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Vassås kirke etter renovering av tak og tårn i 2018. 
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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:  

Lise Skarstad 

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 
Skaperverkets dag  

Verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer, plastforsøpling, og 
urettferdig fordeling. Ved å markere skaperverkets dag på en av menighetens gudstjenester er vi med 
på å be, spre kunnskap og oppfordre til handling for å ta vare på skaperverket. Her i Bindal feiret vi 
skaperverkets dag i Solstad kirke søndag 19. august. Det var ikke på Solstad gamle kirkegård, da det 
ble for mye regn. 

I 2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg på disse målene. Hvordan kan vi være med å ta 
vår del av ansvaret?  

Vi som bor her på Helgelandskysten blir hver dag minnet om skaperverkets skjønnhet og underful-
le mangfold. Det er et vakkert syn når regnbuen tegnes over himmelen, fordi solen skinner mens det 
regner. I 1. Mosebok får vi vite at Noa fikk regnbuen som tegn på pakten mellom Gud og alt liv på jor-
den. Noa beskrives som en av etterkommerne av Adam. På Noas tid så Gud at ondskapen var stor på 
jorden. Alle menneskenes tanker var onde «dagen lang». Gud angret at han hadde skapt menneske-
ne og «han var full av sorg i sitt hjerte» står det. Gud bestemmer seg for å tilintetgjøre alt liv på jor-
den for å få slutt på ondskapen. Det var bare ett menneske som var rettskaffent: Noa. Han var et hel-
støpt menneske, rettferdig mot andre og opptatt av hva Gud ville med hans liv. Noa vandret med 
Gud, står det. Noa lar Gud være hans følgesvenn og spør han om råd for hvordan han skal leve. 

Gud forteller Noa om sin plan og ber han om å bygge en ark. Så vil han la storflommen komme over 
jorden slik at alt liv går til grunne. Noa får ta med seg sin kone, sine tre sønner og deres koner. Gud 
tenker også på alle andre levende skapninger. Noa skal ta hann og hunn av alle slags dyr så de kan 
berge livet. Da flommen var over og de kunne komme ut av arken, oppretter Gud pakten med Noa. 
Gud lover at «Vannet aldri mer skal bli til en storflom som ødelegger alt liv.» Regnbuen skal få Gud til 
å huske på denne pakten mellom han og menneskene, og alle levende skapninger. Det står at denne 
pakt skal gjelde kommende generasjoner til alle tider. Vi har i historien om Noa Guds løfte om at han 
aldri skal ødelegge jorden, vi blir også minnet om dette hver gang vi ser en regnbue. 

Det som er så uhyggelig nå er at vi mennesker er i ferd med å ødelegge jorden. Temperaturen på jor-
den stiger. 2018 ser ut til å bli det varmeste året som noensinne er målt. Tørke, skogbrann og mangel 
på fôr til dyra er noe vi er rammet av også i Norge i år. Andre steder rammes mange mennesker av 
flom. Havet stiger, og der det aldri regnet før, fosser regnet ned og tar med seg hus og avlinger. I dag 
er det mennesket selv som skaper flom og klimaendringer. Men vi har ingen båt, ingen ark å gå om 
bord i, om vannet skulle stige. 

Den eneste båten vi har, er den jorden vi lever på. Vi må forandre på hvordan vi lever og hvordan vi 
deler, for at vi skal komme frem og videre. For jorden er den båten som alle skal få plass i.  

Bibelen begynner med å fortelle om hvordan Gud skapte himmel og jord. Etter at Gud skapte alt, 
«tok herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den.» (1 Mos 2,15). Vi er 
forvaltere av jorden på Guds vegne. Guds skapelse er ikke noe som bare skjedde en gang for lenge 
siden. Det er en levende jord som stadig skapes av en levende Gud. Og selv om mennesket til sist ble 
forvist ut av Edens hage, er vi fortsatt satt til å dyrke og passe på jorden.  

La oss vise vår kjærlighet til Gud ved å elske hans skaperverk. La oss vise at vi elsker vår neste ved å ta 
vare på vår felles jord. Vi er fortsatt mennesker skapt i Guds bilde. I dag trenger vi mennesker mer 
enn noe annet tro. Tro på Gud. Tro på menneskets evne til å ta gode valg. Tro på at jorden kan red-
des. Jorden er vår neste, og jordas fattige trenger vår kjærlighet, vår medfølelse og vår handlekraft. Vi 
kan gjøre som Noa, og la Gud være vår følgesvenn og spørre Gud om hjelp. 

          Gjøa Kristine Aanderaa 

 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Minnekort  

Vassås kirke og Solstad kirke har hvert 

sitt minnekortfond.  Minnekort selges 

som kondolansekort ved begravelser og 

bisettelser. Inntekten av salget blir satt 

på fond og kun brukt etter egne vedtak 

av menighetsrådet.  

Det er bestemt at pengene skal gå til for-
skjønnelse av kirker og kirkegårder i Bin-
dal. 

Nye håndlagede hyller til Vassås kirke 

Erling Alsli har nok en gang laget nye hyller til Vassås kirke. Denne 

gang har han ordnet med hyller rundt arbeidsplassen til organisten 

ved orgelet. Det er flott at vi får plasstilpassede hyller i kirken.  

Tusen takk til Erling Alsli. 

Her kan du få kjøpt minnekort: 

 Servicetorget Bindal kommune 

 Joker Bogen  

 Coop  Marked Bindalseidet 

 Coop Marked Terråk 

 Synnøve Aune, Åbygda 

 Kirkekontoret, Terråk 
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  50-årskonfirmanter i Vassås kirke 1. juli  2018 
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Pengegave til Bindal sokn 

Bindal sokn har mottatt en pengegave på kr 25 000. Giveren er kjent, men vil 

ikke offentliggjøres. Pengene er gitt med ønske om de skal disponeres av  

soknepresten til arbeid for barn og unge. 

                                             Tusen takk for gaven 

Familiegudstjeneste med høsttakkefest, 

utdeling av 4-årsbok og Vassås kirkes barnekor 
 

Søndag 2. september var det familiegudstjeneste med høsttakkefest  

i Vassås kirke. I forbindelse med høsttakkefesten var det også utdeling 

av 4-årsbok, og Vassås kirkes barnekor deltok med fin sang.  

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa forteller om Sakkeus i morbærtreet. 
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Flotte 4-åringer som mottar  ”Min egen kirkebok” .  

Vassås kirkes barnekor leverer flott sang. 
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Taket og tårnet på Vassås kirke   

er renovert sommeren 2018 
Bindal kommune bevilget i 2018 penger til renove-

ring av taket og tårnet på Vassås kirke. Taket er ikke 

restaurert siden kirka ble revet og satt opp på nytt i 

1913. 

Tårnet hadde noe råte på innsiden. Dette er skiftet 

ut, og det er lagt nytt kobber utvendig. I tillegg er 

tårnet blitt malt. 

All skiferstein er tatt ned av taket. Treverk under 

som eventuelt var angrepet av råte, er skiftet ut.  

Taket er så lektet opp, før skiferstein ble lagt tilbake.  

All skiferstein er testet og en del er derfor kassert.  

For å få tilstrekkelig med skiferstein, ble det supplert 

med skiferstein som tidligere lå på taket på gamle 

doktorgården på Terråk. 

Kirkelig fellesråd engasjerte ByggTech AS i 

Brønnøysund som byggeleder for prosjek-

tet. De har bistått i innhenting av anbud og 

foretatt byggeledelse. Vi er svært fornøyd 

med  den jobben som ByggTech ved Svein 

Ebbe Nilsen har gjort. 

Utførende entreprenør har vært Kultur-

compagniet AS fra Trondheim. Det er 

utført et godt håndverk.  

Arbeidene er utført innenfor budsjett, og 

det er vi svært fornøyd med.  

 

Nå kan kirken, taket og tårnet  

stå i nye 100 år. 
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Vil du bli 

Konfirmant i kirken   

våren 2019? 
Dersom du ønsker å konfirmeres kirkelig våren 2019, er du velkommen til kon-

firmantundervisning i Bindal sokn.   

Det er informasjonsmøte i Vassås kirke tirsdag 11. september kl 1900.  

Da kan du også melde deg på.  

Konfirmantene presenteres i Solstad kirke ved gudstjeneste søndag 7. oktober.  

Konfirmantundervisningen  vil foregå på ettermiddager. 

Vi har konfirmantleir på Sømliøya våren 2019. 

 

Konfirmasjon i Vassås kirke   1. juni 2019 

Konfirmasjon i Solstad kirke  9. juni 2019 
 

Velkommen som konfirmant i Bindal sokn. 

Vassås kirke etter  

restaureringen i  

mai i 1913. 

Da ble kirken revet 

ned og satt opp på 

nytt. Huset i forgrun-

nen er boligen på 

prestegården. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjqrM7NlurTAhXka5oKHbgIBTMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fteamheggedal.no%2Fteam-heggedal%2Fkonfirmant%2F&psig=AFQjCNEsmcimq7S_rB08B1ErlUE-OcdNmA&ust=1494672306299035
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Vassås kirkes barnekor  

har startet opp igjen etter sommerferie. 

Barn fra 5 år (født i 2013) og opp til og med 5. skoletrinn er hjer-

telig velkomne. 

Øvelse i Vassås kirke hver tirsdag kl 1600-1700. 

Vassås kirkes barnekor er tilknyttet Vassås kirke, og hører til under Trosopplæringstilbu-

det i Bindal sokn. 

Dette er et gratis tilbud og øvelsene følger skoleruta. 

Koret har både religiøse og ikke-religiøse sanger.  

 

Koret skal det første halvåret være med på: 

 Høsttakkefesten  2. september  i Vassås kirke  

         da er det også utdeling av 4-årsbok. 

 ”Vi synger julen inn” 16. desember i Solstad kirke. 

 Andre opptredener kan komme til underveis 

 

Kom på øvelse—kanskje du finner ut at du vil være med 

 

Ved spørsmål:   Ta kontakt med 

Rakel Emelie Helstad,  mobil 97 10 55 01  eller 

Linda Heimstad, mobil 47 75 21 30 

 

Velkommen 

 



 

Med forbehold om endringer 
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Dato Kirke/Sted 

  

SEPTEMBER:   

09.09. Ingen gudstjeneste 

16.09. Bindalseidet Misjonshus 1100 

23.09. Ingen gudstjeneste 

30.09 Vassås kl 1100 

OKTOBER:   

07.10. Solstad kl 1100 Konfirmantpresentasjon  

14.10. Ingen gudstjeneste 

21.10. Vassås kl 1100 

28.10. Ingen gudstjeneste 

NOVEMBER:   

04.11. Solstad kl 1100   Allehelgen, Minnegudstjeneste  
Vassås  kl 1500 

11.11. Solstad kl 1100 

18.11. Vassås kl 1100 

25.11. Ingen gudstjeneste 

DESEMBER:   

02.12. Solstad kl 1900 1.søndag i advent, Lysmesse  

09.12. Vassås kl 1200 2.søndag i advent, Lys Våken  

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

 
23.12. Ingen gudstjeneste    4. søndag i advent 

24.12. Sykeheimen kl 1100   Julaften 
Solstad k 1330 
Vassås kl 1600 

25.12. Solstad kl 1100       1. juledag 

26.12. Ingen gudstjeneste      2. juledag 

30.12. Ingen gudstjeneste      Romjulssøndag  

31.12. Ingen gudstjeneste      Nyttårsaften  
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Døpte 
Vassås: 
01.07.2018  Iris Alexa Amdahl Fuglstad 
01.07.2018  Theodor Edvardsen Horsberg 
08.07.2018  Jakob Skjelsvik Valan 
02.09.2018  Astrid Vikestad Trøan 
02.09.2018  Emil Otervik Iversen 
 
Solstad: 
11.08.2018  Erik Olai Krane Skillingsås 

Døde  
Vassås: 
06.07.2018  Rolf Rønning  f. 01.12.1936  
     gravlagt i Vesterålen 
15.08.2018  Inger Helstad  f.  
15.08.2018  Agnes Marie Eriksen f. 27.04.1926 
 
Solstad: 
03.06.2018  Erling Ulfsnes  f. 12.03.1942 
26.06.2018  Henriette Oline Lysfjord  f. 02.07.1921 

Vigsel 
Solstad: 
28.07.2018 Linn Mari Østrem og Jonas Engan 
 



 

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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E-post: post@bindalrenservice.no 

http://bindalrenservice.no/ 
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