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FORANDRINGENS TIME ER KOMMET…
Nå blir det forandringer på kirkekontoret. Kirkevergestillingen
blir nå en 100 % -stilling. Kirkelig fellesråd fikk muligheten til å
vurdere organisasjonen da kontorsekretæren meldte at hun ville
gå av på AFP fra 1.1.17. Resultatet ble at kirkevergestillingen ble
økt opp til 100 %, og at kontorsekretærens oppgaver ble lagt inn i
kirkevergens oppgaver.
Man håpte på at jobben som kirkeverge skulle bli mer attraktiv
blant jobbsøkere som full stilling, og det må jeg innrømme at slo
til. Hele 10 søkere fikk vi til stillingen, og her er både lokale og,
ikke fullt så lokale, søkere. Prosessen er ikke helt ferdig i skrivende stund, men jeg er nå helt sikker på at neste kirkeverge/daglig
leder vil være en godt kvalifisert og dyktig person.
Dette blir nå mitt siste menighetsblad å være redaktør for, og jeg
vil i den forbindelse dele noen ord med dere som er som jeg mener er viktige å tenke over. Dette kommer fra Per Fugelli, norsk
lege og professor i sosialmedisin, og jeg har stor sans for hans betraktninger over livet.
«Lev livet. Opplev alt du kan! Ta vare på deg selv og de du er
glad i. Ha det gøy – vær litt gal og rar. Gå ut og gjør noen feil –
for det kommer du til å gjøre uansett. Nyt deg selv og utnytt alle
mulighetene til å lære noe på veien. Ikke prøv å være perfekt –
vær heller en utmerket versjon av deg selv!»
TAKK FOR MEG!
May Helen
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VÅRE TELEFONNUMRE:
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa
tlf 900 46 198

Menighetsblad for Bindal

Kirkeverge May Helen Lindsetmo
tlf 901 08 437 til 31. oktober.

Ansvarlig redaktør: May Helen
Lindsetmo

Sekretær Aud Hauger Liasjø
tlf 900 42 199

Utforming og layout: Jens Christian Berg/
Bindal kommune

Eller du kan ringe rådhusets ekspedisjon
på tlf 75 03 25 00, og bli satt over.

Kirken i Bindal
Åpningstider på kirkekontoret fram til
1. november. (Etter dette blir det en periode med begrenset åpningstid. Fram til jul
er kontoret åpent tirsdag og onsdag.)
Mandag
Stengt
Tirsdag- Fredag
08.30-15.00
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa
Telefon kontor 900 46 198
Mobil
916 97 025
Heim
75 03 13 31
Kirkeverge May Helen Lindsetmo
Telefon kontor 901 08 437
Mobil
918 44 077
Sekretær Aud Hauger Liasjø
Telefon kontor 900 42 199
Mobil
996 21 048
Kirketjener Olav Martin Larsen
Heim
75 03 17 15
Mobil
995 49 283
Organist Roger Johansen
Mobil
902 05 459
Leder Bindal menighetsråd
Jens Christian Berg
mobil
958 31 160
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Kom til meg, alle dere som strever
Matt 11, 28-30: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg
vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»
Her kommer Jesus med en innbydelse til alle dem som strever og har alt for mye å
bære på. Det det tenkes på her i første omgang er alle dem på Jesu tid, som ikke
maktet de byrder som den jødiske lovtolkning la på dem. Jesus gir dem et løfte: kom
til meg og jeg vil gi dere hvile. Så presiserer han at kallet til å komme til ham er et
kall om å ta hans åk på seg og lære av ham. Åket er et symbol for et slaveforhold. I
Det gamle testamentet snakkes det om fremmedherredømme som et åk, eller om
kongers tunge åk, om hvordan de utnyttet folket og påla dem tunge byrder. De skriftlærde har en positiv bruk av ordet i forbindelse med loven som de kaller «lovens åk»
og «budenes åk».
Jesus spiller på begge betydninger. Å ta Jesu åk på seg vil si å gi seg under ham som
hans tjener. Det betyr å bli hans disippel og la seg oppdra av ham. Bildet er at vi som
disippelen skal sitte ved vår mesters føtter og lytte til ham, slik han sier «og lær av
meg.» Vi som slutter oss til Jesus skal lære Guds vilje å kjenne, ikke som en teori,
men som virkeliggjort i livet.
Jesus kommer med en beskrivelse av seg selv, han er ikke streng og hard, men mild.
Han er ikke stolt og stor på det, men ydmyk av hjertet. Jesus gir dem hvile som kommer til ham og tar hans åk på seg. Hvilen er altså noe som tilhører disippellivet. Den
som blir kvitt de tunge byrdene ved å komme inn under Jesu åk, får en forsmak på
den hvile som gis dem som kommer inn i himmelriket og får sitte til bords der.
Jesus avslutter med å beskrive sitt åk som godt og hans byrde som lett å bære. Godt
står her i motsetning til strengt, hardt, og vondt å bære. Han som selv er mild og ydmyk oppdrar ikke med hardhet og tvang, men med mildhet og forståelse. Jesu åk er
mildt, fordi disippelforholdet til ham først og fremst er å motta en gave, åpenbaringen av Guds rikes hemmeligheter og Guds vilje med oss. For den som gir seg under
hans åk, blir også byrden lett, den består ikke i de mange bud som skal oppfylles,
men i en lydighet som gjør en fri.

Følg oss på Facebook 

www.facebook.com/bindalmenighet
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Vi er ikke pålagt mange religiøse bud som vi må følge i dag. Men man snakker mye
om at vi lever i en tid der det stilles veldig mange krav til den enkelte om å lykkes,
om å ha et perfekt utseende, riktige venner, flott hus, gode karakterer på skolen, og
slik kan vi bare fortsette. Det er veldig mange som er misfornøyd med seg selv, med
utseende sitt, og med mange andre ting de føler de ikke lykkes med. Psykiske problemer blant unge øker og selvmordsstatistikken er svært høy i Norge.
Jeg tror Jesus vil si at det er ikke disse ytre og indre krav til oss selv, som det er viktig å oppfylle for å ha et godt liv. Jesus tilbyr oss et forhold til han, som han kaller å
bli hans disippel. Og det innebar ikke som man kanskje skulle tro det å oppfylle
mange bud. Hovedsaken er å ta i mot det han vil gi oss. For å gjøre det innbyr han
oss til å gå i lære hos ham.
Det tror jeg vi kan gjøre ved å sette av tid til å lese om ham i Det nye testamentet,
sette av tid til stillhet, ettertanke og bønn, og ta oss tid til å gå i kirken. Det er akkurat
som med en venn, man må sette av tid til vennskapet for at det kan utvikle seg, slik at
vi kan være til nytte for hverandre. Jesus lar seg kjenne. Når man velger å følge ham
så er lydigheten mot han samtidig en frihet fra mange kunstige krav vi stiller til oss
selv. I et forhold til Jesus, i disippelforholdet, blir en satt fri til å søke en kjærlighet
og en sannhet som frigjør en og som gir en hvile, til glede og fred for en selv og for
ens neste.
Som Jesu disippel kan du utforske hva Guds vilje betyr for ditt liv og oppdage hvor
god en mester vi har. Han som sier kom til meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte…
mitt åk er godt og min byrde lett.

Gjøa Kristine Aanderaa

Maria og Marta
lytter til Jesus

Side 6

Bindal Menighetsblad

HØSTTAKKEFEST I VASSÅS KIRKE
I vakkert høstvær samlet mange seg i kirken søndag 18. september for å feire høstens grøde.
Alle døpte fireåringer i Bindal hadde fått en spesiell invitasjon om å komme til kirken denne søndagen for å motta «Min kirkebok». Mange av disse hadde også tatt med seg søsken,
og far og mor, til og med besteforeldre kom. Dyktige barn ble med på bevegelsessanger
som «Hvem har skapt alle blomstene» og «Min båt er så liten». Organist for dagen, Roy
Magnus Langås fra Sømna trakterte pianoet til disse sangene like godt som han spilte på
kirkeorgelet ellers i gudstjenesten. Langås er ansatt som trosopplærer i prostiet, men også en
dyktig kirkemusiker.
Barnekoret i Vassås opptrådte
også denne søndagen, og
skapte med sangene sine liv i
kirken. De er ikke så mange
korister, men skaper allikevel
god lyd og fin sang. Er det
barn i området som vil være
med, så øver de i kirken hver
onsdag ettermiddag. (Endret
til tirsdag på Terråk skole
høsten 2016.)
Prost Sigridur Gudmarsdottir
var for anledningen i Bindal,
og hun holdt en fin preken
denne søndagen som var rettet
mot barna.
Etter gudstjenesten ble det
vigsling av den nye gravplassen på Vassås. Kirkegården er
nå utvidet med over 300 plasser. Det er også ordnet et omVassås kirkes barnekor
råde som er tilrettelagt muslimer. Prost Sigridur samlet alle
i en ring på den nye gravplassen, og vigslet området for bruk på en veldig fin måte.
Etter gudstjenesten og vigslingen inviterte vi på kirkekaffe inne i kirken igjen.
Solidaritets- og gudstjenesteutvalget (SGU) i menigheten som er ansvarlig for dette arrangementet hadde ordnet med gode kaker til kaffe, i tillegg til saft til barna. Høstens grøde ble
sendt hjem med menigheten.
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Utdeling av fireårsbok

Vigsling av Vassås kirkegård
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KONFIRMANTPRESENTASJON I SOLSTAD KIRKE
Vårens konfirmanter ble presentert for menigheten i gudstjenesten i Solstad
kirke søndag 25. september. Her er ungdommene som har valgt kirkelig
konfirmasjon i Bindal i år.

Kristoffer Busch Bøkestad

Rolf Sverre Lande

Cora Sætervik Fredriksen

Kristine Lian

Frida Viktoria Gangstø

Oda Martine Myrvang

Helene Gutvik Grande

Anders Tronhus Nilsen

Nora Nikoline Kalvik

Kari Lovise Reppen

Andrine Lande

Maria Strand
Isak Støvik
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En salme eller sang jeg liker godt
LITE BARN SOM KOMMER
Tekst og musikk av Kari Bremnes

Bjørn Gillund forteller:
Kari Bremnes skrev denne sangen
til dåpen til kronprinsparets sønn
prins Sverre Magnus vinteren
2006. Jeg liker den godt, og har
selv sunget den i en barnedåp.

Her e det et lite barn som kommer
Ny i dette landet mjuk og varm
Ennu har det ikkje sett en sommer
Ennu kan det bæres på en arm
Ennu e det ny for sol og måne
Ennu kan det trøstes av en sang
Ennu av mysterium og under
lite barn i kirke første gang.
Nu e alle lysan tent her inne
sånn at ikkje mørket kommer inn
Måtte alle gode lamper skinne
Sånn at ingen barn kan gå sæ vil
Lyse for fortellinger om nåde
Lyse for barmhjertighet og håp
Lyse for et lite barn som kommer
I ei kirke i en hellig dåp.

Sangen finnes på cd-en ”Sorgen og gleden”, gitt
ut av Kirkelig kulturverksted i 2008.
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KONFIRMANTUNDERVISNINGENS
KICK-OFF PÅ HILDRINGEN
For første gang startet konfirmantåret med Kick off på Hildringen aktivitetsgård fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag. På bildene ser man at vi
prøver vi oss på bueskyting og koser vi oss med lunsj i den flotte lavoen på
Hildringen. Tom van Tuijl, som driver aktivitetsgården, var med som leder og
gjorde en kjempegod innsats. Vi hadde også mange andre morsomme aktiviteter ute, og om kvelden spilte vi gitar og sang inne i huset. Felles kveldsbønn
og morgenbønn og litt undervisning hadde vi også.
Vi koste oss virkelig på Hildringen. Det var en kjempeflott begynnelse på
årets konfirmantundervisning.
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Bueskyting på Hildringen

Hyggetreff for pensjonister
Søndag 4. september ble det arrangert hyggetreff for
pensjonister i hele Bindal på Bindalseidet eldresenter.
Det var Diakoniutvalget i Bindal menighet som sto for
arrangementet.
Prest Gjøa startet med en kort gudstjeneste, deretter
ble sodd, kaffe og kaker servert.
Det var allsang og musikk fra Roger på trekkspill, og
loddsalg med mange fine premier. God stemning fra
begynnelse til slutt for de 12 påmeldte samt Gjøa og
Roger.
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Døpte
Vassås
02.10 Mali Elise Østnor Lande
Solstad
25.09 Casandra Kveinsjø Fuglstad
25.09 Torbjørn Angel Hald
Døde
Vassås
14.09 Alvin Johan Skjelsvik f. 1933.

Med forbehold om endringer
OKTOBER
16.10
30.10 Bots– og bønnedag
NOVEMBER
06.11 Allehelgen
13.11
20.11 Domssøndag
27.11 1. s. advent
DESEMBER
04.12 2.s. i advent
11.12 3.s. i advent
18.12 4.s. i advent
24.12 Julaften
25.12 1. juledag
26.12 2. juledag
31.12 Nyttårsaften

Solstad kirke kl 1100
Vassås kirke kl 1100

Solstad kirke kl 1100 Minnegudstjeneste
Vassås kirke kl 1500 Minnegudstjeneste
Solstad kirke kl 1100
Ingen gudstjeneste
Lysmesse i Solstad kl 1900

Vassås kirke kl 1200 Lys Våken
Ingen gudstjeneste
Solstad kirke ”Vi Synger Julen Inn” kl 1600
Bindal sykeheim kl 1100, Solstad kirke kl 1330
og Vassås kirke kl 1600
Solstad kirke kl 1100
Ingen gudstjeneste
Vassås kirke kl 1500

Vi minnes våre kjære som har gått bort det siste året på minnegudstjenester
6. november i Solstad kirke kl 11.00 og i Vassås kirke kl 15.00.
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Ønsker du å annonsere i Menighetsbladet/Båtsaumen?
Ta kontakt med Bindal kommune, ved Jens Christian Berg,
tlf 469 17 259, e-post: jens.chr.berg@bindal.kommune.no
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