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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 

Filmregissør Trygve Hagen har spurt ti ulike mennesker, gamle og 

unge, troende og ikke-troende, som går til gudstjeneste i Uranienborg 

kirke i Oslo, om hvorfor de gjør det. Filmen har han kalt Gudstjenes-

ten – hva den er og hva den betyr.  

Han forteller i filmen at etter mange års fravær begynner han å gå til 

gudstjeneste igjen, og at han får faktisk noe ut av det. Derfor ønsket 

han å få vite hvorfor de andre gikk i kirken. 

En kvinne sier at hun kjenner hun finner en hvile i kirken, at hun kan 

komme med hele seg og synke ned. Hun opplever at det er få steder i 

samfunnet som gir resonans for det som er i henne, det troende men-

neske. En mann forteller at han ikke er troende, men at hans kone er 

troende og at han følger henne til kirken av og til. Det betyr ikke at 

han ikke har glede av å gå i kirken, sier han. Kirken er også for agnos-

tikere. I dagens samfunn tenker vi for å ønske oss noe. Kirkerommet 

stopper for den måte å tenke på og oppfordrer oss til egentenkning, til 

å besinne oss på vårt eget liv, sier han. En ung jente sier at i hennes  

familie er kristendommen en tradisjon og at hun selv har valgt å ut-

forske sin tro. 

 

Det hadde vært interessant å stille kirkegjengere i Bindal de samme 

spørsmålene. Hva får den enkelte ut av det å gå i kirken? Om det er 

dåp, konfirmasjon, i forbindelse med trosopplæring eller en helt vanlig 

gudstjeneste? 

Det vi vet er at Bindal menighet ligger på toppen av statistikken når 

det gjelder dåp. Det å bære barnet til dåpen er fremdeles en viktig tra-

disjon og familiefeiring her.                                                  Forts. 

Hva betyr kirken for deg  

og hva betyr du for kirken? 

https://www.facebook.com/trygve.hagen.3?__tn__=K-R&eid=ARA1A__kg-mKyzG0FKziohtdhbkmYXV7UEuKrUfZ_ATDsNS-s5ZISbvAAqRYVwLA5Gg7nEpc2Ih8Wnp1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVUGEXkD0Iv5m_c8PLiLykq0vb29TYftmZaD-7phlsgm_3X2OGudO7VpO33FeBeD0Ap13vJP-dX9ilcnae6ABppyV
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Oppslutningen omkring gudstjenester i forbindelse med 4-års bok, 6-

års bok, Tårnagenter og Lys våken er god. Vassås kirkes barnekor er 

veldig flinke og de trekker også folk til de gudstjenestene de er med 

på. 

Men så var det den vanlige gudstjenesten hvor ingen ting spesielt 

skjer, hvordan er det med den? Her er det få som møter opp. I Solstad 

kirke er det fremdeles en liten menighet som møter opp. I Vassås kirke 

skjer det stadig oftere, at foruten den som har ansvar for kirkekaffen, 

så møter ingen opp. Og de gangene vi feirer gudstjeneste her, er det 

bare noen helt få til stede. Det er et generasjonsskifte på gang i kirke-

ne våre. Nye generasjoner må ta opp stafettpinnen! Vil vi ha dåp, kon-

firmasjon og gravferd, så bør vi kanskje tenke at vi kan være med på 

en felles dugnad for kirken, slik at vi har et gudstjenesteliv i Bindal.  

Den norske kirke er nå skilt fra staten, men får fremdeles sine bevilg-

ninger gjennom Stortinget. Kirken sliter allerede med lavere bevilg-

ninger enn tidligere, noe som har ført til nedbemanning også blant 

prester. Kravet til kirken fra stortinget er at den skal være en landsdek-

kende folkekirke. Bindal menighet må rapportere fra hver gudstjeneste 

hvor mange som er til stede.  

Et spørsmål vi kanskje må stille oss er hvilke konsekvenser en svak 

oppslutning om kirken vil få i en fremtid med prestemangel og knappe 

økonomiske ressurser?  

Til slutt vil jeg sitere hva en av kirkegjengerne i Uranienborg menig-

het sa om sin opplevelse av gudstjenesten. Nattverden er etter hvert 

blitt det store høydepunktet for ham og opplevelsen av Jesu nærvær 

blir sterkere og sterkere, nettopp gjennom gjentagelsen. Han synes det 

er spesielt å tenke på at Jesus ba oss om å gjøre dette for 2000-års  

siden, og fortsatt den dag i dag så feirer vi nattverd når vi er samlet til 

gudstjeneste.  

Kanskje noe av hemmeligheten med å gå til gudstjeneste er gjentagel-

sen, man må bli kjent med gudstjenesten for å få glede av den ... 
                                                                 Gjøa Kristine Aanderaa 

 Forts…….Hva betyr kirken for deg og hva betyr du for kirken? 
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Førjulsbesøk i barnehagene 

Fra Kjella  

barnehage 

Sokneprest Gjøa besøkte Kjella  og Terråk barnehager  før jul, og fortalte om jule-

evangeliet. Her leker barna på Kjella barnehage med flanellografen og forteller på 

sin måte.  

Menighetsmøte i Bindal sokn 

Det holdes møte i Bindal menighet i Solstad kirke etter 

gudstjenesten søndag 3. mars . 

Årsrapport, regnskap og budsjett legges fram til oriente-

ring.                                                           

                             Alle er hjertelig velkommen 



I arbeidet med budsjett for 2019, og økonomiplan for de neste fire år for Bindal kommune, 

skrev rådmann Knut Toresen høsten 2018 følgende i sin innstilling til kommunestyret: 

Funksjon 39000 Den norske kirke  

Kirkekontoret i Bindal søkte 28.09.2018 om midler til drift for Bindal kirkelige felles-

råd på kr. 2 093 000,-. I følge søknaden er det behov for kapitalinnskudd til KLP og 

regulering av opptjent pensjon for tidligere ansatte. Videre søkes det om dekning av 

kostnader ved lønnsøkning, ferie-avløsning og økning av stilling som organist (fra 50 

% til 60 %) og kirketjener (fra 50 % til 100 %). I tillegg søkes det om flere investerings-

tiltak som presenteres under eget avsnitt i dette dokumentet. 

Rådmannen kan ikke se at det er rom for hele beløpet, men foreslår en økning på kr. 

70 000,- til dekning av lønnskostnader. Det ble gitt et kraftig løft til kirken fra 2016 – 

2017. Det er dyrt å drive to kirker i en liten kommune. Det har blitt færre brukere og 

et stort behov for vedlikehold av bygningene. Rådmannen foreslår av denne grunn å 

avvente ytterligere ressursbruk til kirken før diskusjonen om behovet for antall kirker i 

kommunen er tatt.  

I møte i Bindal formannskap den 22. november ble budsjettforslaget diskutert. Tor-Arne 

Aune fikk følgende protokolltilførsel: Rådmannens forslag/oppfordring om å ta debatten 

om vi skal ha en eller to kirker i Bindal bør tas i kommunestyret. Derfor blir det feil av for-

mannskapet å legge «lokk» på saken med å bevilge penger til renovering av Solstad kirke i 

2019. 

I kommunestyrets møte den 13. desember kom avklaringen. I debatten ble det slått fast at 

politikerne i Bindal ønsker at det fortsatt skal være to kirker i Bindal.  

Medlemmene i Bindal kirkelig fellesråd er glade for denne avklaringen, som viser at våre 

kirkebygg har stor tilslutning lokalt. Kirken er en viktig institusjon i lokalsamfunnet. Bin-

dalingene ligger på landstoppen i andelen foreldre som velger å døpe sine barn. De fleste 

ungdommene her velger konfirmasjon i kirken. Vi bruker kirken ved bisettelser og bryllup. 

Ved høytidene samles vi i kirken. I tillegg benyttes kirkene som konsertlokaler til jul og el-

lers i året.  Dette viser at vi er tradisjonsbundne. 

        

To kirker  

i Bindal 
Solstad kirke Vassås kirke 
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Dessverre har vi nesten sluttet å gå på ordinære gudstjenester ellers i året. Her må Kirken 

tenke nytt om hvordan den skal nå ut med sitt budskap. 

Kirkelig fellesråd hadde bedt om 2 millioner kr til utbedring av Solstad kirke i 2019 i sitt for-

slag til investeringsbudsjett. Dette ble det ikke flertall for i kommunestyret. Kirkelig felles-

råd håper at kommunestyret finner plass i investeringsbudsjett for 2020, da behovet for 

utbedring av kirkebygget fra 1888 fortsatt er nødvendig.  

Fellesrådet vil også arbeide for at kirken får nok midler til drift. Rådmannen sa i sin kom-

mentar at driftsbudsjettet ble økt med kr 70.000 i 2019. Denne summen dekker ikke pris- 

og lønnsøkning. Fellesrådet har derfor i sitt første møte i 2019 allerede måttet regulere sitt 

driftsbudsjett, og har nå veldig lite til vedlikehold, -knapt penger til å kjøpe nye lyspærer.  

Økonomiplan  2019 –2022 

En økonomiplan lages for 4 år og vedtas på nytt hvert år.  Første året i økonomiplanen er 

også kommende års investeringsplan. Bindal kirkelige fellesråd får både driftsmidler og in-

vesteringsmidler fra Bindal kommune 

For 2019 var hovedfokus for Bindal kirkelige fellesnemnd utvendig renovering Solstad 

kirke.  

Bindal kirkelige fellesnemnd søkte om investeringer for 2019 på kr. 2 010 000,- eks mva. til 

renovering av Solstad kirke, med blant annet skraping, kitting og maling av vinduer, maling 

av kirka og bårehuset, og utbedring av taket.  Dette ble ikke innvilget av Bindal kommune-

styre og blir dermed utsatt. 

I nåværende økonomiplan for 2020 planlegges investeringer på til sammen kr. 1 710 000,-. 

Dette gjelder nytt inngangsparti på Vassås kirke til kr. 625 000,-, maling av Vassås kirke til 

kr. 500 000,-, avstive Solstad kirke til kr. 100 000,- og automatisering av klokkeringing til 

samlet kr. 440 000,- på Solstad og Vassås kirker. 

For 2021 planlegges det investeringer på kr. 523 000,- til parkeringsplass på Solstad kirke, 

og minnelund til kr. 150 000,-. Her søkes det også om trafikksikkerhetsmidler for 80 %.  

For 2022 planlegges det oppgradering av kirkegårder til kr. 300 000,-.  

Planlagte tiltak som ikke får midler blir utsatt til senere år, og midler blir søkt på nytt. 

 

Leder i Bindal kirkelige fellesråd/Bindal menighetsråd 

Jens Christian Berg 
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Vigdis Gutvik er leder i Kirkemusikalsk 

råd i Bindal, og ledet salmekvelden. 

Salmekveld  i Vassås kirke  

 

Bindal kirkemusikalske råd arrangerte salmekveld i Vassås kirke på Valentinsdagen 

14.februar, med tema kjærlighet.  KorTrivelig i Åa var forsangere.  

Maria Slyngstad  og Michał Mędzkiewicz opp-

trådte med instrumentalt samspill på fiolin og 

piano. Michał spilte orgel til salmene, og Maria 

bidro på fiolin. 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa takker 

leder i KorTrivelig i Åa , Aud Olsen, for   

korets deltakelse som  forsangere.  

Maria Slyngstad takkes for instrumental 

opptreden.  
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Den gamle kirkeklokka som ble funnet i 

skogen ved Bindalseidet kirkegård er nå 

ferdig oppusset.  Frank Hansen har 

utført oppdraget. 

Ønsket er at vi kan få muligheten til å 

henge den på Solstad gamle kirkegård. 

Gammel kirkeklokke ferdig 

oppusset 

Fasteaksjonen 2019 

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år 

siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til 

Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsam-

lingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret 

som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve 

Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. 

I Bindal sokn er det konfirmantene som går med bøssene. De vil komme på døra 

di i perioden 2. -7.april. Ta godt imot dem når de kommer. 

Fasteaksjonen kan gi rent vann til 175.000 mennesker hvert år. 
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Første søndag i advent er kirkas nyttårsaften. 

Dette feirer vi ved å gi 6.- og 7.klassinger tilbud 

om å overnatte i kirka. Her i Bindal feiret  vi 

dette natt til 2. søndag i advent, altså fra lørdag 

8.- til søndag 9. desember 2018.  Konfirmante-

ne deltar også. 

Organist Michal spilte på piano for å vekke  alle 

deltakerne på morgenen.  

Foreldrene hadde bakt og levert til frokosten 

som ble avholdt i midtgangen i kirka. 

LysVåken i Vassås kirke  

6.-og 7.klassinger overnattet i kirka 

sammen med konfirmantene. 
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Vil du være med i menighetsrådet? 

I likhet med at det er kommunevalg til høsten, er det 

også valg på nytt menighetsråd høsten 2019. Valgdag 

for begge er 9. september.  

Nominasjonskomiteen har startet jobben med å finne 

valgbare  personer som kan stå på valglisten.  De som 

blir valgt vil fungere i menighetsrådet for perioden 2019—2023. 
 

Kanskje du kan tenke deg å stå på lista?   

Kanskje du kjenner noen som burde stått på lista? 

 

Ta kontakt med menighetsrådet ved leder  

Jens Chr. Berg tlf. 958 31 160, eller meld fra til  

kirkekontoret Bindal: Tlf 975 92 135 

 

Har du ikke mulighet til å være medlem i menighetsrådet, men kan tenke 
deg å ha en oppgave noen ganger i året, eller innen et begrenset felt, så 
er det kjempebra om du melder din interesse!  Vi trenger medhjelpere i 
våre underutvalg også. 

Du kan påvirke utviklingen av 

Den norske kirke i framtida ved å 

foreslå kandidater og stemme 

ved valget i 2019. Kanskje er du 

en kandidat til å bli med i menig-

hetsråd, fellesråd eller bispedøm-

meråd? 
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Luciakonsert i Vassås kirke 13.desember 2018 

Torsdag 13.desember var det duket for flott Luciakonsert i Vassås kirke. 

Vassås kirkes barnekor holdt Lucia-konsert for første gang. 

Det ble stor suksess.  

Barnekoret hadde invitert Foldereid barnegospelkor til å delta i konserten. 

I tillegg til konserten ble det servert lussekatter, kaffe og kaker. 

Det var over 100 personer i kirken under konserten. 
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6-års bok utdelt under gudstjeneste i Solstad kirke  

 

Under gudstjenesten på Solstad søndag 10. februar mottok ni seksåringer  

sin 6-årsbok. De fikk boka ”Tre i et tre”,  som handler om to bestevenner 

som er seks år og snart skal begynne på skolen. De starter en hemmelig 

klubb, — og etter en overraskende vending er de plutselig tre hemmelige 

venner,  — i et tre. 

Seks gutter og 

tre jenter møtte  

opp i kirken og 

fikk sin 6-årsbok. 

Vassås kirkes  

barnekor deltok  

under gudstjenesten  i 

Solstad kirke ved  

utdeling av 6-års boka. 
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Juletrefester på nyåret 2019 Bindal menighetsråd holder 

hvert år juletrefest både på 

Bindalseidet og Terråk.  

I år ble de avholdt den 7.januar 

på Bindalseidet og 8.januar på 

Terråk. Det var godt oppmøte 

på begge plasser.  

På Bindalseidet bidro  

Bindalseidet Mannssang-

forening med flotte innslag. 

Her ser vi Emil  Vikestad sam-

men med Otto Bøkestad bidra 

til god feststemning. 
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 Roger Johansen stilte opp og spilte 

trekkspill til julesangene på begge 

juletrefestene.  

På Terråk opp-

trådte Vassås 

kirkes barnekor 

med mange fine 

sanger. 

Sokneprest  

Gjøa leser  

om teskje- 

kjerringa. 
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Døpte 
 
Solstad:   
13.01.2019 (døpt i Berkåk kirke) Amund Horsberg 
10.02.2019  Haakon Johan Hald 
10.02.2019  Andrea Johnsen Strand 
 
 

Døde  
Vassås: 
31.12.2018  Brit Annie Johansen  f. 17.03.1941 
20.01.2019  Ernst Emil Myrvoll  f. 31.03.1929 
 
Solstad: 
11.02.2019  Mary Alvilde Olsen  f. 20.08.1941 

Fred over minnet 
Kveldsbønn 

Ha takk, o Gud for dagen 

Som skinner lys og klar 

Ha takk fordi Du ga oss 

Så snill en mor og far. 

Ha takk fordi vi alle 

Får være dine barn. 

Så legger du om dine små 

Din sterke Fader arm 
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2019 Med forbehold om endringer 

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 

MARS     

03.03. Søndag Solstad kl 11, + årsmøte i menigheten 
etter gudstjenesten 

10.03. Søndag Ingen gudstjeneste 

17.03. Søndag Vassås kl 1100 
24.03. Søndag Ingen gudstjeneste 

31.03. Søndag Solstad 15 , Tårnagenter 

APRIL     
           07.04. Søndag Ingen gudstjeneste 

         14.04. Palmesøndag Vassås kl 1100 

         18.04 Skjærtorsdag Sykeheimen kl 1100 

         19.04 Langfredag Solstad kl 1100 

         21.04. 1.påskedag, søndag Vassås kl 1100 

  1.påskedag, søndag Solstad kl 1500 
           2.04 2.påskedag, mandag Ingen gudstjeneste 

          28.04. Søndag Ingen gudstjeneste 

MAI     
01.05. Onsdag,Off.høytidsdag Ingen gudstjeneste 

05.05. Søndag Solstad kl 1100 

12.05. Søndag Sømliøya kl 1200 

17.05. Fredag, Grunnlovsdag Vassås kl 1100 
19.05. Søndag Ingen gudstjeneste 

26.05. Søndag Vassås kl 1900, samtalegudstjeneste 

30.05. Torsdag, Kristi Himmelfarts-
dag 

 Sykeheimen kl 1100 

JUNI     

02.06. Søndag Konfirmasjon Vassås 

09.06. 1. Pinsedag Søndag Konfirmasjon Solstad 

10.06. 2. Pinsedag, Mandag Tilrem,  Brønnøysund 
16.06. Søndag Ingen gudstjeneste 

23.06. Søndag Solstad/Bindalseidet Misjonshus kl 1100 

30.06. Søndag Vassås kl 1100, 50-års konfirmanter 
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E-post: post@bindalrenservice.no 

http://bindalrenservice.no/ 


