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I anledning kirkevalget 2019 benytter vi
framsiden av menighetsbladet til å vise
Logtun kirke og altertavle.
Steinkirken fra 1400-tallet er åpen for besøkende om sommeren og den ligger like ved
stedet hvor Frostatinget ble holdt. Man tror
at Frostatingets segl og lovbok – Frostatingsloven – har vært oppbevart i en kiste i
kirken.

Logtun sin altertavle ble utskåret Johan Bildthugger i 1652, og malt av Johan Contrafeier i
1655.
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Ett er vårt kall, å elske hverandre

Side 3

Prestens side

Sommeren er over og hverdagslivet
er over oss. I løpet av sommeren har
vi kanskje fått noen tanker om hva vi
vil få til, eller hva vi har lyst til å gjøre annerledes fremover. Mange av
oss har lyst til å få mer tid til venner.
Gjøre nye bekjentskaper og holde
kontakt med de mennesker vi har
lært å sette pris på. Som vi vet må
vennskap pleies og vi ønsker gjerne
å sette av mer tid til dette i hverdagen. Det å bety noe for andre er
med på å gi livet vårt mening. Mennesker som gir oss av sin nærhet, sin
forståelse og sitt engasjement er
Ikon som heter «Jesus og hans venn».
med på å gjøre livet verdt å leve.
For å være nær og tilstede for den andre trengs det tid til å bli kjent, til å snakke sammen når det går bra, og vilje til å være hos hverandre når livet er vanskelig.
I Johannesevangeliet sier Jesus til sine disipler: «Dere er mine venner… Jeg kaller dere
mine venner fordi jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far!» (Joh 15.1415.) Vi er kalt til å bli kjent med Gud, til å kjenne hans nærvær i våre liv, på samme måte som et vennskap, som er i stadig utvikling. Hva må vi gjøre for å oppnå dette vennskapet med Gud? Akkurat som alle vennskap må vi sette av tid og rom i vår hverdag til
å bli mer kjent med ham. Vi kan øve oss i å kjenne Guds nærvær og på å være åpne for
Gud. Ved å lese om ham og rette enkle bønner til Gud i vår hverdag gir vi Gud en vei inn
til oss.
Disse ordene om vennskap sier Jesus til disiplene natten før de skal skilles. Det er han
selv han tenker på når han sier like før: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir
livet for vennene sine.» (Joh 15,13) Det er rett før han blir tatt til fange og ført til korset.
Han forteller disiplene at de er hans venner, men det er på en betingelse: «Hvis dere
gjør det jeg befaler dere.» (Joh 15;14) Hva det går ut på, sier han til slutt: «Elsk hverandre!» (Joh 15;17)
forts.
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Prestens side forts.
Jesus har nettopp forklart hvordan de skal elske hverandre. «Som jeg har elsket dere, skal
dere elske hverandre.» (Joh 15;12). Det er den tjenende og uselviske kjærlighet det er
snakk om. Dette budet, denne kjærligheten skal være disiplenes lov dem imellom.
Samtidig kjenner denne kjærligheten ingen grenser. Og det er i dette at budet er nytt.
Budet om å elske sin neste er gammelt, det er fra Det gamle testamentet. Men i dette
øyeblikk, i Jesu ord til disiplene denne natten, dreier det seg om Jesu vilje for det samfunn
han skaper, for kirken. Det skal ha kjærligheten til grunnvoll.
Dette budet er talt spesielt til alle kristne. Dette skal vi kjennes på: vår kjærlighet til hverandre i menigheten og til alle troende. Kjærligheten er ikke i første rekke tenkt som en
følelse, men som en holdning til hverandre og en handling i felleskap. Men hvordan skal vi
få dette til? Vår erfaring sier oss at dette ikke alltid er enkelt.
Et eksempel er Kirkemøtets vedtak om å innføre en ordning for likekjønnet vigsel i kirken.
Her finnes det fortsatt ulike synspunkter i Den norske kirke. Selv er jeg glad for denne avgjørelsen, og veldig mange med meg, men jeg vet at andre er uenige og synes denne avgjørelsen er vanskelig. Både biskopene og Kirkemøtet har sagt tydelig at det skal være rom
for begge disse syn i vår kirke, og at dette ikke bryter fellesskapet eller splitter kirken. Det
ene, uforanderlige, som forener oss er Jesus Kristus. Troen på ham, tilhørigheten til ham.
Det er han som er hele grunnlaget for Kirken, og det er han som forener oss som kirke.
Han har pålagt oss å elske hverandre, på tvers av det som skiller oss. Det betyr ikke at vi
må være enige om alt, men at vi må prøve å møtes på tvers av forskjeller. Vi må respektere hverandre og øve oss på verdsette det som er annerledes, det som utfordrer oss. Det
handler om å se hverandre, lytte og anerkjenne den andre og ta imot det andre gir oss.
Det er ikke alltid lett. Men vi skal ikke gi opp for det.
Menneskets evne til kjærlighet, den har vi ikke fra oss selv alene, ifølge Det nye testamentet. Dere er mine venner, sa Jesus. I vennskapet med ham lærer vi denne kjærligheten å
kjenne. Den setter oss i bevegelse. Den bærer felleskapet. Riktignok lar ikke vennskap og
kjærlighet seg enkelt definere. Det er noe man erfarer, drømmer om og lengter etter. Vi
kan raskt fastslå, tror jeg, at dette er noe vi strever med å få til. Når vi er motløse skal vi
huske på at Gud elsker oss alle med en kjærlighet som «utholder alt, tror alt, håper alt og
tåler alt» (1 Kor 13;7). Det er dette Jesus forteller oss, med litt andre ord, i Johannesevangeliet. Han vet at Gud elsker ham og han forteller oss at Gud elsker oss på samme
måte. Han vil hjelpe oss å elske hverandre.
forts.
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Prestens side forts.
Oppgaven Jesus gir oss er å bygge vennskap med Gud og hverandre - i kjærlighet.
Vi skal vite at kjærligheten er der – usynlig – hele tiden. Et kristent ord for kjærligheten er Den hellige ånd. Den gir oss kjærlighetens gave og den er samtidig utenfor vår kontroll. Ånden blåser dit den vil. Den gir liv til hele skaperverket. Slik er
derfor kjærligheten fri og har uendelig rekkevidde. For Gud, vår skaper, elsker alle
mennesker, også de vi ser på som våre motstandere. Kanskje vi kan leve litt enklere, sette noe til side, ikke minst la våre stridigheter ligge, og slik la barmhjertighet
og kjærlighet bo i våre liv – der er også Gud.
Gjøa Kristine Aanderaa

Ny hylle i Vassås kirke
Erling Alsli har nok en gang bidratt med håndarbeidet møbel til Vassås kirke. Denne
gang har han laget en hylle til presten. Den er montert inne i koret der presten sitter
under salmesang mm, og er til stor hjelp da det det nå er plass til å legge fra seg bøker
og annet underveis i gudstjenesten.
Stor takk til Erling Alsli.

Den nye hyllen er laget med
god plass til bøker, egen plass
til drikkebeger og egen fordypning til penner.
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Populær sommerleir for barn på Sømliøya
I år var det igjen sommerleir for barn på Sømliøya. KFUK/KFUM sammen med Bindal
menighet og menighetene i Ytre Namdal prosti arrangerte barneleiren 24.-27. juni.
Leiren var for barn som hadde gått ut av 4., 5. og 6. klasse og den var fulltegnet lenge
før den begynte. Nærmere 40 barn deltok, og sammen med mange unge og voksne
ledere ble leiren en kjempe suksess. Det var mange morsomme aktiviteter. Bading og
fisking var selvfølgelig populært, men ellers var det gøy med volleyball, fotball og kanopadling. Inne var det populært med bordtennis, kortspill og brettspill. Vi hadde
samlinger rundt bålet, og hver dag var det samling i det fine kapellet, med bønn, sang
og hvor vi fikk høre om Kristuskransen. På torsdag var temaet misjon. Barna fikk
kjøpe klippekort til mange morsomme stasjoner, som for eksempel å hive på boks
eller få ansiktsmaling som dere ser på det ene bildet. Pengene barna brukte gikk til
Kirkens nødhjelp, og vi samlet inn over 1.000 kr.
Leirstedet på Sømliøya er helt ideelt for leir. Det består av et hovedhus med kjellerstue, kjøkken, sofakrok, spisestue, toalett, bad og dusjer og firemanns soverom i
2.etg. I tillegg er det et kapell med fire ledersoverom og flere naust. Sømliøya har
også idrettsplass for ballspill, skog, svaberg og strand.

Jeg vil rette en spesiell takk til Vigdis Gutvik, som har vært leder for leiren, for en
fantastisk innsats og til alle lederne som har vært med å planlegge og gjennomføre
leiren. Og ikke minst til barna som var med og gjorde leiren til en fantastisk
opplevelse.
Hilsen Gjøa

Samlet i kapellet
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Ansiktsmaling var populært
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50-årskonfirmanter samlet til jubileum
Søndag 30. juni var 50-årskonfirmantene invitert til jubileumsmarkering i Vassås kirke.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. 21 jubilanter og tidligere prost Even Borch hadde
en trivelig stund sammen.

Bak fra venstre: Ove Valan, Rune Brønmo, Gjermund Wollan, Magne Pettersen, Trond
Gangstø, Steinar Norum, Per Skauvik
Midt i fra venstre: Astrid Brevik, Agnes Velde Olsen, Rita Pedersen Strømsnes, Evy Lilleheil Fagerland, Mariann Melå Gjengaar, Gunn Venche Bøkestad, Borgny Skarstad Fyrileiv
Fram fra venstre: Betty Jacobsen Wågan, Vigdis Sund, Gerd Bjørnli, Bjørg Grønli, Julie
Lian Tveråmo, Torill Skarstad Aune, Anita Øyen Laugen, prest Even Borch
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Nystemt kirkeorgel Vassås kirke
Mandag 5. august tok Magne Olav Aarsand Brevik med seg sitt
private besøk til Vassås kirke. Besøket var kirkeorgelbygger og orgelstemmer Hans Vleugels fra Tyskland. Han har tidligere renovert orgelet på Vassås, og foretok nå en fullstendig gjennomgang av orgelet og stemte det på nytt. Tilbakemelding er at orgelpipene absolutt ikke må tas på av menneskehender, da de dermed blir ustemt.
Tusen takk til Magne Olav Aarsand Brevik som har gitt orgelstemminga i gave til Bindal menighet.
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Mer stilling til soknet—økt ressurs til konfirmantundervisninga
Vår organist Michal Medzkiewicz er ansatt i 50% organiststilling i Bindal menighet. Han
har nå for perioden 01.08.2019—30.06..2020 fått et engasjement i 40% stilling som
barne- og ungdomsmedarbeider i Sør-Hålogaland prosti, med hovedsakelig Bindal menighet som arbeidssted. Det er vi veldig glade for på hans vegne, men også på menighetens vegne. Bindal menighet vil fortrinnsvis benytte Michal som ekstra ressurs i forbindelse med konfirmantundervisningen.

Solstad Gamle kirkegård — friluftsgudstjeneste
Hver høst planlegges det friluftsgudstjeneste på Solstad gamle kirkegård. Da har vi
trekkspill til salmene. Nordvestrand Aktivitetslag har alle år bidratt i forberedelsene
med gressklipping og frakting av benker og trekkspill. Årets friluftsgudstjeneste skulle
holdes 18. august, og da også med dåp. Ved regnvær har vi sett oss nødt til å flytte
gudstjenesten inn i Solstad kirke. De tre siste årene har det dessverre vært regn, og vi
har ikke fått gjennomført friluftsgudstjenesten. Like fullt har Nordvestrand Aktivitetslag
foretatt alle forberedelser, så vi retter en stor takk til dem.

Dessverre er ikke været så fint som dette de gangene vi planlegger utegudstjeneste på Holm.
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Nytt menighetsråd i Bindal
Ved menighetsrådsvalget i Bindal sokn var det bare nominasjonskomiteen som
stilte liste. Valgdeltakelsen for kirkevalget i Bindal ble på 22 %.
Resultatet er nå telt opp og slik blir menighetsrådet for de neste 4 årene:

Nytt menighetsråd i Bindal sokn
Jens Christian Berg, Gullveien, Terråk
Katrine Berg-Hansen, Otervikveien, Bindalseidet
Rakel Emelie Helstad, Syveien, Terråk
Gudrun Marie Fossem, Åbygdveien, Terråk
Petter Arnfinn Bjørnli, Kalvikveien, Bindalseidet
Trond Vikan, Holmsveien, Bindalseidet

Varamedlemmer:
1 Eva Johanne Pedersen, Hornelveveien, Bindalseidet

2 Erling Gunnar Alsli, Alslia, Terråk
3 Rita Irene Vikestad, Lysfjordveien, Bindalseidet
4 Maria Julie Thomassen, Sørmoveien, Bindalseidet
5 Silje Ellinor Helstad Nilsen, Bangstadveien, Terråk

I tillegg skal kommunestyre velge sin representant som skal tiltre når det er kirkelig fellesrådssaker som skal behandles.

Menighetsråd med fellesrådsfunksjoner trer i funksjon som menighetsråd 1.
november 2019, og i fellesrådsfunksjonene 1. desember i valgåret.
Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen
av oktober i valgåret. Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelig fellesråd avholdes innen utgangen av november i valgåret. Møtet kalles sammen av lederen av det fratredende rådet med minst 14 dagers varsel. Menighetsrådet/
kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder.
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TV-aksjonen 2019
Søndag 20. oktober 2019
TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge.
Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag
20. oktober.
TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken
Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.
CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og
oppnå sosial rettferdighet.

I Bindal er det Bindal Frivilligsentral som organiserer den lokale innsamlingen.
Det er behov for bøssebærere, og dersom du kan tenke deg å gå med bøssa kan du ta
kontakt med Bindal frivilligsentral ved Paula

Lindrupsen Tlf. 948 11 116
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Fadderbarnet MESERET
Bindal menighet har i mange år, siden hun var liten pike, hatt Meseret Tesfay Baraki
som fadderbarn via SOS Barneby i Etiopia.
Siden 2009 har vi gjennom hele hennes oppvekst mottatt takk og informasjon og
bilder av henne, og sett henne utvikle seg til en ung kvinne. I dag bor hun sammen
med SOS-søstre på en ungdomsheim for jenter. Hun har gode resultater på skolen
og hennes mål er innen to år å komme inn på medisinstudier på universitetet.
I forbindelse med gudstjeneste har vi hvert år offer til henne.

Meseret og jentene
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Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok i Vassås kirke
Søndag 1. september var det familiegudstjeneste og høsttakkefest i Vassås kirke.
Da var også 4-åringene invitert til å ta imot 4-årsboka. Sokneprest Gjøa brukte flanellograf
når hun fortalte dagens historien fra Bibelen. Alle barna fikk delta med å finne figurer som
skulle henges opp på flanellograf-tavla.
Her ser vi at de allerede er i fullgang med å finne ut av boka de har fått—og ikke fullt så
opptatt av fotografen.

Foran fra Venstre: Leif Meier Nilsen, Petter Johan Fredriksen Tilrum, Emil Aune Slåttøy,
Håkon Eide Myrvang, Adelein Otine Unneland.
Bak fra venstre: Tuva Eline Kveinå-Gangstø, Oskar Velde Wermundsen, sokneprest Gjøa
Kristine Aanderaa.
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Vassås kirkes barnekor har øvelser
i Vassås kirke
hver tirsdag kl.16.15 -17.15
Barn fra 5 år (født i 2014) og opp til og med 12 år

er hjertelig velkomne
Dette er et gratis kortilbud, der vi synger både religiøse og ikke-religiøse sanger.
Øvelsene følger skoleruta.
Det blir spennende med et barnekor med stort aldersspenn. 
Her vil de eldste også få egne utfordringer!

Kom på øvelse

Kanskje finner du ut at du vil være med.

Vi håper at akkurat DU kommer.

VELKOMMEN

Ved spørsmål ta kontakt med
Rakel Emelie Helstad på mobil 97 10 55 01 eller
Linda Heimstad på mobil 477 52 130.
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Døpte:
Solstad:
18.08.2019 Jeanett Aakvik Thune

Døde
Vassås:
12.06.2019
03.07.2019
09.08.2019
Solstad:
07.06.2019

Nelly Oline Lian
f. 09.08.1928
Ivar Georg Lande
f. 20.09.1928
Rita Anie Hansen (Fetsund) f. 18.03.1952
Kjell Snorre Røtting

f. 21.09.1928

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

Dato

Dag

Kirke/Sted

08.09.

Søndag

Bindalseidet Misjonshus 1100

15.09.

Søndag

Ingen gudstjeneste

22.09.

Søndag

Ingen gudstjeneste

29.09

Søndag

06.10.

Konfirmantpresentasjon

Vassås kl 1100,
Vassås kirkes barnekor deltar
Solstad kl 1100

13.10.

Søndag

Ingen gudstjeneste

20.10.

Søndag

Vassås kl 1100

27.10.

Søndag

Ingen gudstjeneste

03.11.

Allehelgen, Minnegudstjenester,

Vassås kl 1100
Solstad kl 1500

10.11.

Søndag

Solstad kl 1100

17.11.

Søndag

Vassås kl 1100

24.11.

Søndag

Ingen gudstjeneste

01.12.

1.s i advent, Lysmesse

Solstad kl 1900

08.12.

2.s. i advent, Lys Våken

Vassås kl 1200

15.12.

3.s. i advent

Vassås: Vi synger julen inn

22.12.

4.s.i advent

Ingen gudstjeneste

24.12.

(Tirsdag)
Julaften

Sykeheimen kl 1100
Solstad k 1330
Vassås kl 1600

25.12.

1.juledag

Solstad kl 1100

26.12.

2.juledag

Ingen gudstjeneste

29.12.

Romjulssøndag

Ingen gudstjeneste

31.12.

Nyttårsaften

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

