet er blant 
annet involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning og  
tilbud for ulike aldersgrupper i menigheten. Rådet bestemmer over og  
fordeler midler til ulike tiltak i menigheten. Menighetsrådet gjør en verdifull 
innsats for kirken i lokalmiljøet. 

Menighetsrådet består av mellom fire og ti medlemmer, pluss vara-

medlemmer og sokneprest. (Hentet fra kirkevalget.no) 

 

Foto: Torstein Kiserud, kirken.no 
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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 5/22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst/foto: Marte Breisjøberg 
 

 

Petter Bjørnli er et hjertevarmt menneske med omsorg for alle, både to– og firbente. Petter 

vokste opp i Saltdalen, og journalistutdannelsen ble utført i Trondheim. Kanskje hadde det blitt 

media og nærradio, om ikke tilfeldighetene ville det slik at det var restaurantbransjen som fikk 

dra nytte av Petters kunnskaper. I tillegg til å drive egen restaurant i mange år, var Petter også 

bonde. Dette førte ham til Bindal, et ledig gårdsbruk her fikk ham til å bli bindaling.  

Politikken har vært viktig helt siden ungdomsårene. Det å engasjere seg, finne de gode  

løsningene på tvers av partier og synspunkter har vært svært viktig for Petter. Man kommer 

ikke videre om man ikke lytter til hverandre og får et innblikk i andres situasjon. Dette har ført 

til engasjement for å hjelpe andre direkte, både her i Norge og i utlandet. Petter har i mange år 

bistått vanskeligstilte i Romania, og han forundres fortsatt over hvor lite som faktisk skal til for 

å gi andre et bedre liv og nye sjanser i livet. 

Petters omtanke for andre gjør også at han har mye å bidra med for menigheten. Som medlem 

i menighets– og fellesrådet er det spesielt tre saker som engasjerer Petter: få flere til å komme 

på gudstjeneste, få flere til å komme til nattverd og at det dekkes til kirkekaffe etter guds-

tjenesten.  Gudstjenesten og kirka er for alle, og Petter har håp om at også de som ikke alltid 

tenker at kirkedøra er åpen for nettopp seg, allikevel tør å komme. Å få flere til å oppleve den 

sterke, men fine, opplevelsen som en nattverd kan være er også viktig. Troen har hjulpet Petter 

mange ganger gjennom livet og den gir en tilhørighet og et holdepunkt i både hverdag og fest.  

Sang og musikk er også en viktig del av livet til Petter. Det startet med et kristent ungdomskor 

hjemme i Saltdal og siden ble det mannskor i Solstad kirke. De siste årene har Petter bidratt 

som forsanger ved gudstjenester. Selv om han påstår at han egentlig er veldig beskjeden, så er 

Petter allikevel virkelig et ja-menneske. Å få ta del i artige, koselige og givende møter med 

mennesker gjennom frivillighet gjør at Petter gjerne vil spørres igjen.  Vi trenger  

hverandre og vi trenger glade, gode og helt vanlige folk med i kirka. Alle kan bidra med noe! 

 

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

Vassås: 
Ingen døpte i perioden 
 
Solstad: 
Ingen døpte i perioden 
 
 
 
 

Døde: 
 

Vassås: 
Ingen døde i perioden 
 
Solstad: 
Ingen døde i perioden 
 
 
 
 
 

Livets gang  



 

 

Bindal Menighetsblad Side 11 

 

 

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 dem 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 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 2022 

OKTOBER   

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 

NOVEMBER   

06.11 Allehelgensdag Vassås kl. 11:00 

Solstad kl. 15:00 

 

13.11 Søndag Ingen gudstjeneste 

20.11 Søndag Vassås kl. 12:00 

Lys våken 

 

27.11 1.søndag i  

advent 

Solstad kl. 19:00 

Lysmesse,  

konfirmantene deltar 
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DESEMBER   

04.12 Søndag Ingen gudstjeneste 

 

11.12 Søndag Ingen gudstjeneste 

18.12 Søndag Vassås kl. 16:00 

     Vi synger julen inn 

 

24.12 Julaften Bindal helsetun kl. 10:00 

Vassås kirke kl. 11:30 

Solstad kirke kl. 13:30 

25.12 Søndag, 

1.juledag 

Ingen gudstjeneste 

26.12 Mandag, 

2.juledag 

Solstad kl. 11:00 

Med forbehold om endringer 
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Ledig annonseplass—ta kontakt for en avtale om 

annonse for din bedrift! 
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