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Prestens side
Kirken i krisetider
Det er svært spesielle tider vi lever i nå. Samfunnet vårt er i en krisesituasjon. Vi er underlagt strenge tiltak for å hindre smittespredning. Arbeidslivet, livet hjemme og fritiden er
berørt.
Koronakrisen setter oss på prøve og gjør at vi må prøve nye ting. Eller gjøre noe på en annen måte. Det gjelder også i kirken. Begravelse gjennomføres med kun de nærmeste personer tilstede. Det er en ekstra på kjenning for de pårørende at de ikke kan være sammen i
sorgen som før. Da har det vært fint at begravelsene har vært filmet eller direkte overført,
slik at de som ønsket det kunne følge begravelsen på den måten. Det er med på å fastholde
felleskapet, som nå er under press.
Fra Mariabudskapsdag 22. mars har vi overført gudstjenestene på nett, men uten menighet
tilstede. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på dette, så det har vært veldig hyggelig.
1.påskedag hadde vi drive-in gudstjeneste på brukstomta på Terråk. Det var annerledes og
flott å holde gudstjeneste sammen med dem som satt i bilene. Søndag 26. april hadde Bindal menighet sin første dåp i gudstjenesten, riktignok bare for den nærmeste familie. Denne gudstjenesten var også overført på Bindal menighet sin facebookside og mange fulgte
med på den måten. Når vi er hindret i å delta på vanlig måte, er det fint å gjennom nettet
kunne dele opplevelsen likevel.
1,5 millioner mennesker har sett videoene som Den norske kirke har lagt ut under krisen –
en økning på 2500 prosent. Vi i Bindal har også hatt langt flere seere, enn de som kommer
på en vanlig gudstjeneste. Menighetsrådsleder Jens Christian har vi mye å takke for at vi
har fått dette til. Han har filmet alle begravelser og gudstjenester vi har hatt og satt seg inn
i det tekniske på rekordtid. Vi har også hatt hjelp av gode forsangere og musikere som har
høynet kvaliteten betraktelig på gudstjenestene. Det er flott å oppleve en slik dugnadsånd i
kirken i Bindal.
Og kanskje har vi lært noe viktig som vi kan ta
med oss når koronakrisen er over. Selv om man
ikke kommer seg i kirken til gudstjenesten, så
trenger det ikke å bety at man ikke er interessert
i å oppleve den. Det er flere måter å nå ut til
folk på og overføringer hjemme i stua viser seg
å være populært. På få måneder har kirken i
Bindal nådd mye lenger ut enn før, og gir forhåpentligvis håp og styrket samhørighet i denne
krisetiden.
Gjøa Kristine Aanderaa
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Pga Koronaviruset ble alle ordinære gudstjenester
avlyst fra 12.mars og inntil videre.
Med god hjelp av Jens Christian Berg, som har sørget for filming og
sending, har vi gjennomført en god del digitale gudstjenester.
Her ser vi oppmontert utsyr før sending.
Alle gudstjenestene ble sendt over Bindal menighet sin facebookside.

Maria budskapsdag 22. mars var vi ute med vår første digitale gudstjenestesending
fra Vassås kirke. Kirketjener Olav Martin Larsen var på plass ved kirkeklokkene, sokneprest
Gjøa Kristine Aanderaa og organist Michal Medzkiewicz var med, i tillegg til forsangere
Trine Vikestad, Vigdis Gutvik og Odd Walter Bakksjø .
Vi fulgte opp med ny sending Palmesøndag. Da sang Trine Vikestad, Odd Walter Bakksjø
og Anette Vikestad.

Bindal Menighetsblad

Skjærtorsdag bidro
organist Michal også med
opplesing av kunngjøringene.

Langfredag hadde vi
gudstjeneste og digital
sending fra Solstad kikre.
4 av årets Solstadkonfirmanter hjalp til.
Emma Lian, Konrad Nygård Kveinå og Ole Kristian
Brønmo fremførte Jesu
lidelseshistorie. Benjamin
Kveinå hjalp til med filming av denne gudstjenesten.

1.påskedag gjennomførte vi Drive-in gudstjeneste
fra Brukstomta på Terråk.
Da stilte Trine Vikestad,
Anette Vikestad og Steinar
Skarstad opp og sang til
salmene.
Eivind Sommerseth spilte
trompet.
Denne gudstjenesten ble i
tillegg også sendt digitalt.
Vi fikk gode tilbakemeldinger fra de 10 bilene
som hadde møtt opp.
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Bindal kirkelig fellesråd og menighetsråds årsmelding for 2019.
Årsmeldingen er godkjent i Bindal kirkelige fellesråd i møte 28.02.2020 og presentert for
menigheten etter gudstjeneste i Vassås kirke 08.03.2020. En litt forkortet versjon av årsmeldingen tas her inn i menighetsbladet.

Menighetsrådets sammensetning 2019:
Medlemmer:

Vararepresentanter:

Jens Chr. Berg, leder

Rakel Helstad

Kirsten Kveinå Brønmo, nestleder
Anita Vassli
Wenche Myhre
Gudrun Fossem

Ann-Kristin Halsan
Erling Alsli
Sonja Annie Raaum

Steinar Vikestad

Ruth Heidi Vollan

Bindal kommunes repr. Tor-Arne Aune

Vara Bindal kommunes representant:
Petter Bjørnli

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa

Etter valg høsten 2019 ble menighetsrådets sammensetning fra 01.11.2019 slik:
Medlemmer:

Vararepresentanter:

Jens Chr. Berg

Eva Johanne Pedersen

Katrine Berg-Hansen

Erling Alsli

Rakel Emelie Helstad

Maria Julie Thomassen

Gudrun Marie Fossem

Silje Helstad Nilsen

Petter Bjørnli
Trond Vikan
Bindal kommunes representant: Tor Arne Aune

vara: Elin Lian

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa

Møtevirksomhet:
Rådet har hatt 8 møter i løpet av 2019, og behandlet 21 saker, derav 17 saker i kirkelig fellesråd og 4 menighetsrådssaker.
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Bemanningssituasjonen ved Bindal kirkekontor 2019.
Ansatte av Bindal kirkelige fellesråd: kirkeverge 100%, organist 50% og kirketjener 50%.
Ansatte ved Sør-Helgeland bispedømme: sokneprest 100%, trosopplærer 40% (midlertidig
ansatt).

De ansatte møtes hver uke for gå gjennom siste ukes aktiviteter og utfordringer, og planlegge neste uke.
Forholdet til Bindal kommune
Bindal kommune bevilger hvert år midler til drift av kirkekontoret, kirkene og gravplassene. Videre har vi 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.
Vassås kirke
Taket på Vassås kirke ble helrenovert i 2018. Det er ikke foretatt nevneverdige arbeider
ved Vassås kirke i 2019.
Utfordringer fremover: Inngangspartiet med handikapadkomst er i dårlig forfatning.
Hele kirka trenger å males utvendig.
Vassås gravplass
Arbeidet med utvidelsen ble avsluttet i august 2016. Det er derfor godt med plass på
denne gravplassen.
Solstad kirke
Det ble ikke foretatt nevneverdige arbeider ved Solstad kirke i 2019.
Utfordringer fremover: Dårlige partier i taket behøver utbedring. 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 trenge 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.
Solstad gravplass
Det er ennå greit med plass på denne gravplassen.
I 2019 ble det vedtatt å renovere hele gjerdet rundt Solstad gravplass. Nord-Vestrand Aktivitetsforening har tatt oppgaven med å rive og sette opp nytt gjerde. Det jobbes for ny
parkeringsplass for kirken/kirkegården. Tillatelser er innhentet, men det kreves reguleringsplan for området, og ellers bevilgning av midler til jobben.
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Bindalseidet gravplass
Gravplassen er fin, og prosedyren med urnenedsettelser fungerer godt.
Åbygda gravplass
Gravplassen er fin, og det er fortsatt plass for nye graver, men det begynner å bli fullt på
gravplassen.
Skotnes gravplass
Her er det greit med plass, og gravplassen er fin. Har en avtale med Magnus Skotnes om
sommervedlikehold for en årlig godtgjøring på kr 10 000,Aunstranda gravplass
Aunstranda gravplass har fortsatt mange plasser tilgjengelig. Men det trengs sårt maling
på tårn og gjerder.
Bindal Menighet har følgende råd og utvalg:
Diakoniutvalg, Solidaritets- og gudstjenesteutvalg, Trosopplæringsutvalg,
Kirkemusikalsk råd.
Årsstatistikk 2019
2018
14
17
3
24

2019
9
10
1
18

Gudstjenester:
Solstad kirke
Bindalseidet misjonshus
Vassås kirke
Sømliøya
Bindal sykeheim
Tilrem fellesgudstjeneste
Sum gudstjenester

2018
18
1
19
1
3
1

2019
16
2
19
1
3
1

43

41(+Tilrem)

Møtte til gudstjenester

2170

1510

personer

personer

Døpte:
Konfirmerte:
Kirkelige vielser:
Gravferder/Bisettelser:

Bindal Menighetsblad
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Kirkeoffer
Av kirkeoffer kom det inn kr 19 165,17 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 kr 33 807,- som ble sendt til organisasjoner
utenom menigheten, så som Kirkens bymisjon, Steffanusalliansen og Kirkens nødhjelp.
Under fasteaksjonen går konfirmantene med bøsser. Fasteaksjonen i 2019 samlet inn
kr 19 068,-. Dette går til Kirkens nødhjelp. Summen inngår i regnskapet som beløpet
«offer til andre».
Trosopplæring
Trosopplæringsmidler på kr 113 000,- ble bevilget oss fra Bispedømmerådet.
Det ble i 2019 delt ut 4-årsbok til 8 barn og 6-årsbok til 9 barn.
Tårnagenter ble arrangert 31.mars i Solstad kirke for 3.-4.-klassinger (8 og 9 år) og 14 barn
deltok.
Lys Våken ble planlagt gjennomført, men ble avlyst pga sykdom.
Barnekoret (5-10 år) drives av to dyktige korledere, Rakel Emelie Helstad og Linda Rosting
Heimstad. Refereres senere i årsmelding med eget pkt.
Våren 2019 ble 10 ungdommer konfirmert. Høsten 2019 startet 18 nye konfirmanter på
undervisning. Konfirmantene var på leir på Sømliøya 10.-12.mai. Vi takker de frivillige som
stilte opp som medhjelpere.

Malesamlingen ble ikke gjennomført i 2019 pga ressursmangel.
Det er gjennomført minilederkurs (alder 15.-16 år) med 7 deltakere.
Soknepresten har vært på førjulsbesøk i 3 barnehager.
Vassås kirkes barnekor
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 synes det er meget viktig at ungene trives.

Koret har i 2019 hatt 10-13 medlemmer over året. Koret har totalt hatt 9 opptredener i
2019. Korledere er Linda Rosting Heimstad og Rakel Emelie Helstad
Høsttakkefest
Solidaritets- og gudstjenesteutvalget (SGU) hadde ansvar for Høsttakkefesten der det ble
delt ut 4-årsbok til 8 barn.
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Årsmelding fra Kirkemusikalsk råd 2019:
«Rådet har bestått av: Vigdis Aardal Gutvik - leder ,
Jens Christian Berg - sekretær, Maria Strøm Slyngstad (perm fra juli)
Gjøa Kristine Aanderaa, 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:
Februar :
Salmekveld i Vassås kirke på Valentins dag. Tema kjærlighet. Vassås kirkes barnekor deltok. Representanter fra Kor Trivelig i Åa deltok for å styrke allsangen. Til sammen var ca 50
personer møtt fram. Den nyinnsatte organisten vår Michal Mędzkiewicz og Maria Slyngstad støttet sangen med tonefølge av hhv orgel/piano og fiolin. I tillegg hadde de et instrumentalt innsalg. Gjøa leste dikt. Vigdis ledet. Jens var nok en gang ansvarlig for lys og lyd.
Konfirmantene var også tilstede. En fin og trivelig stund.
Mai:
Konfirmasjonsgudstjenestene i Vassås og Solstad : Eivind Sommerseth, trompet
17.mai: Vassås kirkes barnekor deltok i gudstjenesten.

November:
Allehelgensmesse i Solstad og Vassås: Sofie Gutvik; dikt og meditativ musikk ved organist Michal. Anna og Michał Mędzkiewicz bidro nok en gang med vakre musikkinnslag.
Desember:
Lysmesse i Solstad. Anna spilte på sin bratsj og Michal på orgel.
Vi synger julen inn, i Vassås kirke. Disse deltok: KorTrivelig i Åa, Bindalseidet Songlag og
kulturskoleelever, Vassås kirkes barnekor, konfirmantene. I tillegg hadde vi et felleskor der
Elena Yakovleva var dirigent. Vår stødige organist akkompagnerte på orgel/piano. Vigdis
ledet. Gjøa leste dikt og bibeltekst. Jens besørget lun lyssetting og god lyd. Terråk skolemusikk var forespurt om å delta, men hadde ikke anledning til å stille.
Julaften i Solstad: Ytre Bindal Mannssangforening deltok.
Julaften i Vassås: Solosang ved Inger Plahte og Mathilde Vea, og i tillegg spilte våre dyktige musikere Michal, Anna og Maria.
TAKK til Anna M på bratsj og Maria S på fiolin som har bidratt på flere gudstjenester. Vassås kirkes barnekor fortjener også stor takk som har gledet mange med sin deltagelse i ulike
gudstjenester. Takk til menighetskontoret for godt samarbeid.
Nordkjærstad 31.januar 2020

Vigdis Aardal Gutvik»

Bindal Menighetsblad
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«Kort evaluering av vårt arbeid i diakoniutvalget (2015-2019)
Ryddig ledelse av utvalget
Godt samarbeid med fordeling av arbeidsoppgaver i utvalget
Utvalget har hatt et budsjett som vi har disponert ved ulike arr.
Vi har arrangert samlet for de eldre i hele kommunen. (Diakoniutvalget har ikke vært
delt som tidligere). Ved alle store arrangement har vi invitert eldre fra hele kommunen.
Vellykket.
Vi har hatt fra fire til seks arrangement i året. (to eldrefester i året) og (kveldsmat med
underholding- Bindalseidet eldresenter/Bindal sykeheim)
På alle arrangement har vi hatt kulturelle innslag. Meget godt mottatt.
Til samtlige arrangement har utvalgets medlemmer gitt både mat og gevinster
Lag / foreninger og næringsliv har sponset flotte gevinster til våre arrangement (kun
loddsalg ved eldrefester)
Alle som har blitt spurt om å delta med kulturelle innslag, har vært positive
Godt samarbeid med kirkekontoret»
Juletrefester
Tradisjonen tro ble det arrangert juletrefester, - på Bindalseidet eldresenter 7. januar
2019 og Senteret Terråk 8. januar 2019. På Bindalseidet et samarbeid med Bindalseidet
pensjonistforening. Vassås kirkes barnekor deltok på Terråk og Bindalseidet mannssangforening deltok 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.
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.
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Årsmelding forts.
Minnekortfondene for Vassås og Solstad kirker
Minnekortfondenes formål er å gjøre kirken og kirkegårdene i soknet vakrere. Benyttes
blant annet 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:

Joker Bogen

Åbygda:

Synnøve Aune

Terråk:

Coop Marked Terråk

Det ble i 2019 solgt kort for kr 35 656 for Vassås og kr 7 450 for Solstad. Ved årsskiftet
2019/20 viser beholdningen på minnekortfondet Vassås kr 133 593 og minnekortfondet
Solstad kr 82 383.
Likestilling og diskriminering
Bindal kirkelige fellesråd har pr. i dag ingen skrevne mål for likestillingen.
Tidligere ble likestilling hovedsakelig definert som likestilling mellom kvinner og menn. I
dag snakker vi blant annet om likestilling mellom ulike etniske grupper, grupper med ulik
alder og funksjonsevne og grupper med ulik seksuell legning. Bindal kirkelige fellesråd
har 2 årsverk fordelt på 1 årsverk kirkeverge/daglig leder og 1 årsverk fordelt med 50%
stilling som organist og 50% stilling som kirketjener. Av fellesrådets ansatte er det 1 kvinne i 100% stilling og 2 menn i hver sin 50% stilling. Alderssammensetningen er nok litt
tung på høy alder. Kirketjeneren ble 67 år i 2019, men ønsker å stå i arbeid til han er 70
år. Organisten er 30 år og kirkevergen i 60-årene.
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 2019, fra
kommunen, ble kr 2 045 000,- pluss interne overføringer på kr 125 000. I interne overføringer inngår husleie, regnskapsføring og revisjon av regnskapet. I tillegg får vi årlig et
trosopplæringstilskudd fra Bispedømmeområdet. I 2019 utgjorde dette tilskuddet kr
113 000.
Årets regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 44 563,32.
Det er i 2019 ikke foretatt investeringer på kirker eller kirkegårder.
Måloppnåelse i forhold til lokale prioriteringer
Bindal menighetsråd har etter vår vurdering gjennom sin virksomhet i 2019 klart å oppfylle de krav som lovverket stiller til organisasjonen. Likeså har rådet klart å oppnå de
mål som ble lagt i budsjettet for 2019.
Årsmelding slutt.

Bindal Menighetsblad
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Solstad kirke og kirkegård, hva skjer i 2020

Solstad kirke 1955 med skorstein.
Skorsteinen er senere tatt bort og det har flere ganger vært vannlekkasjer på
stedet etter pipa. Nå har kommunestyret i Bindal bevilget penger til å reparere hele taket på Solstad kirke i 2020.
Bårehuset skal også oppgraderes og nytt gjerde rundt hele kirkegården blir
satt opp i sommer.
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Norges Vel sin Medalje for lang og tro tjeneste
utdelt til Olav Martin Larsen

Olav Martin Larsen med Medaljen på brystet

Olav Martin Larsen ble ansatt den 8.
mai 1985 som kirketjener i Solstad
menighetsråd. Det er nå 35 år siden.
Fra og med 1998 har han arbeidet
som kirketjener i hele Bindal. Å være
kirketjener er en spesiell jobb. Det er
jobb på mange av årets søndager,
med ansvar for gudstjenester.
Også i høytidene, når andre har fri,
er det jobb. Han skal se etter kirkebygg og kirkegårder, og særlig sommerstid betyr det mye farting rundt
til våre seks kirkegårder.

Leder i Bindal kirkelige fellesråd Jens Christian
Berg overrakte Medaljen og diplomet til Olav
Martin Larsen under gudstjeneste i Vassås kirke
26. april 2020.

I tillegg må han være forberedt på begravelser, som man aldri vet når kommer.
Det er en selvstendig arbeidssituasjon å være kirketjener i kirken. Olav Martin har vært
en lojal, pliktoppfyllende og stødig. arbeidstaker.

Bindal Menighetsblad
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Olav Martin Larsen forts.

Bindal menighet ønsket å gi Olav Martin en påskjønnelse for hans innsats gjennom disse 35 årene.
Vi søkte derfor og fikk godkjent at han skulle få
Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang
og tro tjeneste.
I kriteriene for medaljen står det at arbeidstakeren må
ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver i minst 30 år.
Tjenesteforholdet må hele tiden ha vært uklanderlig.
Olav Martin oppfyller begge disse kravene.

Gratulerer Olav Martin!

Fasteaksjonen 2020
Det pleier være konfirmantene som går med bøssene i forbindelse med Kirkens
nødhjelps fasteaksjon.
Pga Koronasituasjonen ble det i år bare gjennomført digital innsamling
Resultat av digital innsamling i Bindal ble kr 9 085,I tillegg kom det inn kr 450,- til fasteaksjonen gjennom offer på den digitale
gudstjenesten 22.03.2020
Tusen takk til alle som har gitt et bidrag.

Ringing med kirkeklokkene hver lørdag kl 1700 i 5-10 minutter
I forbindelse med koronatiden har Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg anbefalt at vi ringer helgen inn i 5-10 minutter hver lørdag kl
1700, som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn.
Vi ringer både fra Solstad og Vassås kirke.
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Gudstjenester:
Pga Korona-viruset er det bestemt på nasjonalt kirkelig hold at
ordinære gudstjenester i perioden 15. april til 15. juni utgår.
Som erstatning vil Bindal menighet i stor grad sende digitale
gudstjenester. Disse vises på Bindal menighet sin facebookside.
Gudstjenesteplan for perioden fram til 15. juni 2020:
Følgende gudstjenester vil bli vist digitalt på Bindal menighet sin facebook-side.
26.04.

Vassås kirke kl 1100.

10.05.

Solstad kirke kl 1100.

17.05.

Vassås kirke kl 1100.

21.05.

Kristi Himmelfartsdag utegudstjeneste ved Bindal sykeheim kl 1100 for
sykeheimens beboere- alternativt inne i Vassås kirke hvis været blir uregjerlig.

31.05.

1. pinsedag, Drive-in gudstjeneste ved Vassås kirke 1100
med værforbehold – alternativt inne i Vassås kirke.

07.06.

Solstad kirke kl 1100.

Døde
Vassås:
03.03. Gunvor Stene f. 06.07.1921
21.03. Iselin Lande Heimstad (Nærøysund) f. 11.06.1994
11.04. Terje Helstad f. 26.02.1946
17.04. Svanhild Nilsen f. 23.11.1936
Solstad:
01.04.Gunda Alsli f. 11.09.1926

Fred over minnet
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Konfirmasjonsdager i Bindal menighet 2020
Samtalegudstjeneste Vassås kirke søndag 20. sept. kl 1900
Konfirmasjon Vassås kirke lørdag 26. sept. kl 1100
Konfirmasjon Solstad kirke lørdag 3. okt. kl 1100

Sør-samisk konfirmasjon 2020
Vassås kirke 9. august kl 1100
Saemien Åålmege (samisk menighet i sørsamisk område) ønsker i å ha sin konfirmasjonsgudstjeneste i Vassås kirke søndag 9. august kl. 11.00. Gudstjenesten er åpen for
alle. De bruker sørsamisk liturgi og salmer, men liturgiheftet er delvis to-språklig og
man trenger ikke være samisk-språklig for å ha utbytte av gudstjenesten.
De stiller med egen prest til gudstjenesten og konfirmasjonen, han heter Einar Sørlid
Bondevik og er prest i sørsamisk område.

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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