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Isenheimalteret av Matthias Grünewald,
Isenheimeralteret er Matthias Grünewalds hovedverk. Det er et alterskap utført i 1512–1515 for den
hellige Antonius' kloster i Isenheim, Alsace. Nå befinner det seg i Musée Unterlinden i Colmar.
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vil du få tilsendt bladet i papirutgave.
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Prestens side
Påskens symboler
Påsken er den viktigste av de kristne høytidene i kirkeåret. Høytiden feires til
minne om Jesu Kristi siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse som ifølge evangeliene i Bibelen fant sted under den jødiske påskefeiringen «pesach» i Jerusalem. Etter påskesøndag kommer påsketiden, som
varer fram til pinse.

Vi bruker mange forskjellige symboler i påsken.
Krusifikset, som viser Jesus på korset med bøyd hode, symboliserer lidelsen.
Det tomme korset symboliserer oppstandelsen.
Egget symboliserer kimen til nytt liv. Tradisjonen
med å dekorere egg går helt tilbake til det gamle
Egypt. Derfor henger vi dekorerte egg på et løvtre i
kirkene i Bindal 1. påskedag.
Kyllingen er symbol på nytt liv.
Kyllingen som bryter seg ut av
skallet brukes også som symbol
på Jesus som brøt ut av graven.

Påskeharen er et gammelt symbol for fruktbarhet.
Jesus beskrives som «Guds lam som bærer verdens synd». Lammet er også
symbol for et nytt, uskyldig liv. Jødene ofret og spiste lam i påskehøytiden.
Lammestek er fremdeles tradisjonell påskemat i mange land.
Påskeliljer symboliserer det nye livet vi kan få gjennom Jesus.
God påskehøytid!
Gjøa Kristine Aanderaa
Sokneprest i Bindal menighet
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Påskeundervisning med konfirmantene
I forbindelse med konfirmantundervisningen om Jesu lidelseshistorie har
konfirmantene framstilt historien på flanellograf. Noen hendelser fra det som
skjedde på Langfredag:

Jesus blir tatt til fange i
Getsemane,
etter at Judas har forrådt
ham med et kyss.

Jesus blir avhørt av Pilatus.
Pilatus så ikke at Jesus hadde
gjort noe ondt, men folkemengden krevde at Jesus
skulle kostfestes. Pilatus lot
han da piske og overga han
til å bli korsfestet

Jesus korsfestes på Golgata med en røver
på hver side.
De religiøse lederne og alle som gikk
forbi spottet ham, til og med røverne på
korset spottet ham.
Disiplene flyktet, men kvinnene som
hadde fulgt ham, ble hos ham.

Bindal Menighetsblad
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Tårnagenter i Solstad kirke
Søndag 31. mars var 3.– og 4. klassinger
invitert til Solstad kirke fra kl 1000 for å
delta som tårnagenter.
De fikk utforske kirka, tårnet, klokkene og
bibelen. I løpet av dagen løste de oppdrag og
mysterier. Det ble servert lunsj i kirka, og de
fikk lære tårnagentsangen som de framførte
sammen med konfirmantene i gudstjenesten kl 1500 samme dag.
Foreldre til tårnagenter stilte med kaker til kirkekaffen.
Foreldre, menighetsrådsmedlem og ansatte hjalp til slik at dette ble et vellykket arrangement.
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Årsmelding for Bindal menighet /
Bindal kirkelige fellesråd 2018
Bindal menighetsråd – menighetsråd med fellesrådsfunksjon
Årsmelding godkjent av
Bindal Kirkelige fellesråd i møte 27.02.2019.
HOVEDMÅLSETTING FOR BINDAL MENIGHETSRÅD

Ta vare på, forvalte og drive kirkene/kirkegårdene i kommunen
etter gjeldende lover, og på en tjenlig måte for kirkene og
lokalsamfunnet. Stå til tjeneste for innbyggerne i kommunen
praktisk, åndelig og medmenneskelig.

Jens Chr. Berg leder årsmøtet i
menigheten i Solstad kirke

Menighetsrådets sammensetning 2018
Jens Chr. Berg, leder, Kirsten Kveinå Brønmo, nestleder, Anita Vassli, Wenche Myhre,
Gudrun Fossem, Steinar Vikestad, Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa
Vararepresentanter

Rakel Emelie Helstad, Ann-Kristin Halsen, Erling Alsli, Sonja Annie Raaum,
Ruth Heidi Vollan
Bindal kommunes repr. : Tor-Arne Aune
Vararepr. Bindal kommune: Petter Bjørnli
Møtevirksomhet:
Rådet har hatt 5 møter i løpet av 2018, og behandlet 25 saker,
derav 21 administrative saker og 4 menighetssaker.
BEMANNINGSSITUASJON 2018

Kirkeverge
100 %
Organist

Kirketjener

50 %

50 %

Bindal Menighetsblad
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Årsmelding forts.

ADMINISTRATIVE OPPGAVER
Arbeidsgiveransvaret
Kirkevergen er delegert fra fellesrådet det daglige arbeidsgiveransvaret for de øvrige
ansatte. Kommunens økonomiavdeling står for lønnsutbetalingene. Alle arbeidstakerne
er innmeldt i KLP, og fellesrådet er medlem av Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA).
Stab
De ansatte møtes hver tirsdag morgen sammen med presten for gå gjennom siste ukes
aktiviteter og utfordringer, og planlegge neste uke. Den enkelte kan ta opp de små og/
eller store utfordringer han/hun har møtt siste uke. Vi utveksler erfaringer og tar en del
avgjørelser i interne saker.
Det føres et enkelt referat fra disse møtene.
Kontorforhold
Kirkeadministrasjonen ligger i rådhuset, der vi har fine kontorlokaler for kirkeverge, organist og prest. Det å ha lokaler i rådhuset fungerer godt med nærhet til økonomiavdelingen, ekspedisjonen og andre kommunale kontorer.
Kirketjener har kontor i redskapshuset ved Vassås kirke.
Forholdet til Bindal kommune
Vi har avtale om kontorlokaler, regnskapsføring og revisjon. Kommunen og menighetsrådet deler på en gravemaskin, og kommunen frakter denne rundt etter vårt behov.
Vi har også en felles utgivelse av menighetsbladet og Båtsaumen. Siden 2016 har Menighetsbladet og Båtsaumen vært et nettbasert blad, med mulighet for abonnement
på papirutgave. Kirkevergen er ansvarlig for innholdet i menighetsbladet og kommunen har ansvar for trykking, annonser og abonnement på begge blad.
KIRKER
Vassås kirke har i 2018 fått restaurert hele taket utvendig. Vi er godt fornøyd med resultatet og arbeidet ble gjort innenfor budsjetterte rammer.
Utfordringer fremover: Inngangspartiet med handicapadkomst er i dårlig forfatning.
Hele kirka trenger å males utvendig
Solstad kirke Dårlige partier i taket gjør at den lekker. Det er nødvendig å skifte ut
vinduer/evt. de tas ut og kittes opp. I tillegg er det nødvendig å male hele kirka. Avstiving av kirka bør gjøres. Bårehus trenger ny port og utvendig maling.
Bindal kommune startet i 2017 arbeidet med reguleringsplan ved kirken, som er en
forutsetning for å fortsette arbeidet med ny parkeringsplass.
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GRAVPLASSER
Vassås kirkegård
Arbeidet med utvidelsen ble avsluttet i august 2016. Det er derfor godt med plass på denne kirkegården.
Solstad kirkegård
Der er ennå greit med plass på denne kirkegården.
Det jobbes for ny parkeringsplass for kirken/kirkegården. Tillatelser er innhentet, men det
kreves reguleringsplan for området, og ellers bevilgning av midler til jobben.
Bindalseidet kirkegård
Gravplassen er fin, og prosedyren med urnenedsettelser fungerer godt.
Åbygda kirkegård
Gravplassen er fin, og det er fortsatt plass for nye graver men det begynner å bli fullt på
gravplassen.
Skotnes kirkegård
Her er det greit med plass, og gravplassen er fin. Har en avtale med Magnus Skotnes om
sommervedlikehold for en årlig godtgjøring på kr 8 000,Aunstranda kirkegård
Aunstranda kirkegård har fortsatt mange plasser tilgjengelig. Men det trengs sårt maling
på tårn og gjerder.
MENIGHETSOPPGAVER
Bindal Menighet har følgende råd og utvalg
Diakoniutvalget, Solidaritets- og gudstjenesteutvalg, Trosopplæringsutvalg,
Kirkemusikalsk råd
Årsstatistikk 2018
Døpte: 14, Konfirmerte: 17, Kirkelige vielser: 3, Gravferder/Bisettelser: 24

Gudstjenester/Kirkebesøk
Det ble i 2018 avholdt 19 gudstjenester i Vassås- og 18 gudstjenester i Solstad kirke..
Det var 2170 personer til stede ved gudstjenestene, og det var en oppgang på 192 fra
2017. Det har i mange år vært registrert nedgang på kirkebesøk så det er gledelig å kunne
registrere en liten oppgang.

Bindal Menighetsblad
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Gudstjenester annet sted enn kirke/institusjon
Søndag 19.8.18 skulle det arrangeres friluftsgudstjeneste på Solstad gamle kirkegård, men
den ble flyttet til Solstad kirke pga dårlig vær.
Det er holdt 3 gudstjenester ved Bindal sykeheim, og 1 gudstjeneste på
konfirmantleir på Sømliøya, 1 gudstjeneste på Misjonshuset på Bindalseidet og deltatt på
fellesgudstjenesten for prostiet på Tilrem i Brønnøysund.
Kirkeoffer 2018
Av kirkeoffer kom det inn kr 23 424 til egen virksomhet, - bl.a. til fadderbarnet,
til eget barne- og ungdomsarbeid, til kirkemusikalsk aktivitet og til automatisk klokkeringing i kirkene. Av offer til andre kom det inn med kr 47 730, som ble sendt til organisasjoner utenom menigheten så som Kirkens bymisjon, Steffanusalliansen, Leger uten grenser
og Kirkens nødhjelp.
Under fasteaksjonen går konfirmantene med bøsser og holder utlodning. I tillegg hadde
vi i 2018 Spleis på Facebook. Fasteaksjonen i 2018 samlet inn kr 32 783. Dette går til Kirkens nødhjelp. Summen inngår i beløpet «offer til andre».
Trosopplæring
Alle tiltakene vi har i vår trosopplæringsplan ble gjennomført i 2018. Trosopplæringsmidler på kr 110 000 bevilget oss fra Bispedømmerådet.
Det er delt ut 4-årsbok til 7 barn og 6-årsbok til 7 barn.
Malesamling er gjennomført på 2 skoler for 7- og 8- åringer, og 13 stk har deltatt. Tårnagenter ble arrangert 31.mars i Solstad kirke for 3.-4.-klassinger (8 og 9 år) og 13 barn deltok.
Lys Våken ble arrangert 8.-9. desember i Vassås kirke, der deltok 9 barn på 10 og 12 år og
10 konfirmanter var med som miniledere. Flere foreldre stilte som nattevakter og leverte
også mat til frokosten på søndag.
Barnekoret (5-10 år) drives av to dyktige korledere Rakel Emelie Helstad og Linda Rosting
Heimstad. Koret har i 2018 hatt 12 faste medlemmer pr. desember 2018, men over hele
året har det vært 22 barn innom koret.

Våren 2018 ble 17 ungdommer konfirmert. Høsten 2018 startet 10 nye konfirmanter på
undervisning. Konfirmantene var på leir på Sømliøya 11.-12.mai. Denne gangen arrangerte vi leieren sammen med konfirmantene fra Vega. Vi takker de frivilllige som stilte opp
som medhjelpere.
Det er gjennomført minilederkurs (alder 15.-16 år) med 2 deltakere.
Soknepresten har vært på førjulsbesøk i 2 barnehager.
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Utdrag av årsmelding fra Vassås kirkes barnekor for 2018:
Vassås kirkes barnekor er et gratis kortilbud for barn mellom 5 og 10 år. Koret følger skoleruta til Terråk skole, og har øvelsene sine i Vassås kirke på tirsdager. Flere barn har
vært innom på øvelser for å finne ut om korsang kan være en fritidsaktivitet som passer
dem. Det er viktig at de som har lyst kommer og prøver, for kor skal være frivillig, og vi
syns det er meget viktig at ungene trives
Pr.31.desember 2018 har koret 12 faste medlemmer. Koret har totalt hatt 12 opptredener. Der 7 av de hadde tilknytning til kirka, enten ved at det var en gudstjeneste i Solstad/Vassås eller at det var et arrangement av Kirkemusikalsk råd/Menighetsrådet/
Vassås kirkes barnekor. Vi setter stor pris på å få forespørsler om opptredener, det er
viktig å minne folk på at vi finnes og at det mulig for flere barn å være med. I år takket vi
nei til å opptre på høstkonserten på Vonheim, gudstjenesten på allehelgen, adventsstunden på Toppen som ble arrangert av Terråk skolemusikk og Adventskonserten på Foldereid siden vi ville prioritere å øve inn vårt repertoar til vår egen Luciakonsert. Vi setter
veldig stor pris på at vi får ha kirka som øvingslokale, dette fordi det er her de hovedsakelig har sine opptredener. Tusen takk for oppvarming i kirka, og at det er ferdig brøytet
på vinteren
Oversikt opptredener i 2018:
Januar: Juletrefest på Senteret

Helselaget sin basar på Toppen

Februar: Gudstjeneste Solstad – utdeling av 6-årsbok
Mars: Dåpsgudstjeneste
April: Vårkonsert på Toppen
Mai: Gudstjenesten 17.mai
Juni: Sykeheimen
September: Gudstjeneste 2.sept (Høsttakkefest + dåp)
November: Sykeheimen (Venneforeningen)
Desember: Julemarked på Helgeland Museum Luciakonsert
stad

Vi synger julen inn i Sol-

Korledere Linda Rosting Heimstad og Rakel Emelie Helstad
Høsttakkefest
Solidaritets- og gudstjenesteutvalget(SGU) hadde ansvar for Høsttakkefesten der det ble
delt ut 4-årsbok til 7 barn.
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Årsmelding fra Kirkemusikalsk råd 2018:
Rådet har bestått av:
Vigdis Aardal Gutvik - leder, Jens Christian Berg - sekretær, Maria Strøm Slyngstad,
Gjøa Kristine Aanderaa, organist Michał Mędzkiewicz
Rådet har hatt to møter dette året.
Sakene har i hovedsak vært knyttet til de ulike aktivitetene med idé-dugnad og planlegging i forkant, samt evaluering i etterkant.
Mellom møtene holder rådet kontakt via en egen Facebook-gruppe.
Følgende aktiviteter har blitt gjennomført:
Mai:
Konfirmasjonsgudstjenestene i Vassås 20.mai og Solstad 27.mai,
Eivind Sommerseth, trompet
17.mai: Vassås kirkes barnekor deltok i gudstjenesten.
November:
Allehelgensmesse 4.nov i både Solstad og Vassås
Eivind Sommerseth, trompet. Sofie Gutvik; dikt og meditativ musikk ved Geir Allan
Reitan.

Desember:
Lysmesse i Solstad 2. des. Oda Myrvang deltok med solosang.
Vi synger julen inn”, 17.des i Solstad kirke.
Disse deltok: KorTrivelig i Åa, Kviin, Bindalseidet songlag, Vassås kirkes barnekor, og
Dina Sønnesyn med Jørund Lislien som akkompagnatør. I tillegg hadde vi et felleskor
der Morten Ludvigsen var dirigent. Geir Allan Reitan akkompagnerte på orgel/
piano. Jens Christian ledet. Bindalseidet skolemusikk var forespurt om å delta, men
hadde ikke mannskap til å stille
Julaften - i Solstad: Ytre Bindal Mannsangforening deltok.

- i Vassås: Solosang ved Inger Plahte og Mathilde Vea
Rådet arrangerte ikke salmekveld i 2018. Dette skyldes delvis innkjøringsfasen med
ny organist, samt var vanskelig å finne et egnet tidspunkt i høst.
Takk til Maria Slyngstad som har deltatt med fiolin ved flere gudstjenester.
Takk til menighetskontoret for godt samarbeid.
Nordkjærstad 5. februar 2019

Vigdis Aardal Gutvik, leder
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Årsmelding fra Diakoniutvalget 2018:
På konstituerende møte 02.02.2016 ble Diakoniutvalget i Bindal som følger: Anita Vassli,
leder, Erling Alsli, nestleder, Ragnhild Borkamo, sekretær, Ann Kristin Halsen, Sigrid Nygård, Arnt Brevik, Bjarne Holmberg, Ellin Hanne Storheil,
Varamedlemmer: Wenche Myhre, Jon Arne Engan , Kari Lillemark , Camilla Brevik.
Diakoniutvalget i Bindal er et underutvalg til Menighetsrådet, og utvalgets medlemmer
jobber på tvers av våre to sogn.
Diakoniutvalget har inneværende år blitt tildelt et budsjett på kr. 10 000. Pr. 31.12.2018 er
det kr. 6001.- på konto. Vi har brukt av kontoen til ulike arrangement, innkjøp av mat og
premier ved loddsalg. Pengene fra loddsalg blir overført til kirkekontoret, og settes på diakoniutvalgets konto. Ved begge eldrefestene som er blitt avholdt dette året har det vært et
godt oppmøte, og dermed mere penger ved loddsalg
Utvalgets medlemmer bidrar økonomisk ved at vi baker kaker, smører rundstykker m.m ,
og gir gevinster til loddsalg. Lag, foreninger og ulike forretninger sponser også gevinster
til våre arrangement.
Dette har diakoniutvalget gjort i 2018.
Eldrefest ved Bindalseidet eldresenter 4.mars

28 påmeldte fra hele Bindal, Middag og kake/dessertbord, Andakt, informasjon om reisen
til Tanzania, underholdning med B-gjengen, allsang, loddsalg, Kr. 2790,- ble satt inn på
konto
Kveldstund ved Sykehjemmet på Terråk 23.mai
Samarbeid med Flyktningetjenesten, dvs. De hadde språkkafé samtidig med kveldsstunda
på Sykehjemmet, Stort oppmøte (ca. 50-60), Vi hadde med kveldsmat til alle, underholdning ved Kor i Åa
Kveldsstund ved Bindalseidet eldresenter 4.oktober
26 personer møtte opp, Vi hadde med kveldsmat til alle, Andakt, opplesning, Emil Vikestad hadde trekkspill med, allsang
Eldrefest ved Senteret på Sykehjemmet, Terråk 19.nov.
37 påmeldte fra hele Bindal, Middag og kake/dessertbord, Andakt, underholdning ved
Kvin og Michael Medzkiewicz, loddsalg, Kr. 2315, - ble satt på konto.
Generelt for våre arrangement er ei god tilbakemelding om at folk synes det er hyggelige
sammenkomster. Diakoniutvalget skal ha to arrangement våren 2019; Eldrefest ved Bindalseidet eldresenter for eldre i kommunen og ei kveldstund/ hyggestund på Terråk. Datoer for arr. er ikke bestemt enda.
Bindalseidet 04.02.2019, Ragnhild Borkamo, Sekretær

Bindal Menighetsblad
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Juletrefester
Tradisjonen tro ble det arrangert juletrefester, - på Bindalseidet eldresenter 3.januar 2018
og Senteret Terråk 4. januar 2018. På Bindalseidet er det et samarbeid med Bindalseidet
pensjonistforening. Vassås kirkes barnekor deltok på Terråk. Som musikere stilte Roger
Johansen på Terråk, og Emil Vikestad og Sofie Gutvik på Bindalseidet.
Vaskedugnad i kirkene / våropprydding på kirkegårdene
Det ble gjennomført vaskedugnad og vårrydding både på Vassås og Solstad.
Pensjonistforeningene tok vårrydding på kirkegårdene på Solstad og Vassås. Åbygda kirkegård fikk også en våroppussing av frivillige fra bygda. En skoleklasse fra Terråk skole og en
fra Bindalseidet skole tok seg av vaskedugnad i kirkene.
Menighetsrådet vil takke de mange som hjelper til slik at vi kan holde menighetslivet i
gang. Takk til de som sitter i de forskjellige underutvalg og gjør en innsats der, og takk til
alle de andre som på ulike måter bidrar til at vi kan ha en levende kirke.
Minnekortfondene for Vassås og Solstad kirker
Minnekortfondenes formål er å gjøre kirken og kirkegårdene i soknet vakrere. Benyttes
bla til planting ved kirken, jord på kirkegårdene, ryddekontainer ved kirken sommertid og
godtgjøring til de skoleklassene som vårvasker kirkene. Menighetsrådet sitter som styrer
av fondene. Minnekortene selges ved kirkekontoret og av frivillige som gjør det uten vederlag.

Disse selger kort: Bindalseidet:

Coop Marked Bindalseidet, Oddbjørg Sivertsen

Bogen: Matkroken Bartnes eftf., Åbygda: Synnøve Aune, Terråk: Coop Marked Terråk, Kirkekontoret
Det ble i 2018 solgt kort for kr 36 300 for Vassås og kr 8 950 for Solstad. Ved årsskiftet
2018/19 viser beholdningen på Minnekortfondet Solstad kr 78 086 og Minnekortfondet
Vassås kr 101 090 .
ØKONOMI
Bindal menighetsråd får som kjent all sin inntekt til ordinær drift fra Bindal kommune.
Økonomien til menighetsrådet har vært stram i mange år. Tilskudd til drift i 2018, fra kommunen, kom på kr 1 975 000. I tillegg får vi årlig et trosopplæringstilskudd fra Bispedømmeområdet. I 2018 utgjorde dette tilskuddet kr 110 000.
Årets resultat drift: Årets regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk(overskudd)
på kr 47 973. Årets resultat investering: Tilskudd til investering fra Bindal kommune i 2018
var til nytt tak på Vassås kirke. Totalt kr 2 240 098. Regnskapet i balanse.
Måloppnåelse i forhold til lokale prioriteringer
Bindal menighetsråd har etter vår vurdering gjennom sin virksomhet i 2018 klart å oppfylle de krav som lovverket stiller til organisasjonen. Likeså har rådet klart å oppnå de mål
som ble lagt i budsjettet for 2018.

Side 14

Bindal Menighetsblad

50-årskonfirmanter i Bindal 2019
Årets 50-årskonfirmanter ble konfirmert i 1969.

Alle 50-årskonfirmanter inviteres til markering av 50-årsjubileet ved
gudstjeneste i Vassås kirke 30. juni kl 1100.

Konfirmanter Vassås kirke 29. juni 1969.

Foran fra venstre: Astrid Irene Brevik, Torill Skarstad, Betty Helen Jacobsen,
Rita Norena Pedersen, Prest Arnvid Lie, Solveig Irene Myren, Bjørg Iren Grønli,
Anita Margaret Øyen, Agnes Kristine Velde, Borgny Julie Skarstad
Midtre rekke fra venstre: Maryann Johansen, Harald Danielsen, Hallstein Fuglstad,
Tore Årsandøy
Bakre rekke fra venstre: Ole Bergerud, Trond Gangstø, Ståle Lyng, Hermann Hansen

Bindal Menighetsblad
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Konfirmanter i Solstad kirke 6. juli 1969

Foran fra venstre: Bjørg Bøkestad, Ellinor Lysfjord, Julie Lian, Gerd Bjørnli, sogneprest Arnvid Lie, Bente Brønmo, May-Britt Bergh, Sølvi Holm, Evy Lileheil,
Midtre rekke fra venstre: Odd-Reidar Johnsen, Per Gunnar Skauvik, Solrun
Bruvoll, Lisbeth Åsaunet, Gunn Venke Bøkestad, Tove-Rita Vollan, Vigdis Sund,
Mariann Melå, Rune Brønmo, Frank Hansen, Sten Hansen,
Bakre rekke fra venstre: Gjermund Vollan, Ove Valan, Geir Heide, Magne
Pettersen, Rolf Petter Larsen, Torstein Hald, Arnt Åkvik, Steinar Norum, OddJarle Åkvik, Edvard Lileheil.
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844 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann.
Tema for Fasteaksjonen 2019 handler om Kirkens Nødhjelps arbeid med
vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.

I Bindal er det tradisjon at konfirmantene går med bøssene under fasteaksjonen.
I år har vi også fått hjelp fra medlemmer fra menighetsrådet og andre frivillige.
Takk til alle som deltok og alle som har gitt.
Resultat av innsamling i Bindal
Innsamling med bøsser:

kr 17.015,-

Vipps:

kr 2.050,-

Totalt innsamlet i Bindal

kr 19.065,-

MALAWI ETTER SYKLONEN IDAI
På mandag 1. april traff syklonen Idai Sørøst-Afrika, og Malawi. Så langt har minst 45
mennesker mistet livet, og nærmere 600 ble skadd. Kirkens Nødhjelp er på plass
med livsviktig nødhjelp til mange tusen berørte mennesker

Bindal Menighetsblad
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HYGGELIG SAMVÆR
MED MIDDAG OG UNDERHOLDNING
Søndag 24. mars inviterte Diakoniutvalget i Bindal nok engang
alle pensjonister til hyggelig samvær, denne gangen på Bindalseidet
eldresenter.
Det ble servert middag, kaffe, kaker og dessert. Det var underholdning og loddsalg med
mange flotte premier, og sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa holdt andakt.

Flotte gevinster til utlodning.

Gruppa Grårussen
underholdt med fin
musikk. Gruppa består av Jens Christian
Berg på bassgitar,
Harald Nilsen på
gitar, Steinar Skarstad på klarinett og
Eilin Hanne Storheil
på saxofon.
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Vedlikehold på Solstad kirkegård
Det vil i løpet av sommeren/høsten bli foretatt et skikkelig vedlikehold/oppgradering av
gjerdet rundt Solstad kirkegård.
Nordvestrand aktivitetslag har påtatt seg å gjennomføre jobben.

Solstad kirkegård gjerde skal restaureres.

Gamle og råtne trær blir tatt ned.

Vårdugnad på kirkegårdene
Bindalseidet pensjonistforening og Terråk pensjonistforening har i mange år tatt ansvar
for vårdugnad på Solstad—og Vassås kirkegårder.
Ved Åbygda kirkegård tar innbyggerne i bygda ansvaret og gjør
kirkegården fin. Dette er til stor hjelp og avlasting for vår kirketjener, og vi er veldig takknemlig for innsatsen.
Også i år har vi avtalt med pensjonistforeningene om å ta
ansvaret for vårdugnaden.
Tidspunkt for dugnaden på Vassås kirkegård er allerede bestemt til 11. mai kl 1200.
Vi oppfordrer så mange som mulig å gi en hjelpende hånd på
dugnadsdagene.
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Konfirmanter i Bindal menighet 2019
Vassås kirke 2. juni

Solstad kirke 9. juni

Odin Vikestad Alstad

Thale Christensen

Cornelia Nilsen Bergerud

Aron Sætervik Fredriksen

Isak Aleksander Brevik

Kaja Vikan

Jens Markus Myrvang
Tiril Sofie Raaum Okstad
Magnus Aune Rødøy
Ole Martin Stavran

Kirkevalget 2019, valgdag 9.september
9. september er det kommunevalg i Norge.
Sammenfallende med kommunevalg skal det også
gjennomføres valg til menighetsråd.
Disse valgene skjer til samme tid og sted.
I lokalene til valg av menighetsråd legges også lister ut
for valg til Bispedømmeråd og Kirkemøte.

I forkant at selve valget skal kirkelig manntall legges ut til offentlig ettersyn.
Skjæringspunkt for manntallet er 30. juni 2019.
Stemmerett ved menighetsrådsvalg har medlemmer av Den norske kirke som oppfyller
følgende vilkår:
A.

Vedkommende vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret og

B.

Vedkommende er folkeregisterført som bosatt i soknet.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i soknet på valgdagen.

Side 20

Bindal Menighetsblad

Døde
Vassås:
19.02.2019 Bodil Synnøve Knoph f.18.11.1953

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

Bindal Menighetsblad
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2019
Med forbehold om endringer
APRIL
14.04.
18.04
19.04
21.04.

Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1.påskedag, søndag
1.påskedag, søndag

Vassås kl 1100
Sykeheimen kl 1100
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100
Solstad kl 1500

2.påskedag, mandag
Søndag

Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

Onsdag,Off.høytidsdag
Søndag
Søndag
Fredag, Grunnlovsdag
Søndag
Søndag
Torsdag, Kristi Himmelfartsdag

Ingen gudstjeneste
Solstad kl 1100
Sømliøya kl 1200, Konfirmantleir
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1900, samtalegudstjeneste
Sykeheimen kl 1100

JUNI
02.06.
09.06.
10.06.
16.06.
23.06.
30.06.

Søndag
1. Pinsedag Søndag
2. Pinsedag, Mandag
Søndag
Søndag
Søndag

Konfirmasjon Vassås kl 1100
Konfirmasjon Solstad kl 1100
Tilrem, Brønnøysund, hele prostiet
Ingen gudstjeneste
Solstad/Bindalseidet Misjonshus kl 1100
Vassås kl 1100, 50-årskonfirmanter

JULI
06.07.
07.07.
14.07.

Lørdag
Søndag
Søndag

Vielse i Solstad
Solstad kl 1100

21.07.

Søndag

Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100

Søndag/Olsok

Ingen gudstjeneste

Friluftsgudstjeneste,

Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Solstad gamle kirkegård kl 1100

22.04
28.04.
MAI
01.05.
05.05.
12.05.
17.05.
19.05.
26.05.
30.05.

28.07.
AUGUST
04.08.
11.08.
18.08.
25.08.

Ingen gudstjeneste
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E-post: post@bindalrenservice.no
http://bindalrenservice.no/

