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Solstad + Vassås
= Bindal
Ja, nå er Vassås og Solstad menighetsråd gått over i
historien. Etter å ha gjennomført en prosjektperiode på 6
år, sendte menighetsrådet en søknad til bispedømmerådet om varig sammenslåing og i møte 5. juni vedtok bispedømmerådet å godkjenne søknaden fra Bindal. Så fra
nå av heter det Bindal menighetsråd. Hva dette vil innebære av forandringer lokalt, vil vi komme tilbake til senere.
I tillegg skjer det ting, med at det skal vedtas en ny
gudstjenesteordning. Kirken er i forandring både lokalt
og sentralt. Følg med…
Jeg vil ønske alle dere en fin og oppløftende høsttid!

May Helen

Har du noe du vil dele med menighetsbladets
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk,
eller kirkevergen@bindal.kommune.no

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 5 ganger i året. Bladet sendes gratis ut til alle heimene i prestegjeldet. Frivillige
gaver mottas med takk.
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Prestens side

Dåpens gave og utfordring

G

ud har kommet oss mennesker i møte på en helt spesiell måte, ved å bli mennesket
Jesus. Jesus brukte mye av sin tid til
å lære folket og disiplene om sin fars
vilje. Store deler av hva Jesus befalte
finner vi i Bergprekenen (Matteus
kap.5-7), en lang tale Jesus holdt til
disiplene på et fjell i Galilea. I Bergprekenen står det at vi skal elske
Gud og vår neste. Men Jesus går
enda lenger. Han sier: ”Dere har hørt
det er sagt: Du skal elske din neste
og hate din fiende, men jeg sier
dere: elsk deres fiender” For Gud
gjør ikke forskjell på folk, han gir
sine gaver til alle mennesker. Han
gir både sol og regn til de som gjør
rett og de som gjør urett. Dette skal
vi ha som forbilde. Vi skal elske slik
at vi gjengjelder hat med kjærlighet,
mistro med tillit, strid med ønske
om forsoning.

J

esus ønsker ikke bare beundring,
eller at vi slutter oss til hans budskap i tanken alene. Han ønsker at
vi skal gjøre etter hans ord. Ordene
er talt for å settes ut i livet. Det er da
ordene viser sin kraft. Å leve etter
Jesu ord krever arbeid av oss. Det
krever prøving og feiling. Dette høres vanskelig ut. Godt er det at vi alltid kan be Gud om hjelp. Gud overlater oss ikke til oss selv, i kampen
mot det destruktive. Han har gitt oss
dåpen som et sakrament vi kan hente styrke fra. Det er det som skjer i
dåpen som gjør at vi kan kalle oss
kristne, der blir vi opptatt i den verdensvide kristne kirke og der får vi
Den Hellige Ånd i gave.

Jesus ble også døpt. Folk kom til
Johannes døperen for å bekjenne
sine synder og bli døpt av Johannes
i Jordanelven.
Johannes skjønner hvem Jesus er
og vil ikke døpe han. Han sier det er
han som trenger å bli døpt av Jesus.
Jesus svarer at dette må gjøres for å
oppfylle all rettferdighet. Hva mente
Jesus med det? Selv om Jesus er
sendt av Gud er han samtidig fult og
helt menneske og vil motta dåpen
som oss.
I Jesu dåp viser Guds Ånd seg helt
konkret som en due. Duen er symbolet på den hellige Ånd. Jesus og
de andre rundt han hørte en stemme
fra himmelen som sa: ”Dette er min
Sønn, min elskede, i ham har jeg
min glede.” Gud viste slik sin kjærlighet til Jesus. I Jesu dåp viser Gud
hva som skjer med oss alle i dåpen.
Vi får også Den hellige Ånd. og Gud
viser oss at han elsker oss, at vi er
hans barn.
Jesus sier i dåpsbefalingen, som
leses hver gang det er dåp, at vi skal
lære å holde alt det han har befalt
sine disipler. Dette er ikke gjort i en
håndvending, men noe vi har hele
vårt liv til! I det Nye testamentet
kan vi bli kjent med hvem Jesus og
hvordan han vil at vi skal leve og
være mot hverandre. Gud er oss nær
i Den Hellige Ånd og den vil også
gjøre det vi leser i Bibelen levende
for oss. Der kan vi hente trøst når vi
feiler. Der kan vi få inspirasjon til å
møte det vanskelige med vilje til fred
og forsoning. Der kan vi få kraft til å
tro at et under kan skje, og det gode
seire likevel...hvis vi åpner oss for
det.
Gjøa Kristine
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100-års
jubileum ved
Skotnes kirkegård

Bindal menighetsblad

Søndag 26. august ble det holdt friluftsgudstjeneste i anledning at det er 100
år siden Skotnes kirkegård ble laget
istand nede ved stranda på Skotnes.
Første gravlegging på kirkegården var
den 25. september 1912. Kirkekontoret
hadde leid inn hurtigbåten Ørtind i anledning jubileet, Ørtind gikk fra Bindalseidet via Terråk og til Skotnes. De
sprekeste gikk de 1,6 km fra ferjekaia
og til kirkegården, mens de eldre og de
som hadde problemer med å gå, fikk
bilskyss. Da alle hadde kommet fram
til kirkegården, holdt presten vår Gjøa
Kristine Aanderaa gudstjeneste nedenfor kirkegården. Musikken sto Roger
Johansen for på trekkspill.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, og både folk fra menighetsrådet og
folk fra stedet vartet opp med kaker,
vafler og en stor kjele med kaffe. Og
folket koste seg i det gode været. Etter
kaffen ruslet folk rundt og så på gravminner til både slektninger og kjente.
Det var sikkert mange minner som
dukket opp denne dagen. Hele 56 personer var møtt fram. Etter at folk var
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ferdige, begynte de å gå mot båten igjen. Turen tilbake la
skipper Sjølstad gjennom Reppsundet og til Terråk, så vi
fikk litt naturopplevelser også.
Det ble flott dag!
Hallbjørn Alsli. (Foto: Hallbjørn Alsli)

Bindal menighetsBlad

Hva skjer I menigheten ...
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Den store barnedåpen
Vassås kirke søndag 3. juni 2012

Denne søndagen ble fire
barn båret frem til dåpen.
Det er ikke så ofte i disse
dager at så mange barn blir
døpt på samme dag. Her
ser vi bak fra venstra lille
Adele, med pappa Geir
Magne Vollan og mamma
Ingvild Helstad. Lille Ronja,
med mamma Nina Kristiansen og pappa Ronny Johansen.
Fremst, fra venstre, Lille
Håvard med mamma LivSigny Holm og pappa Eivind Aakvik, og sokneprest
Gjøa Kristine Aanderaa.
Lille Matheo med mamma
Lisa Lindsetmo og pappa
Erik Vedal. Vi ønsker dem
lykke til i livet, alle fire!

FRILuFTSGuDSTJENESTE
Barndåp/
konfirmasjon eller
andre stordager?
Senteret på Terråk er mulig å
leie. Utstyr for å dekke til min.
50 personer.
Kontakt kirkekontoret
tlf 75 03 25 81, for leie

i Møllebogen sankthans-aften 2012

I samarbeid med ungdomslaget i Sørfjorden fikk vi arrangere friluftsgudstjeneste i
forkant av sankthansaftenarrangementet som har årelang tradisjon i Møllebogen. I
vakkert vær samlet en god

del mennesker seg til gudstjeneste, der sokneprest Gjøa
forrettet. Organist Roger
spilte trekkspill til salmene,
og menighetsrådsleder, Anne-Brit Skillingsås leste tekst.

50-årsmarkering for
konfirmasjon i Vassås
kirke søndag 1. juli
50-årskonfirmantene
gikk
inn i prosesjon sammen med
presten i begynnelsen av
gudstjenesten. under gudstjenesten ble navnene på de

som ble konfirmert lest opp,
og det ble det ble tent lys for
de som hadde gått bort.
Denne søndag en var det
også dåp.

Hva skjer I menigheten ...
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Ny gudstjenesteordning
i Bindal menighet
tige prinsipper for dette arbeidet.
Gudstjeneste og solidaritetsutvalget (SGu) i Bindal menighet legger frem sitt forslag på
menighetsmøtet etter gudstjenesten i Vassås kirke 9. September. Der blir forslaget til nyprøveliturgi (en foreløpig lokal
grunnordning) for Bindal menighet presentert og diskutert.
Der kan alle i menigheten komme med sine innspill og menighetsmøte skal komme med sin
uttalelse. På menighetsrådsmøtet 11. september skal den lokale grunnordningen vedtas.
Der blir SGu’s forslag til ny prøveliturgi behandlet, hvor uttalelsen fra menighetsmøtet og
innspill fra menighetsrådets
medlemmer blir diskutert. Menighetsrådets forslag til ny foreløpig lokal grunnordning må så
få sin godkjenning fra biskopen, og blir så iverksatt.
SGu har valgt å gå inn for en
prøveordning som varer i opptil
to år. Mye materiell er utarbeidet for både liturg og kirkemusiker i gudstjenestereformen.

Sammen for Guds ansikt er motto for gudstjenestelivet i Den
norske kirke. Målet
for forberedelsen av
gudstjenesten er at
både den kirkevante
og den som kommer
en gang i blant, både
barn og voksne, unge og gamle
opplever at her i kirken hører
de til. Her er vi et felleskap som
mottar den treenige Guds gaver, og svarer med lovprising,
bønn og tjeneste i verden. Kirken ønsker å være en åpen folkekirke hvor den enkelte kan
kjenne at her i kirken er vi
sammen for Guds ansikt. Som
ledd i dette arbeidet for en åpen
folkekirke skal vi 1.
søndag i advent,
den 2. desember
2012, innføre ny
g ud s t jene s teord ning i hele landet.
I den nye liturgikonfirmanter i Solstad
en skal det være en
12. mai 2013
lokal grunnordning.
Leif Erik Dahl
Lokal grunnordning
Amalie Vollan Aakvik
for
menighetens
Håkon Bogen
gudstjenesteliv omMarcus Sætervik Fredriksen
fatter både de forJon Vegard Hanssen
ordnede
gudstjeJørgen Kvarsvik
nestene og eventuCharlotte Langgård
elle andre gudstjeMartin Johan Larsen
nester. GjenkjennelVictoria Alvilde Lian
se og en god balanKris Kabin Sevaldsen
se mellom tradisjon
Ruben Alexander Dahl Øvergård
og fornyelse er vik-

En prøveordning gir oss anledning til å se hva som fungerer
og ikke fungerer, før vi innfører
den endelige lokale grunnordning.
I foreløpig grunnordning må
vi ta stilling til: gangen i gudstjenesten, velge samlingsbønn,
syndsbekjennelse og ny eller
nåværende versjon av Fadervår.
I tillegg kan vi prøve ut ulike
enkeltledd i den nye gudstjenesteordningen etter som vi
selv ønsker.
Det er utarbeidet en ny dåpsliturgi og den skal alle menigheter i Den norske kirke ta i
bruk i sin helhet fra 1.søndag i
advent.
Det blir spennende år fremover og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på vår nye prøveordning før vedtak og etter den blir
iverksatt. Slik kan vi sammen
komme frem til vår endelige lokale grunnordning i Bindal menighet i løpet av de neste to
kirkeår.
På vegne av Gudstjeneste- og
solidaritetsutvalget
Gjøa Kristine Aanderaa

Årets konfirmanter
konfirmanter i vassås
19. mai 2013

Lone Hagen Okstad
Vilde Raaum Okstad
Nora Nilsen
Michelle Cathrin Tronhus Nilsen
Lillian Mari Myrvang
Simen Lande
Ivar-André Johansen
Isabel Merete Knoph Fuglstad
Håkon Berg Dybvik
Andrea Nilsen Bergerud
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Dag 00. måned 2010

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Konfirmasjon

Bordbestilling
Pristilbud
Pakkeløsninger
Kim Arnø
tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler.
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

Per Hushagen
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø

tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no

«Eg skoill ha haft meg ei kak, eg!»
Ingen problem, kjære bindaling!
I Brønnøysund står to konditorer
og lager deilige kaker hver dag.

Ring 75 02 37 75 - Mersmaken finner du hos oss!

Lisa`s Frisør

Ønsker store og små velkommen!
Jeg har nå lærling som klipper for halv pris!
Det kommer inn ny sminke til våren.

Ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Stengt
09.30 09.30 09.30 12.00 -

Lørdag

Etter behov.

17.00
17.00
17.00
16.00

Fra Kirkevergen

Bindal menighetsblad
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Senking med tau
Bindal menighetsråd vedtok i møte 5. juni i år at det
ved begravelser skal senkes med tau på alle kirkegårdene her. Dette vedtaket ble gjort med bakgrunn i:
At senkeapparatet vi har, er ikke i stand og ikke blitt
brukt i den senere tid
At kostnadene ved innkjøp av nytt er for store
At man ønsker å unngå apparat som svikter
Å slippe slitasje på personell og utstyr, som vil komme ved frakting mellom alle seks kirkegårdene
At tradisjonell bruk av tau er mer pålitelig, og en betydelig mindre, og mer stabil investering som man
kan ha liggende på hver kirkegård
I tillegg så går flere og flere menigheter tilbake til
ordningen med senking med tau
Kirkevergen er informert om at det nå er i gang en
kronerulling for innkjøp at senkeapparat. Jeg vil presisere at dette er et privat initiativ, og har ikke noe
med menighetsrådet å gjøre.

Feste av gravsted
– mangler navn på
pårørende/etterlatte
Arne Sigurd Pedersen (Bugge), gravlagt i 1992 på Solstad kirkegård
Øystein Grande, gravlagt i 1991 på Solstad kirkegård
Hjalmar Mørk, gravlagt i 1991 på Vassås kirkegård
Arne Tonning, gravlagt i 1991 på Vassås kirkegård
Henrik Bernhard Lysfjord, gravlagt i 1990 på Solstad
kirkegård.

Nå nærmer det seg arrangementet Lys Våken. Det skjer natt til
1. søndag i advent. Lys Våken er
et nasjonalt tiltak hvor menighetene inviterer 6. klassinger
over hele landet til å være med
å overnatte i kirken sin. Kirkeåret starter 1. søndag i advent,

så dette er på en måte kirkens
nyttårsaften.
Lys Våken betyr ikke nødvendigvis at deltakerne skal være
lys våkne hele natta, men det
handler om å være lys våken
overfor det som skjer i oss og
rundt oss. Det handler om å

Bindalseidet
kirkegård
Nå er arbeidet med å bygge
portal på kirkegården inne i
den siste fasen. Det er også blitt
malt en god del på tårn og
gjerde.

Benker

To stk benker fra Solstad kirke
gis bort til interesserte. Ta kontakt med kirkevergen.

være lys våken overfor Gud,
hverandre og oss selv.
Å sove over i kirken er en
helt spesiell opplevelse som
noen menigheter har prøvd ut
med god erfaring. Mange steder
samles deltakerne lørdag ettermiddag, blir kjent med hverandre og med kirkerommet, leker, koser seg, spiser god mat
og forbereder søndagens gudstjeneste. Etter en god natts søvn
blir noen vekt av orgelbrus, til
dekket frokostbuffet. Gudstjenesten vil mange steder være
preget av Lys Våken 1. søndag i
advent.
Invitasjoner kommer i posten!
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Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
Med forbehold om endringer

SEPTEMBER
23.sept 17.s.i treenighetst Gudstjeneste i Vassås kirke
30.sept 18.s.i treenighetst Gudstjeneste i Solstad kirke

Kirkelige
handlinger
Døpte

Vassås
03.06. Ronja Jæger Johansen
03.06. Håvard Aakvik
03.06. Adele Helstad Vollan
03.06. Matheo Lindsetmo Vedal
01.07. Bjørnar Sponås Jansen
01.07. Eva Eide Myrvang
22.07. Romund Bangstad
09.09. Henrik Kristoffer Skotnes

Døde

Solstad

14.06. Sigmund Nikolai Berg
f. 1926

Oktober
7.okt
19.s.i treenighetst Familiegudstjeneste i Vassås
			
kirke – Høsttakkefest.
			Utdeling av 4-årsbok Dåp
14.okt 20.s.i treenighetst Ingen gudstjeneste
21.okt 21.s.i treenighetst Gudstjeneste i Vassås kirke
28.okt Bots- & bønnedag Gudstjeneste i Solstad kirke
November
4.nov
Allehelgensdag
			
			
11.nov 24.s.i treenighetst
18.nov 25.s.i treenighetst
25.nov Domssøndag

Minnegudstjeneste –
Solstad kl. 11
Vassås kl. 15
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Vassås kirke
Gudstjeneste i Solstad kirke

Desember
2. des 1.s. i advent
			
9. des
2.s.i advent
16. des 3.s.i advent
23. des 4.s.i advent
24. des Julaften: 		
		
			
25. des 1. juledag		
26. des 2. juledag
			

Familiegudstjeneste i
Vassås kirke - Lys våken
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Solstad kirke
Ingen gudstjeneste
Sjukeheimen kl.11
Solstad kl. 13.30
Vassås kl. 16.00
Ingen gudstjeneste
Solstad kl. 11
Vassås kl. 15

Velkommen til kirken!
6-pack Treningsstudio
Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
Åpningstider:

Man -Tor
Fre
Annen hver lør

09.00-21.30
09.00-19.00
10.00-14.00 (partallsuker)

Vi har Mrl, Zumba, Bhc, boksing
og privattimer! Ta kontakt med
meg på tlf. 413 45 894 for
informasjon.

Velkommen!
Hilsen Tom

Bindal menighetsBlad
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SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!

Mandag tirsdag, torsdag og fredag 09.30 - 17.00
Onsdag
Stengt
Lørdag
10.00 - 14.00

Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal

Mob 958 26 527
Åpningstider:
Man-tors
Fre
Lør

09.00-16.30
09.00-18.00
10.00-14.00

tlf. 75 03 16 32

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

www.plahte.no

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Bindalseidet

Tel: 750 34 028 • Fax: 750 34 356
Boks 3 – 7980 Terråk

• post i Butikk
• Medisinutsalg
• tipping
Åpningstider:
Man-fre 9.00-19.00
lør
9.00-15.00
tlf. 75 03 13 22 • Fax 75 03 14 50
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Helstad
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Utleie av Bobil

Motorsageksperten

Salg • Service
• Medisinutsalg
• Tipping
• Post I Butikk
Velkommen!
Åpningstider:
Man-Fre 9.00-18.00
Lør 10.00-15.00

Terråk

Tlf.
75 03 40 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: post@bindalkraftlag.no

Bogen AS
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Begravelsesbyrået
   Bergslid AS
Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd
Gravminner, navntilføyelse og oppussing

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige
alternativ med
tradisjon og kvalitet!

