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Følg oss på Facebook  www.facebook.com/bindalmenighet 

Aud Hauger Liasjø og Roger Johansen blir pensjonister i år. Aud sluttet 

egentlig til jul, men hjalp oss i januar fram til vår nye kirkeverge, Lise Skar-

stad begynte 1. februar. Roger skal arbeide fram til 1. april. Da må vi ut og 

lete etter ny organist. 

 

I år er det 500 år siden reformasjonen. Det blir markert i hele landet, og vi 

vil også i Bindal la dette jubileet sette farge på gudstjenestene og andre ak-

tiviteter gjennom året. 

 

Stat og kirke ble den 1. januar skilt, og kirken er nå et eget rettssubjekt. Nå 

er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjeneste-

menn, men ansatt av Kirkemøtet som øverste organ i Kirken. Det siste 

hundreåret har staten overført stadig nye ansvarsområder til organer for 

Den norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, deretter fulgte innføring av 

bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble Bispemøtet formalisert og i 1984 ble 

Kirkemøtet opprettet, Ny kirkelov som blant annet regulerer forholdet 

mellom kommunen og menighetene, kom i 1996 og de kirkelige fellesråde-

ne ble opprettet. Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 

2012 er Den norske kirke nå et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt 

med Kirkemøtet som øverste organ.  

Årsmøte  

i Bindal menighet  

holdes i Solstad kirke 12.mars 

like etter gudstjenesten.  

Kirkekaffe 

 

  



Menighetsblad for Bindal 

Ansvarlig redaktør: Jens Christian Berg/ 
    Lise Skarstad 

Utforming og layout: Jens Christian Berg/ 
    Bindal kommune 

Kirken i Bindal 

Kontoret er til vanlig åpent hver dag 0830-
1500, men du kan finne stengt dør når vi er 
opptatt i møter eller er på reise. Vi holder 
til i Bindal rådhus på Terråk. 
 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa  
Telefon kontor 900 46 198 
Mobil  916 97 025 
Heim  75 03 13 31 

 

Kirkeverge/daglig leder: Lise Skarstad 
Mobil: 90 10 84 37 / 97 59 21 35 

 

Kirketjener Olav Martin Larsen  
Heim  75 03 17 15 
Mobil  995 49 283 

 

Organist Roger Johansen   
Mobil  902 05 459 
 

Leder Bindal menighetsråd 

Jens Christian Berg   
mobil  958 31 160 

Kontonr Bindal menighetsråd  
4651.07.04754 
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Diakoniutvalget i Bindal menighet inviterer 

til HYGGETREFF FOR  

ALLE PENSJONISTER 

PÅ BINDALSEIDET ELDRESENTER 

SØNDAG 12.MARS KL 1500 

Andakt v/prest Gjøa 

Servering av middag, kaffe og dessert 

Underholdning 

Allsang 

Loddsalg 

Påmelding til Anita Vassli innen 6. mars 

Tlf. 47 90 92 30/ 750 31 249 



  

Vi synger julen inn 

Søndag 18. desember var Solstad kirke fylt med korsangere og musikanter som bidro til 

den tradisjonelle konserten, som arrangeres annenhver gang i de to kirkene våre. Kor Tri-

velig i Åa, Bindalseidet songlag, Kviin og Vassås kirkes barnekor, sammen med solist Julie 

Vikestad Olsen, organist Roy Magnus Langås og trompeter Eivind Sommerseth sørget for 

julestemningen. 
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Felleskoret med Kor Trivelig i Åa, Bindalseidet songlag, Kviin og Vassås kirkes barnekor avsluttet konserten. 

Dirigent var Guna Indriksone Frica. 

Roy Magnus Langås spilte orgel og Eivind Sommerseth spil-

te trompet. 

Julie Vikestad Olsen sang ”Julsong”, bedre kjent som  

”O helga natt”. 
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Menighetens juletrefester 

 

Menigheten arrangerte juletrefester fre-

dag den 6. januar på Bindalseidet og søn-

dag 8. januar på Terråk. 

På Bindalseidet var pensjonistforeningen 

med på å lage en koselig fest på senteret. 

 

På Terråk kom Vassås kirkes barnekor,  

ledet av Rakel Helstad og Linda Heim-

stad, og sang. De var også med på jule-

tregangen.   

Takk til menighetsrådet som organiserte 

begge festene, og hadde med mat. 

Kveldsmat med nogo attåt 

Diakoniutvalget hadde kveldsmat og un-

derholdning på Bindal sykehjem tirsdag 

24. januar. Håvard Liasjø fortalte gamle 

historier og eventyr og sang gammelt stev. 

Det ble servert rundstykker og kaker for 

beboerne på sykehjemmet og bofellesska-

pet, og deres familie og venner.  

Her er noen av Diakoniutvalgets medlemmer: Erling 

Alsli, Ragnhild Borkamo, Sigrid Nygård, Ellin Hanne 

Storheil, Arnt Brevik og Anita Vassli (leder). I tillegg 

er Ann-Kristin Halsen og Bjarne Holmberg medlem-

mer. 

Håvard Liasjø leste forskjellige tekster. 

Vassås kirkes barnekor underholdt på Senteret 

Diakoniutvalget har tradisjonelt tatt ansvar 

for eldrefester og besøker sykeheimen jevn-

lig, der de har med mat og sørger for litt un-

derholdning. 
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Hilsen fra menighetens  fadderbarn i Etiopia 

Før jul mottok vi en julehilsen fra Meseret Tesfay i SOS barnebyen i Makalle. Hun skriver  

Måtte mine juleønsker nå dere med et smil på 

munnen. Jeg er takknemlig for at dere gir meg et 

trygt sted å sove om natten, god helse og utdan-

ning!.  Hilsen Meseret Tesfay. 

Yonas Hailu i SOS barnebyer i Etipoia forteller at  

julen markeres også i deres land. Feiringen av 

Kristi fødsel kalles ”Genna”. Den etiopiske kalen-

deren gjør at den feires den 7. januar. Den dagen 

bærer familien hvite klær. Luften fylles av duften 

av kaffe og tradisjonsmat. En tykk, krydret gryte 

med kylling er den vanligste matretten i julen. 

”Ye genna Chewata” er et hockey-lignende spill. 

som mange deltar i. 

Hailu sier også at, selv om landet opplevde tørke 

i juni, er alle barna i landsbyen trygge, og får det 

de trenger.  Han forteller også at Meseret nett-

opp har tatt en eksamen med godt resultat, og skal reise videre til byen Hawassa for å 

fortsette sin utdanning der (High School). 
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Vigsling av Vassås kirkegård 

Lys Våken 

Andre søndag i advent var det Lys Våken

-gudstjeneste i Vassås kirke. Konfirman-

tene deltok. De satte opp et lite tablå, 

med en scene fra bibelen. 

 

Vel seksti personer var innom Vassås kirke 

den siste dagen i januar da Kirkemusikalsk 

råd inviterte til ”Menigheten synger”, eller 

salmekveld som det også kalles. Tema for 

konserten var salmer og sanger om 

”omsorg”. Vassås kirkes barnekor sang, 

Roger Johansen spilte orgel og trekkspill, 

Vigdis Gutvik spilte piano, Maria Strøm 

Slyngstad spilt fiolin og Rakel Helstad spil-

te fløyte.  

Salmekveld i Vassås kirke 
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Levende Luther 
I år er det Luther-jubileum som feires i Norge og store deler av Europa. Det er 500 år siden Luther offent-

liggjorde sine 95 teser om avlaten. Dette skjedde den 31. oktober 1517, og regnes som starten på refor-

masjonen. Avlaten var et system for kjøp og salg av tilgivelse fra Gud. Mot betaling kunne man kjøpe til-

givelse og få redusert straff for uoppgjorte synder i skjærsilden. Bakgrunnen for avlaten var en forestil-

ling om at den katolske kirke forvaltet et overskudd av gode gjerninger, særlig fra helgenenes hellige liv. 

Disse gode gjerningene kunne gjennom avlaten kjøpes og komme andre mindre hellige mennesker til 

gode. Luthers kritikk av pavekirken førte etter hvert til at han ble dømt som kjetter i 1521. Takket være 

fyrst Fredrik den Vise ,som beskyttet ham, fikk han fortsette sin gjerning som reformator. Hans skrifter 

var nå forbudt å lese av paven. Gjennom boktrykkerkunsten, som da nylig var oppfunnet, ble de likevel 

spredt over hele Europa. 

Vi kjenner kanskje best til Luthers lille katekisme, som er en kort sammenfatning av den kristne tro, be-

regnet til bruk i hjem og skole. Den var særlig godt kjent tidligere fordi man måtte kunne utenat hele ka-

tekismen ved konfirmasjonen. Men Luther skrev utrolig mye mer, hans samlede verker utgjør 100 bind 

og i sideantall er det 50 000 sider! Det han vurderte som det viktigste verket var hans oversettelse av bi-

belen fra hebraisk og gresk til tysk folkemål. Luther var opptatt av at Bibelens budskap skulle gjøres til-

gjengelig for folk flest. Frem til da var bibelen bare oversatt til latin. I sin fortale til Det nye testamentet 

sier han begeistret: ”Det nye testamentet inneholder Guds evangelium og løfte… evangelion er et gresk 

ord og betyr godt budskap, en god meddelelse, god nyhet, god kunngjøring, som man synger om (jmf. 

Luthers salmer), forteller og gleder seg over.” Hva som var Bibelens budskap og hvordan Bibelen skulle 

leses utgjorde kjernen i hans reformatoriske arbeid. ”Ett er nødvendig - Guds ord...Ingen person, intet 

bekjennelsesskrift, ingen kirkelig autoritet, intet embete har noen autoritet. Autoritet har Guds ord 

alene” sier han i en av sine prekener.  

Vi kjenner til Luthers slagord skriften alene, nåden alene, ved troen alene som alle følger av dette ved 

ordet alene. Guds ord er det som forkynner Kristus, det som driver til Kristus. Dette er Luthers skriftprin-

sipp. Det er Jesus Kristus som er Ordet. Han taler gjennom bokstavene og gjør dem levende. På den må-

ten trenger bokstavene inn i menneskehjertet og skaper tro. Det er ordet om korset som setter Skriften i 

en særstilling. ”Du kjenner evangeliet når den stemme kommer som sier at Kristus er din med liv, lære 

gjerninger, død, oppstandelse og alt hva han gjør og kan.” sier Luther i Fortalen til Det nye testamentet.  

For å kjenne evangeliet må man lese Skriften stadig på ny og tenke etter hva Den hellige Ånd mener med 

det en leser. Vi skal ikke bare vite og forstå men også erfare hvor sant og trøsterikt Guds ord er, og slik 

”lære å søke og elske Guds ord.” 

Å lese Luther selv er ikke kjedelig. Han skriver morsomt og treffsikkert, og bruker kraftige og fargerike 

bilder. Nettopp fordi han arbeidet så grundig med Bibelen hele sitt liv, kom han til sine erkjennelser. Den 

måten han fant svar på sine spørsmål kan gi inspirasjon til oss og måten vi finner svar å våre spørsmål i 

vår tid. Så i jubileets ånd vil jeg si ja til mer Luther – og til en ”levende Luther”! 

 Gjøa Kristine Aanderaa  
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Ja, vi elsker dette vannet 

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier 

Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsbyens 

nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wil-

son. 

Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente vann til familien. 

Køen ved brønnen kunne være lang, og for hvert minutt med venting, ble det ett minutt mindre med fot-

ballspilling sammen med vennene. For en 13 år gammel gutt er det hardt å akseptere. Men vann må fami-

lien til Wilson ha, og å skaffe vann er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire kanner 

med vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim 

for en 13-åring, kanskje litt for mye av det gode, tenker mange. Men vann må familien ha. Den gode nyhe-

ten er altså at det nylig har skjedd endringer i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har flere 

brønnbyggere fått opplæring, og en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved brønnen kortere og van-

net renere. Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av. 

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele 

landet bidratt til at millioner av mennesker har fått den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang på 

mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har støttet ak-

sjonen trofast gjennom 50 år. 

2017 er også året der lutherske kirker verden over markerer at det er 500 år siden Martin Luther hang 

opp tesene i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i den norske 500 års-markeringen, og 

målet er å vise diakoni i praksis ved å gå med bøsser den 2-4. april. 

Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. Vi må sette oss ned og se på alt vi har oppnådd disse 

500 årene. Vi kan ikke bare be om penger, og si halleluja og amen. Vi må se på hva vi kan gjøre for sam-

funnet vårt, sier Emmanuel Makala som er biskop i den lutherske kirken i området der Wilson bor. 

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kirkens Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjel-

pe flest mulig også de neste 50 årene trenger Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidragsytere. Du 

kan bidra til at Fasteaksjonen blir en suksess i Bindal ved å gi penger i bøssa til konfirmantene som samler 

inn.  Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger. 

Kirkens Nødhjelp står bak Fasteaksjonen 2017 
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2017 er et merkeår for kirken 

Vi har gått inn i et nytt år. 2017 er et merkeår i Den norske 
kirkes historie. Det er 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshan-
delen, noe som ble starten på reformasjonen og førte til omfattende endringer i kirke og 
samfunnsliv. Reformasjonsjubileet blir markert på mange måter i kirkene i løpet av 2017 og 
gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro. 
 
1. januar 2017 skjedde den største organisatoriske endringen av Den norske kirke siden re-
formasjonen, et tydelig skille mellom stat og kirke, slik de statlige myndighetene uttrykker 
det. Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirke-
rådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har 
overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste 
representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.   
 
Det siste hundreåret har staten overført stadig nye ansvarsområder til organer for Den 
norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, deretter fulgte innføring av bispedømmeråd i 
1933. I 1934 ble Bispemøtet formalisert og i 1984 ble Kirkemøtet opprettet, Ny kirkelov 
som blant annet regulerer forholdet mellom kommunen og menighetene, kom i 1996 og 
de kirkelige fellesrådene ble opprettet. 
 
Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 er Den norske kirke nå et 
selvstendig trossamfunn og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ. 
 
Prester, biskoper, ansatte ved bispedømmeråd og de nasjonalkirkelige råd har vært embets
- og statstjenestemenn fram til 1. januar 2017. Alle disse, omkring 1600 ansatte, er fra og 
med 1. januar overført til det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke.   
 
Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven i paragraf 16: Den norske kirke, en evangelisk-
luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. 
 
Kirkens kall og oppgave overfor folk og land videreføres. Vi vil også i årene fremover fylle 
oppgaven som Norges folkekirke. Endringene i grunnloven i 2012 og virksomhetsoverdra-
gelsen fra 1. januar 2017 endrer vilkårene for Den norske kirke. Men kirkens virksomhet og 
lokale nærvær blir ikke endret. 
 
«Mer himmel på jorda» er Den norske kirkes visjon. Ved dette forstår vi oss som en del av 
Kristi bevegelse på denne jord. Gjennom ord og handling skal vi formidle Guds kjærlighet 
gjennom Jesus Kristus like til jordens ender. 
 
Må Gud velsigne dette året vi nå går inn i. 
 
Må Gud velsigne kirken og gi oss kraft og kjærlighet til å være vitner om Guds nåde. 
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19. februar     Solstad kirke kl 1100 
26. februar     Vassås kirke kl 1100 
5. mars      Ingen gudstjeneste 
12. mars      Solstad kl 1100 - Menighetens årsmøte 
19. mars      Vassås kl 1100 
26. mars      Solstad kl 1500 -  Tårnagenter 
2. april      Ingen gudstjeneste 
9. april   Palmesøndag   Vassås kl 1100 
13. april  Skjærtorsdag   Bindal sykehjem kl 1100 
14. april  Langfredag   Solstad kl 1100 
16. april  1. påskedag   Solstad kl 1100 og Vassås kl 1500 
17. april  2. påskedag   Ingen gudstjeneste 
23. april      Ingen gudstjeneste 
30. april      Solstad kl 1100  - Utdeling av 6-årsbok 
 

 

Med forbehold om endringer 

Døpte 
Vassås:  
04.12.16   Dennis Raaum Valla 
 
Solstad: 
25.12.16  Anna Elida Vikan-Valan 
29.01.17  Ailo Kveinsjø Bøkestad 
29.01.17  Matheo Ekremsæter Alsli-Austgulen 
29.01.17  Erika Kjærstad 
29.01.17  Haakon Celius Hansen 
 

Døde Vassås: 
09.12.16  Åse Rønning f. 1939 
17.12.16  Mary Pettersen f. 1925 ,  
                  (gravlagt Foldereid) 
18.12.16  Oddmund Arne Øyen  f. 1931 
20.12.16  Ella Fuglstad  f. 1927 
18.01.17  Øyvinn Alsli  f. 1938 
30.01.17  Helene Johanne Stavøy  f. 1918 

Døde Solstad: 
25.11.16  Margit Maluda Vollan f. 1938 
12.12.16  Odd Samuelsen  f. 1925 
31.01.17  Elbjørg Sevaldsen  f. 1925 
03.02.17  Ivar Lysfjord f. 1948 



 

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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