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Prestens side
Fest for de bortkomne
Både syndere og tollere flokket seg om
Jesus for å høre han. Fariseerne og de skriftlærde likte ikke dette og sa anklagende om
Jesus: «Denne mannen tar i mot syndere og
spiser til og med sammen med dem.» Jesus
tok da ordet og fortalte lignelsen om den
bortkomne sønnen. Han ønsket å gå nærmere inn på Guds forhold til syndere ved å
fortelle denne historien (Luk 15,11-32).
Dette er en historie for alle oss som føler vi
har gjort noe vi angrer på, eller på annen
måte har tatt gale valg i livet.
En far hadde to sønner og den yngste sønnen ba om å få sin del av arven, som etter
datidens lov var en tredjedel av det faren
eide. Han solgte sin del og eventyrlysten
som han var, dro han langt av gårde til et
fremmed land. Selv om han kom fra en rik
familie, greide han å sette alt over styr i et
vilt liv, blant datidens velstående festløver.
Han, som alltid hadde vært uavhengig, ble
da nødt til å ta seg jobb hos en annen og da
til og med som grisepasser. Jøder spiser ikke
svin og skulle heller ikke være i berøring med
dem. Derfor var det ekstra nedverdigende
for ham den situasjonen han var havnet i.

«Den fortapte sønn» av maleren

Lionello Spada (1576-1622)

Dette fikk sønnen til å åpne øynene. Han
kom til seg selv, står det. Han skjønner hvilken elendighet hans livsførsel hadde ført ham
i. Han viser anger og erkjenner at han har syndet mot Gud og mot sin far. Han bestemmer seg for å vende hjem og bekjenne dette for sin far. Alt han ønsker er å få en jobb
som tjener i huset, da han mener han ikke lenger fortjener å være en sønn.
Med sin nye selverkjennelse vender han hjem. Faren ser han komme langt borte og blir
grepet av medfølelse med ham. Han løper han i møte, kaster seg om halsen på ham og
kysser han. Sønnen bekjenner for faren at han angrer på hvordan han har levd, men
faren er mest opptatt av å bøte på den triste tilstanden sønnen befinner seg i. Han får de
fineste klær og ring på fingeren, som er tegn på at han tilhører en velstående familie.
Forts. neste side
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Prestens side forts.

Han får sko på føttene, noe som de bar de som ikke trengte å arbeide ute på jordene.
Faren gir han tilbake hans plass som sønn og mester i huset. Nå skal de holde fest for
sønnen, han som var kommet bort og var funnet igjen.
Den eldste sønnen kom hjem litt senere og hadde ikke sett broren i sin miserable tilstand
og heller ikke hørt hans anger og bekjennelse ovenfor faren. Alt han ser er en stor fest,
med spill og dans for å feire at sønnen har kommet hjem, nå når pengene hadde tatt slutt.
Han blir sint og nekter å gå inn og delta i denne festen Det er ikke så vanskelig å forstå
brorens reaksjon. Faren går ut til ham og snakker til ham i en varm tone, fordi han forstår
godt eldstesønnens sinne. Han viser sine faderlige følelser overfor denne sønnen som han
aldri har hatt noe å utsette på, de har levd sammen og faren kjenner den samhørighet
som binder dem sammen. Faren håper at eldstebroren vil ta del i gleden hans, siden det
er hans bror det gjelder. Ikke minst fastholder han overfor sin eldste sønn sine egne følelser som far, hans store glede over at hans bror er funnet igjen.
I denne fortellingen viser Jesus Guds store barmhjertighet overfor syndere, det vil si overfor oss alle. Det er ingen grense for Guds faderlige ømhet i det han ber synderen å angre.
For det er ingen ende på den tilfredstillelse og glede hans hjerte føler, når synderen vender om til ham. Jesus vil vise hvor velbegrunnet denne gleden er. Han forsvarer den mot
alle «eldstebrødre», alle som har livet sitt på stell, men som ikke har Guds faderlige hjerte.
Lignelsen svarer også på spørsmålet fra de som trofast tjener Gud. Er Gud mindre opptatt
av dem enn de som farer vill? Guds barmhjertighet mot syndere vider seg ekstra ut og
omfavner oss alle. Men hans kjærlighet til dem som holder seg trofast til ham er ikke
mindre.
Denne lignelsen forteller Jesus for at vi skal lytte til den og bli grepet. Han vil at vi skal
tenke over vårt liv, at vi skal omvende oss og finne tilbake til det viktige i livet. At vi kan se
det vi angrer på og si: nå legger jeg dette bak meg. Vi skal la gale veivalg ligge og finne
veien hjem, tilbake til Gud.
Den glade faren i lignelsen taler til oss. Og han utfordrer våre vante tanker om omvendelse og bot. I møte mellom far og sønn er det bekjennelse, men det kreves ingen botshandlinger, i stedet er det omfavnelse, ring på fingeren og fest. I denne lignelsen inviteres vi til
et møte med Gud, hvor vi, uansett hvordan det er fatt med oss, ønskes velkommen med
glede.
Gjøa Kristine Aanderaa
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Vassås kirkes barnekor

Dirigentene Rakel Emelie Helstad og Linda Rosting Heimstad har også i år et flott knippe
deltakere i Vassås kirkes barnekor. Dette er et kortilbud for barn fra 5—til og med 12 år.
Her deltar de med sang under gudstjenesten i Vassås kirke 29. september 2019.
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Allehelgensdag
Første søndag i november er det Allehelgensdag. Denne dagens navn tilsier at det
dreier seg om helgener. Men det er også en minnedag for de døde. Allehelgensdag er
for mange en viktig minnedag, hvor de kan gå på graven og tenne et lys, og tenke på
generasjonene som har gått før oss.
Minnemarkering for de døde, er blant de eldste kristne skikkene.
I Bindal minnes vi de som døde og er gravlagt siden forrige Allehelgensdag , ved en
markering under gudstjenesten. Det er gudstjeneste i begge soknets kirker denne dagen, og de døde minnes i den kirken de er gravlagt fra.
Gudstjenester 3. november : kl 1100 i Vassås kirke
Kl 1500 i Solstad kirke

Vi takker avtroppende menighetsråd og
underutvalg for godt utført arbeide i 4 år
Fra 1.november 2019 tiltrer det nyvalgte menighetsrådet.
Avtroppende menighetsråd takkes for god innsats i 4 år—2015-2019.
Samtidig takkes alle som har vært medlemmer i underutvalg som diakoniutvalget, kirkemusikalsk råd, Solidaritets– og gudstjenesteutvalget og Trosopplæringsutvalget.
De har stått på og vært viktige bidragsytere i det frivillige arbeidet i kirken.

Ved gudstjeneste i Vassås kirke 20.oktober kl 1100 takkes det gamle
menighetsrådet av og det nye menighetsrådet presenteres for menigheten.
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Gudstjeneste i Bindalseidet Misjonshus

Søndag 8.september holdt
sokneprest
Gjøa Kristine Aanderaa
og organist
Michał Mędzkiewicz
gudstjeneste i Bindalseidet
Misjonshus.
Det var gjort fint i stand til
gudstjenesten og her ser vi
alteret dekket med brød og
vin for anledningen .
Det var mange som møtte til
gudstjenesten og vi hadde en
hyggelig stund på kirkekaffe
etterpå.
Takk til
Bindalseidet Misjonshus

Nye råd og utvalg i Bindal menighet vi trenger deg!
Etter at det nye menighetsrådet har konstituert seg vil første oppgave være å sette nye underutvalg. Da trenger vi frivillige til å fylle opp i utvalgene. Dersom du ønsker å delta i noen
av utvalgene våre kan du tar kontakt med kirkekontoret, tlf 975 92 135.
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Presentasjon av årets konfirmantkull

Fra venstre:
Ingrid Matilde Knoph Fuglstad, Helle Skotnes, Nina Lindsetmo Pettersen, Julian Johannes
Skotnes Brevik, Ingeborg Aune, Johan Angell Strand, Mathilde Busch Næsvold, Magnus
Eide Myrvang, Emma Luise Lian, Konrad Nygård Kveinå, Oliver Kalvik Seterøy, Andrea
Bruvoll, Ole Christian Brønmo,
Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt:
Isak Torgnes Kristensen, Benjamin Kveinå, Jonas Rosting Heimstad, Gjertrud Catrine
Gangstø, Arne Sander Antonsen
Under gudstjenesten 6. oktober i Solstad kirke ble årets 18 konfirmanter presentert.
Konfirmantene fikk hver sin bibel.
Magnus Ingebrigtsvold Pedersen fikk på etterskudd sin 4-årsbok.
Sammen med konfirmantene og Magnus sang vi alle Min båt er så liten.
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Sammenslåing av prosti
Forslaget om å slå sammen Sør-Helgeland
prosti med Ytre Helgeland prosti er trukket.
Sør-Helgeland beholdes som eget prosti.
Sør-Helgeland prosti omfatter kommunene Bindal, Brønnøy,
Sømna, Vega og Velfjord. Fungerende prost er Olav Rune
Ertzeid. Han har fungert i stillingen siden Sigridur Gudmarsdottir
sluttet i 2018.

Prost Olav-Rune Ertzeid

Stiftsdirektøren sendte før sommeren ut en høring vedrørende justering av grensene
mellom de tre prostiene på Helgeland i den hensikt å få to prosti istedenfor dagen tre.
Sør-Hålogaland bispedømmeråd skulle i møte 25. september ta stilling til forslaget.
Forslaget lød: Nord-Helgeland prosti og Sør-Helgeland prosti slås sammen til et
prosti. Det nye prostiet gis navnet Ytre Helgeland prosti. Sammenslåingen gjøres
gjeldende fra 01.01.2020. Prostesetet legges til Sandnessjøen, men kan flyttes ved
skifte av prost i stillingen.
I møtet i Bodø den 25. september trakk stiftsdirektør Jan-Kjell Jonassen forslaget.
Vedtaket lyder slik:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til at stiftsdirektøren har trukket sak 35/19 om
justering av grensen mellom Nord-, Sør- og Indre Helgeland prostier.
Sør-Hålogaland bispedømmeråd mener det er behov for en gjennomgang av prostistrukturen i hele bispedømmet og at den må ses i sammenheng med organisering av
arbeidsgiveransvaret i framtidig kirkeordning.
Dersom det er behov for å vurdere endrede prostigrenser på Helgeland før kirkeordningen er avklart, forutsetter bispedømmerådet at det gjøres en bred utredning
med vurdering av alternative modeller for hele Helgeland. Bispedømmerådet gir
stiftsdirektøren fullmakt til å konstituere prost i Sør-Helgeland prosti inntil framtidig
prostistruktur på Helgeland er avklart.
Stiftsdirektør Jan-Kjell Jonassen sier etter møtet at han vil ha samtaler
med biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og prost Olav Rune Ertzeid om
hva som nå skal skje.
Det kom inn mange høringsuttalelser til saken. De fleste var negative til
å slå sammen prostiene. Hovedårsakene er lang reisetid og bruk av arbeidstid for prosten i et langstrakt prosti med mange kommuner og
øyer. En rekke instanser mener dette blant annet vil få negative konsekvenser for prostens evne til å lede og følge opp de ansatte i sine sokn.
Forts. neste side

Stiftsdirektør
Jan-Kjell Jonassen
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Fortsettelse fra forrige side

Bindal menighetsråd sendte også inn en uttalelse om forslaget. Rådet ønsker å
beholde eget prosti på Sør-Helgeland, og vil ha samsvar med inndeling i regionråd.
De mener geografien tilsier økte utgifter til reise og overnatting ved en sammenslåing, samt tap av arbeidstid. Menighetsrådet viser til erfaringer fra perioden med én
prost på Nord- og Sør-Helgeland, og mener dette gjør det vanskeligere for prosten
å ivareta sine oppgaver.

Leder i Bindal menighetsråd, Jens Christian Berg, sier han
er glad for avgjørelsen i Sør-Hålogaland bispedømmeråd.
Han håper at stillingen nå blir utlyst, og at Sør-Helgeland
igjen får sin egen prost. - Selv om Sør-Helgeland er det
minste prostiet i Sør-Hålogaland bispedømme, gjør
geografien her det praktisk og hensiktsmessig at vi har vårt
eget prosti. Da kan prestene møtes regelmessig, og prosten
vil ha mulighet til å følge opp sine medarbeidere på en god
måte.
Berg ble i høst gjenvalgt til Bindal menighetsråd, og ble
samtidig valgt inn som 1. vara til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.
Jens Christian Berg er leder av
Bindal menighetsråd/Fellesråd

Tidligere proster på SørHelgeland Even Borch og
Sigridur Gudmarsdottir på
utegudstjeneste på Holm i
2016.
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Even Borch har i avisinnlegg i Brønnøysunds Avis ytret seg kritisk til forslaget om sammenslåing.
- Noen ganger er sentralisering og såkalt effektivisering av det gode, men andre ganger
dreier det seg om rasering av viktige verdier. Borch sier han ikke er særlig overrasket, men
veldig skuffet over kirken.
- Det virker som en kopierer de grep som statsadministrasjonen har gjort med kommuneog fylkesstrukturen. Ingen saklige argumenter blir presentert av stiftsdirektøren, bare at
en større enhet vil bli mer «robust». Dette er jo et moteord som vi stadig får høre når
enheter skal bli større. Men hva vil det bety at kirka på Sør -Helgeland skal bli mer robust?
spør Borch. Han viser til sin erfaring som prost på Sør-Helgeland i 17 år, og mener prosten
da hadde bedre muligheter for å følge opp prester og menigheter.
- Hadde kirka vært offensiv i stedet for å dilte etter staten, så hadde en satsa på kortreiste
proster og større nærhet til menighetene. Jeg tror det er der framtida ligger om kirka skal
være noe mer enn en serviceinstitusjon, sier Borch.
Han mener det er viktig med tett ledelse fra en prost også på Sør-Helgeland, og tror
ikke strukturendringen som foreslås vil gi noen særlig innsparing.
- At det blir noe særlig billigere å omgjøre ei prostestilling til vanlig prest når prosten må
reise dobbelt så mye, det tror jeg ikke. Skulle gjerne sett noen tall på det. Borch mener
samtidig at sammenslåing av prostiene på Helgeland ikke bare er en sak for dem som går i
kirken på søndager.
- Det handler om kirkas nærvær i samfunnet vårt. Det er bispedømmerådet som har avgjørelsen, og en kan jo håpe på at de har større tro på prestene og menighetsrådene i Sør
- Helgeland enn på robustargumentet til bispedømmeadministrasjonen, mener Borch.
(Kilde: Brønnøysund Avis)
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Døpte:
Vassås:
29.09.2019 Tiril Skjelsvik Valan
29.09.2019 Annie Petra Gangstø van Tuijl

Døde
Vassås:
23.09.2019 Herbjørg Inga Helstad f. 26.06.1949
Solstad:
19.08.2019 Heidi Holm Lange f. 10.03.1966
18.09.2019 Edgar Bøkestad
f. 16.02.1943
03.10.2019 Nils Aasmund Lund f. 21.02.1963

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
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2019/2020
Med forbehold om endringer
Dato
20.10.
27.10.
03.11.
10.11.
17.11.
24.11.
01.12.

Dag
Søndag
Søndag
Allehelgen, Minnegudstjenester,
Søndag
Søndag
Søndag
1.s i advent, Lysmesse

Kirke/Sted
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Solstad kl 1500
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Solstad kl 1900

08.12.

2.s. i advent, Lys Våken

Vassås kl 1200

15.12.
22.12.
24.12.

3.s. i advent
4.s.i advent
(Tirsdag)
Julaften

25.12.
26.12.
29.12.
31.12.

1.juledag
2.juledag
Romjulssøndag
Nyttårsaften

Vassås: Vi synger julen inn
Ingen gudstjeneste
Sykeheimen kl 1100
Solstad k 1330
Vassås kl 1600
Solstad kl 1100
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

05.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

12.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

19.01

Søndag

Solstad (Bindalseidet misjonshus) 1100

26.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

02.02.

Søndag

Vassås 1100

09.02.

Søndag

Solstad 1100

16.02.

Søndag

Ingen gudstjeneste

23.02.

Søndag

Vassås 1100

01.03.

Søndag

Ingen gudstjeneste

08.03.

Søndag

Ingen gudstjeneste

15.03.

Søndag

Vassås 1100

22.03.

Søndag

Solstad 1100

29.03.

Søndag

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

