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Prestens side 
Levende vann 

1.Pinsedag hører vi om pinseunderet. Den hellige ånd som kom over alle disiplene som var 
samlet i Jerusalem. Da begynte de å fortelle om Jesus på alle verdens språk og slik ble den 
første menighet og kirken skapt. I evangelieteksten fra Johannes for 2.pinsedag er vi  
tilbake til da Jesus gjorde sin gjerning i landet Israel, kap 7, vers 37-39 
 
«37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som 
tørster, skal komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som 
Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39 Dette sa han om Ånden de som trodde på 
ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det lovede land er beskrevet slik i 5. Mosebok: Det er et godt land med rennende bekker, 
med kilder og vann fra dypet som strømmer frem i dal og på fjell. Vi vet likevel at Israel er 
varmt og tørt land med mye ørken. For dem som bor der er vann først og fremst noe veldig 
godt. Den største lykke er å finne vann, til jorda, og til mennesker og dyr. 
 
I dag hører vi ord om levende vann som Jesus ropte ut på den siste dagen i høytiden.  
Høytiden det er snakk om er Løvhyttefesten, hvor folk flyttet ut i hytter de bygde for  
anledningen og bodde der i åtte dager. Det skulle minne dem om den gangen de flakket om 
i ørkenen i 40 år, før de kom inn i Det lovede land. Leseteksten fra 2. Mosebok på 
2.Pinsedag er fra denne vandringen i ørkenen og hvor nettopp mangel på vann blir helt 
akutt. Da gjør Gud et under, når Moses slår på klippen med staven, flommer det vann frem 
og alle får drikke.  
 
Hver dag under Løvhyttefesten samlet folk seg i templet. Ypperstepresten, fulgt av folket, 
gikk ned for å hente vann ved Siloa-kilden, for så å bringe et drikkeoffer ved alteret. Litt 
tidligere står det at midt i Høytiden gikk Jesus opp på tempelplassen for å undervise der. De 
undrer seg over det han sier, om han er Messias, og blant folket var det mange som trodde 
han. Fariseerne og overprestene ønsker å drepe ham og prøver å få han grepet, men lykkes 
ikke enda.              (forts neste side) 

 

Titian: Helligåndens nedstigning 
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På den siste dagen i høytiden står altså Jesus frem og roper: «Den som tørster skal  
komme til meg og drikke!» Jesus plukker opp et sentralt tema fra Løvhyttefesten og retter 
oppmerksomheten mot seg selv. Det er til ham de skal gå for å stille tørsten. Og så  
kommer han med begrunnelsen: «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som  
Skriften sier, renne elver av levende vann.» 
 
Jesus henviser til Skriften, som vi nå kaller Det gamle testamentet, om dette underet, at 
det skal renne levende vann fra ens indre. Profeten Sakarja forteller om Herrens dag, 
dommen og forløsningens dag, at «da skal det være en åpen kilde for Davids hus og for 
dem som bor i Jerusalem, til å rense bort synd og urenhet.»(13,1) Profeten Esekiel fortel-
ler om en rekke syner han får, og ett er om livets elv. En elv skal strømme gjennom temp-
let og videre ned til sjøen og «alle levende vesener som det kryr av over alt hvor denne 
elven renner, skal få leve.» (47,9)I Salme 87, 7 hører vi at alle folkene danser og synger 
om Gud: «Alle mine kilder er i deg.» Og videre i Salme 36,9 beskrives Gud slik: «du lar 
dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde,»  
Gud er på livets side. Gud lar livgivende vann flomme frem. Han er vår kilde til liv, både 
åndelig og fysisk. 
 
Jesus knytter an til disse Gudsbildene og bruker dem om seg selv. På den måten vil han 
klarlegge hvem og hvorledes Gud er. For det er Gud som kommer til orde og til syne i 
ham. Den som tror får del i Guds kilde, det skjer en forvandling. Evangelisten Johannes 
forteller oss at det Jesus beskriver er Ånden de som tror på han skal få. Dette livgivende 
nærvær i vårt indre, Guds nærvær, Jesu nærvær ved Ånden i oss. 
 
Det er interessant å se at på samme tid, i jødisk tro, utvikles tanken om Guds nærvær.  
Allerede i det jødiske skriftet Mishna, som ble nedskrevet på 100-tallet e.Kr. altså litt før 
Johannesevangeliet, finner vi Shekina som et navn på Gud, på guddommelig nærvær. 
Shekina dveler, bor i verden og blant menneskene: «Hvis to sitter sammen og er opptatt 
av ordene i Toraen, er Shekina i deres midte.» Shekina uttrykker ikke bare nærvær, men 
også nærhet. Hvis forholdet mellom mann og kvinne er verdig, da dveler Shekina i deres 
midte. Shekina forklarer hvordan Gud er til stede på bestemte steder og tider. Ingenting er 
for lavt eller lite for at Shekina kan komme over det. Shekina er et uttrykk for Den hellige 
ånd som taler i skriftene og er slik en måte Gud viser sitt nærvær i verden på, uten å på 
samme tid svekke betydningen av Guds opphøydhet. 
 
Johannes forteller om Jesu nærvær, om hva som skal skje når Jesus ikke lenger er der 
blant dem. De som trodde på Jesus skulle få Ånden. I Pinsen feirer vi at dette skjer.  
Ånden er nå uttrykk for Jesus som den oppstandne. Fra nå av er det Ånden som  
representerer Jesus i menigheten, i kirken. Siden første pinsedag har kirken levd ved og i 
Den hellige ånd, som er Guds usynlige nærvær i kirken. Ånden bor i kirken, men samti-
dig er det vår tro at alt som virker sannhet, godhet, rettferdighet, og kjærlighet i verden er 
virket av Den hellige ånd.  
Hat splitter, men kjærlighet forener. Og Den hellige ånd som er kjærlighetens ånd forener 
alle mennesker i det ene navn som er til frelse, Jesus Kristus. Vi skal derfor ikke være  
redde for å be Jesus om å få drikke av denne kjærlighetens kilde, for han er ikke langt  
unna, i Ånden bor han i våre hjerter. 
Amen. 

Gjøa Kristine Aanderaa  
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Fasteaksjonen 2022 

 

I å rets fåsteåksjon ble totålt kr 24 793 ble såmlet inn. Midlene gå r til  

Kirkens nødhjelp sitt årbeid med overskriften «Hå p i en drå pe vånn». Å rets 

fokuslånd vår Målåwi, men krisen i Ukråinå ble også  en stor del åv bildet. 

Rent vånn, måt, tepper, hygieneårtikler er en del åv båsisen for åkutt krise-

hjelp, men orgånisåsjonen jobber også  med mer långsiktige tiltåk, som å  

utvikle dryppvånnsystemer for et klimåtilpåsset jordbruk i blånt ånnet  

Målåwi. Konfirmåntene vå re bidro med bøssebæring, og vi hådde loddsålg 

med fine gevinster. I tillegg hår det vært mulig å  gi direkte til Kirkens  

nødhjelp viå vipps. Tusen tåkk for givergleden! 

 

 

 

 

Dette er Sofiå. Hun 

flyktet med mor og to 

søsken frå Cherkåssy 

då flyålårmene gikk 

ustånselig. De er  

kommet til vå r pårtner 

Polish Humånitåriån 

Åction og få r vånn og 

måt i det vårme teltet.  

I Malawi jobber Kirkens 

Nødhjelp med klima-

tilpasset jordbruk,  

gjennom vanning via 

dryppsystemer.  

Dryppsystemene ser du 

her.  

 

Begge foto: Kirkens nødhjelp 
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Vå rlige åktiviteter 

 

Bindalseidet pensjonistforening bidro til opprydning på gravplassen ved  

Solstad kirke. En trivelig gjeng som avsluttet seansen med kaffe og nystekte 

vafler. Samtidig ble også utskiftning av dekket på trammen til toalettene  

startet opp, dette er det Nordvedstrand aktivitetslag som står for.  

 

 

 

 

 

Her er Finn Johånsen og Sten Heide i gång med 

utskiftning åv dekket.  

 

 

 
Foto: Marte Breisjøberg 

Solbjørg Sågmo stekte 

nydelige våfler! 

Godt humør 

og god  

innsats! 
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På Vassås sto Terråk pensjonistforening for dugnaden. Også her ble det god 

bevertning og topp innsats!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jens Christian Berg 
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Også i Åbygda ble det i år utført et godt dugnadsarbeid av en flott gjeng.  

 

 

 

Inne i kirkene ble det vasket ekstra grundig i år av 8. trinn på Bindalseidet  

skole (Solstad kirke) og 7. trinn på Terråk skole (Vassås kirke). Tusen takk til 

elever og foreldre/foresatte!  

 

 

 Tusen takk for årets  

dugnadshjelp! 

 

 

 

Foto: Gudrun Fossem 
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Nytt siden sist... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirketjener Olav Martin Larsen ble takket av etter mange års innsats for  

Bindal menighet. Velfortjente ord, blomst og gave ble overrakt fra menighets

– og fellesrådet etter gudstjenesten i Vassås den 13.mars. Det ble også en 

markering på kirkekontoret i slutten av april. 
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Frivillighetens år 2022 

Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen 

rundt «Frivillighetens år 2022». Det skal markeres fra nord til sør, på  

digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer.  

Det finnes mer info om dette på 

www.frivillighetensar.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bindal menighet har mange frivillige som gjør en fantastisk innsats for  
menighetslivet, og dette er et godt og viktig arbeid! Kirken hadde ikke klart 
seg uten de frivillige.  

I hvert menighetsblad dette året vil vi derfor intervjue en frivillig i  
kirken i Bindal: 



 

 

Side 11 
Bindal Menighetsblad 

Frivillighetsrosen 2/22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst/foto: Gjøa Kristine Aanderaa 
 

Trine Vikestad er født og oppvokst på Terråk i Bindal. Hun 
ble tidlig interessert i musikk og var med i barnekor på  
Terråk og har spilt i korps siden hun var ti år gammel. Etter 
den vanlige skolegangen gikk hun ett år på Grong folkehøy-
skole med musikk som hovedfag. Da Helge Spilling var sogneprest i Bindal, var Trine dagmamma i  
prestegården. I løpet av to og et halvt år passet hun alle fire barna. Etter det tok hun barnepleie-  
utdannelse og har siden arbeidet i barnehagen og på skolen på Terråk, bortsett fra ett år hvor hun  
arbeidet på Sømna. Trine trives veldig godt med det. På skolen er hun blant annet med i musikktimene. 
Ellers er hun i dag aktiv i korps og kor, og storband før i tiden. Hun drev også barnekor på Bindalseidet 
en periode. Trine har også dramainteresse og er med på revy og teater.  

«Det er vanskelig å velge, derfor blir jeg med på alt!» sier Trine. 

Trine har tre voksne barn og to barnebarn som også opptar mye av tiden. Fritidsproblemer er et ukjent 
begrep for henne. 

Gjøa: «Du har vært forsanger i gudstjenesten mange ganger, både i Solstad kirke og Vassås kirke og 
også den gangen vi hadde 1. påskedagsgudstjenesten ute på Bindalsbruket. Dette var særlig kjærkom-
ment under koronatiden, da vi hadde mange digitale gudstjenester. Du er ikke vanskelig å be, og sier 
alltid ja, så sant du kan. Hvorfor sa du ja til oppgaven som forsanger?» 

Trine: «Jeg er veldig glad i å synge og så finnes det fantastisk mange fine salmer. Melodiene er veldig 
varierte og går både høyt og lavt, det er en god trening for stemmen. De nye salmene liker jeg spesielt 
godt, de har fine tekster og melodier. I det hele tatt liker jeg å bidra hvis noen trenger hjelp til noe. Det 
er viktig å stille opp.» 

Gjøa: «Du er en god støtte å ha med som forsanger, du er notesikker og synger rett fra bladet. Ukjente 
salmer tar du fort.» 

Trine: «Noter har jeg lært meg , særlig gjennom at jeg har trombone som hovedinstrument, nå spiller 
jeg trommer i korpset fordi vi har ingen andre. Jeg har også musikalsk familiebakgrunn, blant annet 
sang bestefar i mannskor.» 

Gjøa: «Hvorfor har du lyst til å være frivillig i kirken?» 

Trine: «Jeg er ikke så veldig ofte i kirken, men når jeg er der er det godt sted å være. Da jeg var barn var 
vi nabo med søndagsskolelærer Klara Paulsen. Hun dro oss med på søndagsskolen. Der sang og lekte vi 
mye. Jeg har fremdeles min barnetro.  

Vil du bli en frivillig du også? Sjekk ut frivillig.no og søk opp Bindal sokn! 
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Konfirmasjon —Solstad kirke 29.05.2022 

 

Bakerst f.v.: 

Torstein Angell Hald, David Skjevelnes, Lucas Andrea Lobos Hagen,  
Joar Alexander Tilrum, Brage Kveinå, Mathias Nygård Hanssen 

 

Foran f.v.: 

Aurora Inanda Thorsen, Edda Sevaldsen Aarmo, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, 
Charlotte Martine Larsen, Elea Vikan 

 

Foto: Eva Pedersen 
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Konfirmasjon —Vassås kirke 05.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakerst f.v.: 

Sebastian Gangstø Aar, Olav Eide Myrvang, Vetle Eidet Dybvik, Emil Brevik,  
Lukas Dybvik Bangstad 

 

Foran f.v.: 

Vårild Gillund, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Linnea Kolberg Stolpen 
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Flott feiring av 2. pinsedag på prostigudstjeneste på Tilrem  

I år fikk vi feire prostigudstjeneste i St. Knuts ruiner på Tilrem, som er fra 1200-tallet. 

Dette er en gudstjeneste prestene i prostiet holder sammen for alle menighetene i pros-

tiet. Været var med oss og det det ble en fin gudstjeneste, hvor en god del folk hadde 

møtt opp.  

Sogneprest i Brønnøysund Anne Jørstad var liturg, sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa var 

predikant og ellers medvirket Prost Kristoffer Lønning Tørressen, og vikarprestene Even 

Borch, Johan og studentprest Simen. Roger Johansen spilte preludium, postludium og til 

salmene på trekkspill og løftet slik utegudstjenesten mange hakk! Det ble veldig fint. 

Etter gudstjenesten var det veldig hyggelig kirkekaffe på Urterariet.  

Magdalena og Even Borch fikk utdelt et legat for sitt årelange arbeid for funksjons-

hemmedes integrering i kirken. Gratulerer til dem begge. Dette var vel fortjent. 

 

 

 

 

 

Roger Johansen var organist denne dagen. 
Foto: Gjøa K. Aanderaa 

Fra venstre: 

Prestevikar Simen Heggelund 

Knutsen, sokneprest i Bindal Gjøa 

Kristine Aanderaa, vikarprest på 

Vega Johan Vilhelm Eltvik,  

medliturg Karl Anders Østergård, 

tidl. Prost Even Borch, organist  

Roger Johansen, sokneprest i 

Brønnøy Anne Jørstad, prost  

Kristoffer Lønning Tørressen. 
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Døpte: 
 
Vassås: 
Ingen døpte i perioden 
 
Solstad: 
17.04. Romeo Sverre Larsen 
 
 
 
 

Døde: 
 
Vassås: 
Hildbjørg Alvilde Fuglstad, 19.06.28-23.03.22 
Bjørn Inge Sørhøy, 29.10.45-25.05.22 
 
Solstad: 
Ingen døde i perioden 
 
 
 
 
 

Livets gang  
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Oppslågståvlå 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmant 2023 

Det sendes ut påmeldingsskjema for neste års konfirmasjon før sommerferien. 
Dersom du ønsker å bli konfirmant hos oss, men ikke får noe brev i posten nå i 
juni, så ta kontakt med kirkekontoret.  
Prost Kristoffer Lønning Tørressen kommer til å ha konfirmantundervisninga  
høsten –22. 

 

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 de 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 300 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 postmottak@bindal.kommune.no.  

Oppgi full postadresse. Blad og faktura vil komme i posten. 
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 Kirkekålender 2022 

JUNI   

19.06 Søndag Solstad kl. 11:00. 

 

26.06 Søndag Vassås kl. 11:00, dåp. 

Markering av 50-

årskonfirmanter.  

JULI   

03.07 Søndag Ingen gudstjeneste 

10.07 Søndag Solstad gamle kirkegård kl. 

11:00. (Evt. Solstad kirke ved dårlig vær) 

17.07 Søndag Bindal bygdetun kl. 11:00. (Evt. 

Vassås kirke ved dårlig vær) 
24.07 Søndag Ingen gudstjeneste 

31.07 Søndag Ingen gudstjeneste 
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AUGUST   

07.08 Søndag Solstad kl. 11:00. 

14.08 Søndag Vassås kl. 11:00. 

21.08 Søndag Ingen gudstjeneste 

28.08 Søndag Solstad kl. 11:00 

SEPTEMBER   

04.09 Søndag Ingen gudstjeneste 

11.09 Søndag Solstad kl. 11:00 

Vassås kl. 15:00 

Høsttakkefest og utdeling  

av 4-årsbok på begge  

gudstjenestene. 

18.09 Søndag Ingen gudstjeneste 

25.09 Søndag Ingen gudstjeneste 

Med forbehold om endringer 
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Ledig annonseplass—ta kontakt for en avtale om 

annonse for din bedrift! 
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