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Mens frost og vintermørke rår, 

begynner kirkens nye år, 

og våre sinn skal være vendt 
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Prestens side 

I oktober/november har vikarprest Hans Arne Akerø vært hos oss. Han  

holdt allehelgensgudstjenestene i Vassa s og Solstad kirker, og her er en  

artikkel han har skrevet om salmer tilknyttet sorgprosesser. 

 

Salmer til ulike sorgsituasjoner  

Vår salmebok fra 2013 inneholder svært mange salmer, hele 799. Veldig mange av disse 

salmene kan få en særlig mening og betydning i ulike sorgsituasjoner. 

I tillegg til alle disse salmene finner vi også en bønnebok på over hundre sider bakerst i  

salmeboka (side 1133-1261). Denne bønneboka inneholder bønner og trøsteord til mange 

ulike livssituasjoner. Her finner vi også noen enkle liturgier for morgenbønn og kvelds-

bønn, bønn for syke, skriftemål og bønner for ulike stasjoner under pilegrimsvandring. I 

forrige salmebok fantes ikke en slik bønnebok, men nå er den tatt med i salmeboka. 

Men hvilke salmer passer til ulike sorgsituasjoner? 

Mest kjent er de salmene som synges i gravferder. Et eget avsnitt i salmeboka handler om 

«Livets grense og gravferd» (nummer 855-878). Her finner vi kjente salmer som «Lei,  

milde ljos igjennom skoddeeim» (858) og «Gud, når du til oppbrudd kaller» (867).  

Under avsnittet med kveldsalmer (805-834) finner vi også mange av salmene som vi  

bruker i gravferd, blant annet «Fager kveldssol smiler (817), «Se, solens skjønne lys og 

prakt» (812) og ikke å forglemme «O bli hos meg!» (818). Denne salmen har vært allsang 

på alle cup-finaler i England, på engelsk: «Abide with me». Den setter ord på det å bli  

forlatt, slik vi kan oppleve døden til en som står oss nær. Bønnen til Gud «o du som ei  

forandres, bli hos meg» er sterke og kjære ord for mange. Som prest blir jeg like beveget 

hver gang vi synger denne salmen i en gravferd. Den er helt uslitelig.   

Det samme gjelder Lina Sandells salme «Bred dina vida vingar, o Jesus över mig» (819). Å 

bli beskyttet er et hovedmotiv her, men den inneholder også en bønn om tilgivelse: «Förlåt 

mig alla synder». 

Salmen «Så ta da mine hender» (414) og «Alltid freidig når du går» (415) brukes også mye 

ved gravferd. De står under avsnittet «Hengivelse og etterfølgelse».   

I noen menighetsblad har man en spalte som heter «Min salme». Pauline Ulfsnes skrev 

her om salmen «Blott en dag» (489) og fremhevet ordene «Hver en dags bekymring vil 

han bære. Dette løftet gav han meg». Hun skrev:  
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«Livet har gitt mange slag. Etter å ha mista tre av de en var aller mest glad i, i løpet 

av tre år. Jeg har tenkt mange ganger, en får vel ikke mer enn en klarer å bære. 

Som dagen er, skal din styrke være. Dette løftet gav han meg. Ønsker alle en fin 

høst, ta vare på hverandre». 

En annen salme som handler om hva man kan bære og tåle, er Svein Ellingsens salme 

«Vær sterk, min sjel, i denne tid» (nr 478). Vi sang denne salmen på begge  

gudstjenestene i Bindal på Allehelgensdag.  

Denne salmen gjorde sterkt inntrykk på mange da den kom inn i forrige salmebok. En 

nabo jeg hadde, mistet et fosterbarn, og da betød denne salmen veldig mye for henne. 

Det var særlig ordene «Hos den som taper i sin strid, er Herren skjult til stede» som hun 

festet seg ved.  

I mange menigheter leser man opp navn på dem som er gått bort siden forrige  

gudstjeneste. Da er et vers av en annen salme av Svein Ellingsen satt inn i den nye  

gudstjenesteboken aktuelt. Det er salmen «Nå er livet gjemt hos Gud» (872). Det som 

blir lest er det siste verset:  

«Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt til ham.  

Håpet er tent i liv og død. Ingen er glemt av Gud.» 
 

Bakgrunnen for denne salmen er at Svein Ellingsen mistet datteren Margrethe på 6 år i 
en bilulykke. Da hans andre datter på tre- og- et-halvt år spurte: «Hvor er Margrethe 
nå?», svarte han slik: «Kroppen er gjemt i jorden, men livet er gjemt hos Gud.» Åtte år 
senere skrev han denne salmen, som også kan brukes i gravferder. 

I salmeboka er det et avsnitt som har temaet «Nød og klage» (745-752). Her settes det 

ord på «den nagende indre uro som bøyer mitt livsmot ned» (746.2). Blar vi om til neste 

side finner vi en salme av den svenske salmedikteren Anders Frostenson. Den heter 

«Mine døde timer bærer jeg til deg» (747).   

Andre salmer under dette avsnittet handler om brå ulykker og katastrofer, hvor man spør 

Gud: «Men hvordan kunne dette skje?» (749, 750 og 751). 

Det finnes salmer for ulike sorgsituasjoner, også i den situasjonen hvor en har mistet et 

foster. På side 1000 i salmeboka finner vi en salme av Eyvind Skeie, hvor første verset  

lyder slik: 

«Aldri fikk vi se ditt ansikt, aldri røre ved din hud. 

I et lukket rom du levde, skjult for alle, sett av Gud.» (874)  
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Jeg har nevnt mange av de nyere salmene, men eldre salmer har fortsatt mye å gi for å  

bearbeide sorg og uro. Noen av dem anordner en litt tøffere og mer realitets-

konfronterende medisin, som salmene til Thomas Kingo. I sjelesorgsituasjoner har det 

hendt at jeg har «ordinert en slik medisin». Jeg tenker på salmer som «Sorgen og gleden 

de vandrer tilhope, lykke og ulykke kommer på rad» av Thomas Kingo (466), hvor det 

blant annet står i vers 2: «Alle ting har en foranderlig lykke, alle kan finne en sorg i sin 

barm».  

Denne realismen kan være sunn terapi for mange. Og hvordan håndtere dette? I femte 

vers synger Kingo:  

Vel da, så vil jeg ei gjøre meg møye 

om ikke verden går etter min akt. 

Ingen bekymring skal kunne med bøye, 

intet skal gjøre mitt hjerte forsagt.  

Sorgen skal dø, 

gledenes frø 

blomstre på himlens lykksalige ø.  

 

Til slutt:  

Kanskje den mest utbredte trøst og hjelp til å håndtere sorg og uro ligger i de mange  

velkjente salmene som beskriver Guds kjærlighet og omsorg. Som salmene «Hvilken venn 

vi har i Jesus» (343), «Min sjel, min sjel lov Herren» (307), «Sørg du for meg, Fader 

kjær» (310) og «Kjærlighet er lysets kilde» av Grundtvig (233), en salme som har betydd 

mye for meg. Og alle julens salmer, som handler om Gud som ble menneske og gikk inn i 

våre kår - og påskens salmer, som handler om Jesu soning og overvinnelse av døden - kan 

gi god sjelesorg.  

 

Så - bli mer kjent med skattene og ressursene som finnes i den nye salmeboka vår – både 

når en opplever sorg og krise, men 

også ellers.  

 

Hans Arne Akerø   

vikarprest  

        

 

 

Sofie Gutvik leste dikt og tente lys 

under Allehelgensgudstjenestene 

den 7. november. Foto: Sissel Larsen 
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Konfirmasjon 2021 
 

A rets konfirmanter ble konfirmert i Vassa s kirke lørdag 16. oktober og i 

Solstad kirke lørdag 23. oktober. Nydelig gjeng! 

 

Vassa s 16.10.21 kl. 11:00: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bak f.v.: 

Sander Vikan, Kristian Hagen Okstad, Adam Elias Nakling Skogseth 

Foran f.v. 

Eline Vikestad Trøan, sokneprest Gjøa K. Aanderaa, Rikke Øren Helstad 
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Konfirmasjon 2021 

 

Solstad 23.10.21 kl. 11:00: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.v.: 

Sofia Lian Valan, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Andrine Kveinå Aarsand 
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Nytt siden sist... 

 

Sokneprest Gjøa fylte 60 

år i oktober, og dagen ble 

markert med kake og  

gaver på kirkekontoret.  

Gratulerer til jubilanten! 

Nå er også sakristitakene på Solstad kirke 

blitt restaurert. Kulturminnecompagniet  

(Trondheim) har stått for arbeidet.  

Dermed har både hovedtak og sakristitak 

fått en sårt tiltrengt oppgradering, og  

forhåpentligvis vil takene vare i mange år. 

Foto: Marte Breisjøberg 

Foto: Jens Christian Berg 
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Nytt siden sist... 

Allehelgen 

Vi minnes de som har gått bort siste året med Allehelgensgudstjenester. Det 

ble holdt gudstjeneste både i Solstad og Vassås kirker. Linda Rosting Heimstad 

på keyboard, Rakel Emelie Helstad på fløyte og Sofie Gutvik med diktlesning 

bidro under begge gudstjenestene.  

 

Kirkemøtet 2021 

Vi er så heldige å ha en representant på Kirkemøtet her fra Bindal; Jens Chris-

tian Berg. Fra november har han fast plass i Sør-Hålogaland bispedømmeråd. 

Kirkemøtet ble gjennomført i Trondheim 11.-16. november. 

 

Foto: Sissel Larsen 

Åpningsgudstjeneste i Vår Frue kirke.  

Foto: Den norske kirke 

Sør-Hålogalandsbenken! Foto: Anne Skoglund 
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Nytt siden sist... 

Ny organisering er et hett tema i Den norske kirke om dagen, og 4. november 

ble det arrangert ei felles samling for ansatte og rådsmedlemmer i prostiet. 

Her ble det gitt en innføring i temaet v/Harald Askeland fra KA, og det ble 

holdt innlegg av menighetssekretær Sølvi Govasli Malm (Sømna), sokneprest 

Anne H. Jørstad (Brønnøy), kirkeverge Jan Kristiansen (Brønnøy/Vevelstad), 

menighets– og fellesrådsleder Jens Christian Berg (Bindal). Det ble en  

innholdsrik og nyttig dag på Hildurs Urterarium i Brønnøysund. 

 

 

 

Sølvi G. Malm (t.v.) holdt innlegg som representant 

for fellesrådsansatte.  

 

Også vikarprest Hans Arne Akerø holdt et lite  

innlegg mot slutten av økta. 

Harald Askeland fra KA snakket til et lydhørt publikum. 
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Vi gjengir her resten av foredraget som biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 

holdt etter visitasgudstjenesten den 3. oktober i Vassås kirke. Den første  

delen finner du i menighetsbladet 5/21. 

3. Dåp 

De fleste som tilhører Den norske kirke i Bindal velger å døpe barna sine. Nå etter koro-

natiden har det vært etterspørsel etter dåp fra mange av de som ikke har ønsket å ha 

dåp i slike begrensede former som smittevernsreglene tilsa. Dette ser vi over hele lan-

det. Det er viktig å ha gode planer for å gjøre dåpen tilgjengelig, både ved å være fleksi-

bel på tidspunkt og på sted. Det vanligste vil være å ha dåp i gudstjenester, men kirken 

må ikke stenge for dåpen ved å ikke møte mennesker som har andre behov for hvor 

dette skal foregå. Her tenker vi at dåpen er så viktig at vi må strekke oss langt for å møte 

mennesker med denne gode gave. Gjennom dåpen blir vi medlemmer av Den norske kir-

ke, og det er naturligvis viktig at vi holder medlemstallet på et godt nivå. Men grunnen 

til at vi skal være rause med å tilby dåp er ikke for å høyne medlemstallet. Vi skal være 

rause med dåp fordi dåpen har noe å gi mennesker i dag. Dåpen gir oss fellesskap med 

det guddommelige, og gir oss en evig tilhørighet i en flyktig verden, dåpen er for alle 

uansett hvem det er som døpes, det understreker menneskets likeverd, i en verden som 

så lett setter skiller opp mellom oss, troen i dåpen får vi uten at vi selv presterer noe, i 

motsetning til alle krav om prestasjon som møter oss i livet.  

I Bindal menighet er det et godt oppfølgingsprogram for dåpen, både med dåpssamtaler, 

dåpsmateriell som deles ut og trosopplæringstiltak. Menighetsrådet bør også her jevnlig 

ta opp hvordan det skal arbeides med dåp i menigheten. For noen er dåpen en viktig fa-

miliebegivenhet, for andre kan familiesituasjonen være så vanskelig at dåpen blir for kre-

vende. Her er det viktig at menigheten tenker gjennom hvordan terskelen til å døpe kan 

inkludere alle. Noen steder har de hatt gode erfaringer med drop-in dåp der menighete-

ne stiller opp med et arrangement hvor folk kan komme å bli døpt. Slike dåpsarrange-

ment kan også åpne for at voksne som ikke er døpt tidligere ser en mulighet for å døpes. 

Noen steder har menigheten investert i en dåpskjole slik at ikke utgifter til det skal hind-

re dåp. Her er det mange gode muligheter. 

4. Trosopplæring og konfirmantarbeid 

Bindal menighet har en god trosopplæringsplan som ble vedtatt i 2013. Denne bør nå 

gjennomgås og oppdateres for de utfordringer trosopplæringen har i dag. Vi har også 

snakket om hvordan menigheten kan bruke de statlige trosopplæringsmidlene på en 

bedre måte, og biskopen vil foreslå at trosopplæringstilskuddet brukes til en stillingsres-

surs. Det er bare økonomi til en liten prosent, men denne kan legges til en annen stilling 
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i menigheten, og slik øke denne. Det er nærliggende å her tenke organist/ kantor og tros-

opplæring sammen. Menigheten har tidligere hatt barnekor, og barnekor er et meget godt 

trosopplæringstiltak. Soknepresten har mulighet innen sin stilling å drive trosopplærings-

arbeid, og hun er med på de fleste trosopplæringstiltakene, Lys Våken, Tårnagenter, guds-

tjenester med trosopplæringstiltak osv.  

Kirkevergen som også har menighetssekretæroppgaver i sin portefølje gjør mye av det ad-

ministrative arbeidet knyttet til trosopplæring. 

Menigheten har knyttet til seg flere frivillige i trosopplæringsarbeidet, ikke minst når det 

skal avvikles Lys Våken og Tårnagenter. 

Konfirmasjonsarbeidet er også trosopplæringsarbeid. Prosentandelen av kirkens medlem-

mer som konfirmeres i kirken er fortsatt høyt, og det jobbes godt med konfirmantleir, 

hvor mange frivillige deltar, og med gudstjenesteoppgaver og undervisning.  Konfirmante-

ne er også svært aktive i fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp, og her scorer Bindal høyt 

på hvor mye som samles inn. 

Soknepresten leder konfirmantarbeidet. På sikt vil det være viktig å se på konfirmantar-

beidet i hele prostiet samlet, og se om det finnes muligheter for at konfirmanter fra flere 

menigheter kan treffes og oppleve fellesskapet som kirkelige konfirmanter. Det vil også 

være mindre sårbart i forhold til ressurser. Prosten vil her være en viktig koordinator og 

inspirator.  

Det er ikke en selvfølge at de unge kommer til kirkelig konfirmasjon. Kjennskapet som bå-

de menighetsrådets medlemmer og soknepresten har til lokalmiljøet er en viktig faktor 

som gjør rekrutteringen god. Det å kjenne sin prest og sine kirkelige medarbeidere skaper 

trygghet i Bindal, også for konfirmantene. 

Under visitasen fikk vi være med på konfirmantundervisning, og møtte en åpen og spør-

rende gruppe unge. 

Det berørte spesielt å få spørsmålet: «Hva synes du biskop at det er viktig å si til ungdom-

men i dag?» 

Det er et spørsmål jeg vil ta med meg inn i arbeidet mitt. Hva vil vi som kirke si til ung-

dommen i dag? Kanskje kunne det også være tema for en samtale i menighetsrådet. 

5. Kirkemusikk og kultur 

Gjennom visitasdagene har vi møtt flere som deltar på kirkens arrangementer med mu-

sikk, både Roger Johansen på trekkspill, Geir Allan Reitan som organist, og også kirkeverge 

Marte har bidratt med pianospill under morgenandaktene.  

Men menigheten trenger sårt en fast organist. Selv om vikarer stiller opp og gjør en uvur-

derlig jobb vil en fast organist mye mer kunne arbeide kontinuerlig med  
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menighetens musikkarbeid, både knyttet til barnekor og gudstjenester og kirkelige hand-
linger, men også som en pådriver i forhold til kirkekonserter, salmekvelder og andre sam-
arbeidsprosjekter i kulturlivet.  
 
Bindal har et rikt kulturliv, mange aktive ungdomshusmiljøer, flere kor, museum, biblio-
tek, idrettslag, jeger og fiskeforeninger. Alle disse  
organisasjonene er potensielle samarbeidsinstanser for kirken. Begge kirkene er verdiful-
le kulturhus som det gjerne kan inviteres til mere bruk av. Her må menighetsrådet ta opp 
til drøfting hvilke muligheter som finnes. I tiden fremover er det viktig at kirken er synlig 
i lokalmiljøet på flere arenaer.  
 
I tillegg vil vi nevne muligheten for at kirkene kan være åpne for de som ønsker en stille 

stund eller bare se kirken utenom de faste arrangementene. Det er et mål for Den nors-

ke kirke at flere kirker skal være åpne og tilgjengelige. Er det mulig å bruke frivillige til å 

ha kirkene åpne, f.eks. noen dager om sommeren, rundt allehelgen, kanskje i påsken? 

Kan de ansattes arbeid organiseres slik at kirkene kan være åpne? Her er det også mulig 

å samarbeide med turistnæringen i kommunen. 

6. Kirken i samfunnet 

Vi har under visitasen hatt konstruktive møter med ledelsen i Bindal kommune, ordfører, 
kommunedirektør og leder for oppvekst og kultur. 
  
Kirkelig fellesråd har planmessige møter med kommuneledelsen to ganger pr år, og kir-
ken har også en tjenesteytingsavtale med kommunene.  
 
Kirkekontorenes plassering på Rådhuset gjør at det er lett å ha jevnlig kontakt. Dette er 
svært viktig når kirken og kommunene skal samarbeide for gode liv for folk i Bindal. 
Kommunen har et finansieringsansvar for kirken, og det er gode rutiner på budsjette-
ringsarbeidet. Det viktigste er at den kommunale ledelse ser hvilken betydning kirken 
har for folk i Bindal. Det høye medlemstallet er ikke bare et tall, det representerer men-
nesker som kjenner tilhørighet til kirken sin, som oppsøker kirken når det er sorg og gle-
de og ikke minst har et sterkt forhold til kirkehuset. Dette er en trygghetsfaktor i samfun-
net som er viktig i en ellers flyktig verden hvor det skjer så mange forandringer. Under 
samtalene med kommunenes ledelse fikk vi nettopp drøftet dette, og det er godt å opp-
leve en samforståelse av at kirken er en viktig del av Bindalssamfunnet.  
 
Mye av folkekirkens tro er knyttet til kirkehusene. Derfor er kirkehusene så mye mer enn 
bare bygninger. Godt vedlikehold av kirkene har med troslivet å gjøre, kjærligheten til 
kirken sin kan være noe av det som bærer.  
 
Kirken har også et godt diakonalt samarbeid med helseinstitusjonene i kommunene, vi 
har både besøkt et snart ferdig restaurert Bindal helsetun og Frivillighetssentralen.  
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Begge steder ble det understreket at omsorg og respekt for hverandre er viktig. Det vil  
kirken være med på å bygge videre. Det er fint å se det uformelle samarbeidet som fore-
går, at kjennskapet til hverandre er stort, og at kirken er velkommen på ulike arenaer.  
 
Også gjennom prosjektet Peacepainting er kirken involvert. Prosjektet var i utgangspunk-
tet et trosopplæringsprosjekt i menigheten. Det er svært gledelig at dette har vokst så 
mye, og gitt impulser til samarbeid om fred for barn og unge i hele verden. Fortsatt er 
Peacepainting en del av trosopplæringsplanen til Bindal menighet, og det er et godt sam-
arbeid. 
 

7. Diakoni 

Menigheten har et aktivt diakoniutvalg som har sin innsats særlig rettet mot de eldre. I 
koronatiden har dette arbeidet forståelig nok ligget nede, men vi regner med at det snart 
er oppe og går igjen. Diakonirådgiver på bispedømmekontoret Brita Bye har planlagt et 
møte i Bindal senere i høst, og da vil arbeidet med diakoni stå i fokus, ikke minst ferdigstil-
lelse av diakoniplanen.  
Diakonien skjer også i trosopplæringen, i gudstjenestene, i samtaler og ikke minst i arbei-

det rundt gravferd. Det er fortsatt slik at gravferd samler mange folk i Bindal, og sokne-

presten legger stor vekt på arbeidet med gravferd. Dette er en viktig arena for både diako-

ni og forkynnelse og et område av kirkens virksomhet vi bør oppskatte. Gravferdsdeltage-

re er også menigheten! 

8. Misjon og solidaritetsarbeid 

Bindal menighet har p.t. ikke noe fast misjonsprosjekt, men det arbeides med det. Menig-
heten har både støttet et fadderbarn og et prosjekt i Tanzania, men ser nå på muligheten 
til å formalisere et misjonsprosjekt knyttet til Stefanusalliansen som arbeider med forføl-
gelse p.g.a. tro. Vi vil oppmuntre dette, og tror det kan være nyttig for menigheten å legge 
til rette for at misjonsprosjektet inngår i både trosopplæring og diakoni. Dette vil f.eks. 
Stefanusalliansen ha ressurser til å støtte opp om.  
 
Misjon er viktig fordi kirken aldri bare er lokal. Som kristen kirke står vi sammen med kir-
ker i hele verden, i solidaritetsarbeid, i undervisning og forkynnelse. Dette gir en dimen-
sjon til det å være kirke som løfter oss ut av det lille som er vårt og til det store som er al-
les.  
I tillegg har menigheten et gudstjeneste- og solidaritetsutvalg som tydelig ser sammen-

hengen med at vi er en kirke som rekker ut over oss selv. 

9. Samisk i menigheten 

Sør-Hålogaland bispedømme har ansvar for det lulesamiske i Den norske kirke. Vi er like-
vel et bispedømme som rommer flere samiske språk og kulturhistorie.  
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I Bindal vil det være naturlig å bruke sørsamisk i gudstjenesteliturgien, og biskopen ser 
det som positivt at enkelte ledd nå også brukes på sørsamisk. I tillegg er det viktig å være  
forberedt på å møte barn som skal ha trosopplæringsmateriell på sørsamisk, det være 
seg i forbindelse med dåp, konfirmasjon eller andre tiltak. Kirkekontoret bør ha materiell 
tilgjengelig på sørsamisk. Vi vil også oppfordre til å informere godt om sørsamisk konfir-
mantleir. Prest i sørsamisk menighet Einar Bondevik som har kontor i Mo i Rana er her 
en stor ressurs. 
Gjennom å synliggjøre det samiske synliggjør vi det mangfold som Den norske kirke rom-

mer, og vi tydeliggjør at samene som urfolk skal være en naturlig del av dette mangfold. 

10. Menighetsråd og fellesråd 

Bindal er en ettsoknskommune og fellesråd og menighetsråd er ett. Biskopen har møtt 
rådsmedlemmer som er dedikert til oppgaven sin, og som deltar på ulike måter i me-
nighetsarbeidet. Menighetens trosopplæringsutvalg, diakoniutvalg og gudstjeneste- og 
solidaritetsutvalg er innarbeidede utvalg med faste oppgaver. I det hele synes det som 
om det er frivillige som deltar på mye av arbeidet i menigheten. Det er lettest å få frivilli-
ge til enkeltoppgaver.  
 
Biskopen vil oppfordre menigheten til å arbeide med en frivillighetsplan, hvor det går 
frem hvilke oppgaver det er for frivillige i menigheten og hvordan man skal rekruttere 
disse. I dette ligger også rekruttering til Ungdomsråd i bispedømmet, der Bindal menig-
het for tiden har Oda Martine Dahlberg Myrvang som medlem.  
 
Menighetsrådsleder Jens Christian Berg er nå fast medlem av Sør-Hålogaland bispedøm-
meråd, og hans arbeid er en stor ressurs for menigheten.  
Uten frivillige stopper menigheten. En menighet kan aldri bare leve av de ansatte. Det 
ligger i kirkens vesen at alle kirkens medlemmer er likeverdige og har del i det å være kir-
ke. 
 

Sluttord 

Vi har opplevd gode dager i Bindal. Først og fremst vil vi takke for gjestfrihet som vi har 

møtt i alle de sammenhenger vi har deltatt. Vi har opplevd oss som velkomne, og dere 

har raust delt av deres kunnskap og synspunkter på hvordan det er å leve og bo i Bindal. 

Det har slått oss hvor mange det er som er stolt av bygda si, av natur og kultur og felles-

skap her. Mange som er innflyttere har her funnet et meningsfullt og godt liv. Samtidig 

har vi sett at Bindal kommune i dag investerer både for unge og eldre, og har brukt sin 

økonomi på å legge til rette for at det skal være attraktivt å leve her. 

Den store utfordringen er at folketallet har sunket mye de siste årene, og er nå på 1409, 

og at ungdommene ikke kommer tilbake til kommunen etter endt utdannelse. Det er  
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likevel positivt å se at det finnes nyetableringer i næringslivet, og at kommunene støtter 

opp om både små og store bedrifter. Naturmessig er Bindal gull verd, både i konkret og 

overført betydning. I vakkert høstvær har vi reist rundt i dette landskapet. Bindal er den 

sørligste kommunen i Sør- Hålogaland bispedømme. Biskopen fikk til og med oppleve å 

stå med et bein i både Nidaros og Sør-Hålogaland på brua i Bogen. I arbeidet med ny or-

ganisering av Den norske kirke er nettopp å ta hensyn til geografien og de små kommune-

ne i Sør-Hålogaland faktorer som vil være avgjørende for hvordan kirken fortsatt kan være 

nær og levende der folk bor. Visitasen her i Bindal har understreket dette.  

Takk for oss og Guds velsignelse over alle i Bindal! 

Biskopen svinget seg rundt med den nye Bindalskofta hun fikk  

av Bindal menighet i anledning visitasen.  

Kofta er strikket av Aslaug Dybvik Helstad. 

Foto: Marte Breisjøberg 
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Hva skjer framover: 

 

Lysmesse 

Årets Lysmesse blir avholdt søndag 28. november kl. 19:00 i Solstad kirke. 

Konfirmantene og Bindalseidet songlag deltar. Velkommen til en stemnings-

full kveld i Solstad! 

 

 

Vi synger julen inn 
 
Den 19.desember kl. 16:00 er det verdt å ta turen til Vassås kirke for å finne 
julestemninga. KorTriveligIÅa, Bindalseidet songlag, KVIIN, Terråk skolemusikk 
med flere sørger for det musikalske. Velkommen! 

Ill. hentet fra maxpixcel.net 
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Biskopens juleandakt 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I juleevangeliet hos evangelisten Lukas står det et lite vers som jeg gjerne vil hilse dere 
med denne jula. Alle som kommer til kirken denne julaften får høre disse ordene – og i år 
kan vi forhåpentligvis sitte tett i kirkebenkene og oppleve juleevangeliet sammen. 

Det står i Lukas 2:12 «Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe». 

 
Sentrum i den kristne tro er et lite barn. Hvis ikke barnet er der, er det ingen kristendom. 

 

Dette lille barnet, Jesus, bringer på en forunderlig måte Gud inn i vår verden. Vi tror på en 
Gud som lå svøpt i en krybbe, som var en av sin samtids barn, som virkelig var et mennes-
ke. 

 

Det er ingen som er redd for et lite barn. Når Gud er et lite barn, trenger vi aldri være 
redd for Gud. 

 

Altertavlen i Grønning kirke, i Hadsel, Vesterålen, der motivet viser Jesu fødsel. Altertavlen er malt 

av Alf Jensen og en kopi av altertavlen i Jakob kirke i Oslo. Originalen er malt av Eilif Nilsen. 

Foto Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.  
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Et lite barn er et uttrykk for kjærlighet. Foreldre blir blanke i øynene når de ser barnet 
sitt.  

Hyrdene ble fulle av ærefrykt – nå var Guds kjærlighet kommet til dem. 

Den Gud som ligger svøpt i en krybbe er en kjærlighetens Gud. Hele sitt liv. 

 

Et lite barn bærer håpet i seg. Fremtiden. Det nye. Slik var det også med barnet Jesus. 
Bare i enda større grad: Han bragte med seg håpet om Guds nærvær i verden, – om at 
«verden var aldri helt forlatt, en stjerne skinner i natt». 

Jesu samtid var en vanskelig tid. Vår tid er også krevende for mange. Fattigdom,  
urettferdighet, en jord som gråter fordi man har drevet rovdrift på den. 

Det er lett å miste håpet. 

 

Barnet i krybben, Jesus – gir verden håp. Det er alltid kjærlighet å gi, rettferdighet å 
kjempe for, fellesskap å formidle. Gud er her. 

 

Det lille barnet i krybben er også representativt for alle verdens barn. På en særlig måte 
skal jula gi oss fornyet kall for å kjempe barnas kamp i verden. Overgrep, krig, ensomhet 
og fattigdom. 

Jesus var et barn. Vår tros sentrum er et barn. Derfor kan vi aldri være likegyldige for 
hvordan barna i verden har det. 

 

Å Jesus, du barnlill, / deg lenges jeg så til! / Kom, trøst meg allesinne, / tred inn om her 
er smått, / la meg deg se og finne, / å, da har jeg det godt! / Drag meg etter deg! 

 

Velsignet jul med barnet i krybben i sentrum. 

 

Vennlig hilsen biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 
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Døde  
Vassås: 
 
11.11.21   Signy Marie «Sussi» Kvarsvik, f. 14.08.1934 
 
Solstad 
 
Ingen døde i perioden 

Fred over minnet 

Døpte: 
Vassås: 
Ingen døpte i perioden 
 
Solstad: 
23.10. 21   Sander Lund Gutvik 
                   Otelius Larsen Stene 

Kirkelige handlinger 
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Konfirmantene hadde en flott dag ute på Hildringen 

som oppstart på konfirmasjonstida. Prost Kristoffer 

L. Tørressen og trosopplærer Kathrine Haugen holdt 

undervisninga, og Tom van Tuijl bidro med ulike  

aktiviteter ute. Dagen etter ble konfirmantene  

presentert i Vassås kirke.  

 

 

 

 

 

 

 

Infotavla 

Minnekort og konfirmasjonskort: 

Bindal menighet har både minnekort for hhv Solstad og Vassås, samt konfirmasjonskort 

til salgs. 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 220 årlig vil du få tilsendt bladet i papirutgave. Prisen kan bli økt i 

2022. 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 

Pil og bue var en  

populær aktivitet. 

Foto: Kristoffer L. Tørressen 
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 Kirkekalender 2021/2022 

NOVEMBER     

21.11 Søndag Ingen gudstjeneste 

28.11 Søndag Solstad kl. 19:00. Lysmesse. 

Dåp. 

DESEMBER   

05.12 Søndag Ingen gudstjeneste 

12.12 Søndag Vassås kl. 11:00 

19.12 Søndag Vassås kl. 16:00. 

Vi synger julen inn. 

24.12 Fredag, julaften Bindal helsetun kl. 10:30 

Solstad kl. 13:30 

Vassås kl. 16:00 

25.12 Lørdag, 

1.juledag 

Solstad kl. 12:00 

26.12 Søndag, 

2.juledag 

Ingen gudstjeneste 
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JANUAR   

01.01 Lørdag, 

1.nyttårsdag 

Ingen gudstjeneste 

02.01 Søndag Ingen gudstjeneste 

09.01 Søndag Ingen gudstjeneste 

16.01 Søndag Ingen gudstjeneste 

23.01 Søndag Solstad kl. 11:00 

30.01 Søndag Vassås kl. 11:00 

FEBRUAR   

06.02 Søndag,  

samefolkets 

dag 

Solstad kl. 11:00 

13.02 Søndag Ingen gudstjeneste 

20.02 Søndag Vassås kl. 11:00 

27.02 Søndag,  

fastelavn 

Solstad kl. 11:00 

Med forbehold om endringer 
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