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Juleandakt fra biskopen
Deilig er jorden?
Som ung prest valgte jeg engang bort «Deilig er jorden» på den store juledagsgudstjenesten i Flakstad kirke. Det var mildt sagt ikke populært, og
den eneste gang jeg har fått et ganske skarpt brev om salmevalg. Denne
hendelsen er en av mange som har vist for meg hvor viktig «Deilig er jorden» er for mange mennesker. På juleaften og juledag er den nesten å regne som en del av kirkens liturgi der vi står tettpakket i kirkebenkene, kanskje med bare levende lys i kirkerommet og synger.
Salmen brukes ikke bare i jula. Noen ønsker å ha den i begravelser, og noen i vielser. Det
virker som om denne salmen treffer noe i oss, en stemning, en lengsel, ord til en tro som
det ikke bestandig er så enkle ord for.
Salmen er skrevet av Bernhard Severin Ingemann i 1850, egentlig bygd over en tysk tekst.
Allerede rett etter at den var skrevet kom protestene: Hvordan kunne det være mulig å
synge at jorden var deilig? Verden vitnet da sannelig om noe annet. Ingemann selv hadde
opplevd verdens problemer meget sterkt i sitt eget liv. Før han var 20 år var begge hans
foreldre døde, og også tre av hans brødre. Tuberkulosen tok mange liv. Samtidig hadde
han opplevd hvordan krig og uro preget landet hans, og hele Europa. Verden var sannelig
ikke noe rosenrødt sted for ham.
Jeg har alltid tenkt på salmen «Deilig er jorden» utfra to perspektiv. Det første er at dette
er en protestsang. Fra min ungdom på 70 tallet er jeg godt kjent med protestviser. Det er
sanger vi sang for å tilkjennegi en kamp vi ville stå i, urettferdighet vi ville arbeide mot, fellesskap vi ville tilhøre. «Deilig er jorden» kan forstås slik. Når vi synger denne salmen protesterer vi mot alt som ikke gjør jorden til et deilig sted, vi sier så høyt vi kan at vi vil være
med i kampen for at salmens tekst skal virkeliggjøres. Ja vi vet at mennesker på denne jorden langt fra opplever at livet er godt og deilig, vi vet om både rasisme, urettferdighet,
overgrep, vold og ondskap. Vi vet at jorda selv er i fare, at vårt forbruk av naturens ressurser er med på å ødelegge den jorda som var vakker og god og fruktbar. Men det er nettopp i visshet og fortvilelse om alt dette at vi synger protestsalmen «Deilig er jorden». Som
kristne er vi satt inn i kampen for mennesket og for jorda, og vi viser med å synge dette at
vi ikke gir opp.
Forts.
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Forts……..Deilig er jorden?
Noen synes julesangene mister sin kraft fordi de spilles overalt. Du kan gå i et stort
kjøpesenter og gruble på hva du skal kjøpe i julegaver, og egentlig gremmes litt for alle har jo alt, og når da «Deilig er jorden» flommer ut fra alle høyttalerne, da er det lite
kamp for rettferdighet som står i fokus.
Og likevel, kanskje kan denne julesalmen trenge gjennom og gi et annet budskap.
Kanskje kan den oppleves som en kampsang i fellesskap når vi syngende går rundt et
juletre på et julepyntet torg en eller annen gang i adventstida. Der kan det jo hende at
vi plutselig går ved siden av en vi slett ikke kjenner, en fra et annet land og kultur, en
som lever et litt slitent liv, en som plutselig er der i fellesskapet. Og da kan det hende
at strofen i julesangen som handler om fellesskapet gjennom alle tider får et sterkere
og aktuelt innhold:
«Tider skal komme, tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang»
Vi mennesker på jorda tilhører et fellesskap, vi er et felles pilegrimstog gjennom tiden. Denne salmen vil minne oss på det.

Salmens andre perspektiv er at jorden er deilig fordi Gud er kommet hit. Det synger vi
om i siste verset: «Oss er en evig frelser født». Håpet om at jorden skal være et godt
sted for alle har en evig forankring hos Gud. Og ikke bare hos en gudeskikkelse utenfor tid og rom, men hos en Gud som er kommet for å være i vår verden, være der vi
mennesker er. Det var det som skjedde den første julenatt da Jesus ble født. Historien
om Jesu fødsel er mye mer enn en romantisk historie vi tar frem hver jul. Den er historien om at Gud er i den minste av oss: Gud er i barnet Jesus i krybben, Gud er i
flyktningen Jesus da de må dra i hui og hast til Egypt fordi Herodes står dem etter livet; Gud er i den døende Jesus på korset. Gud er i vår verden.
Dette budskapet har kirken forkynt i snart 2000 år. Noen vil si at det har da ikke hjulpet, andre vil si at det er det håpet som har båret mennesker gjennom alle tiders omskiftelser og ondskap, håpet om at Gud er tilstede, håpet om at jorden engang skal bli
fullt og helt deilig, troen på at all kamp og alt arbeid nytter.
Forts.

Bindal Menighetsblad

Side 5

Forts….Deilig er jorden?
Julens budskap, midt i alt det paradoksale som fyller vår materialistiske julefeiring,
er at det finnes en Gud, det finnes en kjærlighet som er midt i denne vanskelige
verden, det finnes et håp om felleskap og glede. Det finnes en deilig
jord. Måtte julen i år gi oss et glimt av dette, og måtte julen i år gi oss nye krefter til
aldri å gi opp kampen for at dette skal bli virkeliggjort her og nå.
«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans
skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og

Fredsfyrste».

Jesaja 9.6.

Velsignet jul!
Med vennlig hilsen
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop i Sør Hålogaland

Deilig er jorden
1
Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

2
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

3
Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

«Deilig er jorden» er en julesalme, tekst
forfattet av B.S. Ingemann i 1850, til en
schlesisk folkemelodi nedtegnet i 1842.
Bernhard Severin Ingemann (1789-1862)
var en dansk salmedikter og forfatter av
historiske romaner
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Gaver til Bindal sokn
Utsøkt håndlaget skap til sakristiet i Vassås kirke.
Atter en gang har Erling Alsli gitt en gave til Bindal sokn. Han har bygd og
plassmontert dette skapet i sakristiet i Vassås kirke.
Vi sier tusen takk for gaven.

Erling Alsli kan mer enn å bygge båter. Han er også en dyktig møbelsnekker.

Pengegave til Bindal menighet
Bindal menighet har mottatt en pengegave fra et medlem på
kr 10 000, med hilsen om ”Takk for godt menighetsarbeid”.
Vi takker for god tilbakemelding, og sier tusen takk for gaven.
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Fest for alle eldre i Bindal

Michał Mędzkiewicz underholdt på eldrefesten

Diakoniutvalget i Bindal arrangerte fest for alle eldre på
Senteret på Terråk 18. november.
37 personer fra hele Bindal deltok. og fikk gleden av flott servering
av middag og et flott dessertbord.
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa holdt andakt.
Det var underholdning av koret Kviin og organist Michał
Mędzkiewicz spilte piano, utlodning med flotte premier.
Takk for flott innsats av medlemmene i Bindal Diakoniutvalg!
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Juleevangeliet
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og
alle dro av sted for å la seg innskrive , hver til sin
by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet
bort til ham, og som ventet barn.
Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn,
den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke
husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt
nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og
Herrens herlighet lyste over dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til den: ”Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede
for hele folket:
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i
en krybbe.” Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang:
”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i blant mennesker Gud
har glede i!”
Lukas 2,1-14
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Vil du være med i menighetsrådet?
Arbeidet starter snart opp ved at menigheten velger
en nominasjonskomite som skal finne valgbare personer som kan stå på valglisten for neste menighetsrådsvalg som avholdes høsten 2019 (for perioden 2019—
2023).
Kanskje du kan tenke deg å stå på lista?
Kanskje du kjenner noen som burde stått på lista?
Ta kontakt med menighetsrådet ved leder Jens Christian Berg
tlf. 958 31 160, eller meld fra til kirkekontoret Bindal: Tlf 975 92 135
Har du ikke mulighet til å være medlem i menighetsrådet, men kan tenke
deg å ha en oppgave noen ganger i året, eller innen et begrenset felt, så
er det kjempebra om du melder din interesse! Vi trenger medhjelpere i
våre underutvalg også.

Lys Våken
Første søndag i advent er kirkas nyttårsaften.
Dette feires sammen med 6. - og 7. klassinger over hele landet. De inviteres til å sove
over i kirken. I Bindal feirer vi dette natt til 2. søndag i advent, altså fra lørdag 8. desember til søndag 9. desember. Da legges det opp til spill og lek, samt skuespill til gudstjenesten 9. desember. Det blir frokost i kirken på søndag for alle deltakerne før øving til gudstjenesten. Barna deltar så i gudstjenesten med skuespillet.
Det er sendt ut egen invitasjon til å delta. Påmelding til kirkekontoret.

Gudstjeneste i Vassås kirke søndag 9. desember kl 1200.
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For desember 2018
2. desember

Lysmesse i Solstad kirke kl 1900
Konfirmantene deltar

9. desember

LysVåken gudstjeneste i
Vassås kirke kl 1200
6.- og 7. klassinger har overnattet i kirken
og de vil vise skuespill under gudstjenesten.

13. desember Luciakonsert ved Vassås kirkes barnekor
Vassås kirke kl 1800
Foldereid barnegospel deltar

16. desember Vi synger julen inn i Solstad kirke kl 1600

Julens gudstjenester:
Julaften

Andakt på Bindal sykeheim kl 1100
Gudstjeneste Solstad kirke kl 1330
Gudstjeneste Vassås kirke kl 1600

1.juledag

Gudstjeneste Solstad kirke kl 1100

Romjulen og nyttårsaften er det ingen gudstjenester i Bindal sokn.
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2019
Med forbehold om endringer

Dato
JANUAR
01.01.
06.01.
13.01.
20.01.
27.01.
FEBRUAR
03.02.
10.02.
17.02.
24.02.
MARS
03.03.
10.03.
17.03.
24.03.
31.03.
APRIL
07.04.
14.04.
18.04
19.04
21.04.
22.04
28.04.

Dag

Kirke/sted

1. nyttårsdag, Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 11
Solstad kl 11
Ingen gudstjeneste

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Vassås kl 11
Solstad kl 11,
utdeling av 6-årsbok
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 11

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Solstad kl 11
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Solstad 15 , Tårnagenter

Søndag
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1.påskedag, søndag
1.påskedag, søndag
2.påskedag, mandag
Søndag

Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Sykeheimen kl 1100
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100
Solstad kl 1500
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

Side 12

Bindal Menighetsblad

Døpte
Solstad:
11.11.18 Svanhild Hennine Bangstad-Valan

Døde
Vassås:
23.10.18 Petter Marius Fuglstad f. 02.04.1934
Solstad:
17.10.18 Frode Oddgeir Øistein Vevik f. 30.07.1948
28.10.18 Haldis Kathinka Dagslott f. 05 02 1931
07.11.18 Solveig Edvardsen f.18.03.1945

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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Juletrefester i
januar 2019
Bindal menighetsråd arrangerer
juletrefest både på Bindalseidet og Terråk
like etter nyttår.

Se oppslag!

Salmekveld
i Solstad? kirke
torsdag 14. februar 2019
(Valentinsdagen).
Se oppslag!

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