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Prestens side
Dåp gir håp for fremtida
Noe av det beste ved presterollen er å døpe barn. Ungene har hele livet foran seg og en
gruppe mennesker har lovet at de skal hjelpe barnet leve og vokse i den kristne tro. Det
gir meg håp og glede.
Vi kan ikke forestille oss hvordan livet deres blir, men hvis de får et godt grunnlag
hjemmefra, så kommer de til å kunne takle det meste som skjer. En oppvekst med kristne verdier, nestekjærlighet og håp er et godt grunnlag.

Ungene jeg døper kommer sikkert aldri til å kjenne en verden uten Youtube, sosial media og selvkjørende biler. Det er fasinerende. Forskere som jobber med kunstig intelligens er sikre på at om tjue år blir flere jobber overtatt av maskiner. At vi ikke kommer
til å trenge piloter, fiskere, bussjåfører, leger, psykologer eller lærere. Vi kan ikke komme i hu hvordan den verden disse ungene skal arve, blir.
Det var en video fra World Economic Forum som gikk rundt på nett i vår. Der snakket
den kinesiske forretningsføreren Jack Ma om hva skolene trenger å gjøre for å møte en
fremtid hvor det blir stadig mindre behov for menneskelig arbeidskraft.
Hans budskap var ganske enkelt, vi må lære ungene ting maskiner ikke kan gjøre, gode
verdier og tro. Tro på seg selv og tro på at livet har mening, selvstendig tenkning, samarbeid og nestekjærlighet. Vi må lære dem forskjellige idretter, pluss musikk og kunst
for å hjelpe dem å være kreative. Ungene som nå vokser opp, må ha kunnskap for å leve i en verden hvor det er viktig å skjønne forskjellen på et menneske og en maskin.
Jeg opplever at det er noe min generasjon, og ungene som vokser opp med Snapchat og
sosial media i dag, strever med. I alle tider har vi hatt mobbing, men mobbing i 2018 er
noe helt annet enn det var for 10, 15 eller 20 år siden. Nå i vinter var jeg kontaktlærer i
sjette klasse i en skole på Island. Vi måtte jobbe mye med mobbing på nett, og vi måtte
jobbe med grensesetting. Ungene måtte hjelpe hverandre å lære at hvis vi ikke kan si
noe til andre ansikt til ansikt, så bør vi kanskje heller ikke si det på nett.
Vi må lære ungene empati og vi må lære dem menneskelig kommunikasjon. Det kommer nemlig ikke av seg selv.

Gjør vi det som er rett?
Det er rart, men hjernen funker sånn at vi velger først og fremst det som er lett, men
ikke alltid det som er rett. Når det skjer at vi er i en situasjon hvor det som er rett, ikke
passer helt til hvordan vi vil at ting skal være, ikke passer helt til våre ønsker eller behov, så begynner hjernen ganske snart å rasjonalisere for oss hvorfor det er greit at vi
tenker bare på oss selv.

Forts.neste side
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Prestens side forts.
Kanskje vi er ute på tur og det ligger en lommebok på stien, tar vi hundrelappene eller tar vi lommeboka til politiet?
Kanskje vi hører sladder om noen, lar vi det gå videre eller lar vi det stoppe hos oss?
Kanskje vi har en jobb hvor vi på en måte har makt over andre, bruker vi vår situasjon for oss selv, eller passer vi på å være ærlige og rettferdige?
Og noe som er aktuelt for ungdommer i dag; kanskje vi får sendt flaue bilder av noen, bilder de ikke ønsker og blir delt med andre, - sender vi dem videre?
Verden forandrer seg fort. Men det å være menneske er det samme i dag som det var
for 1000 siden, og det blir det samme i en fremtid med selvkjørende biler og kjøleskap som bestiller maten selv fra butikken. Det å være et menneske betyr bl.a. at vi
har muligheten til å velge mellom rett og galt. Det er noe maskiner ikke kan gjøre og
vi kan ikke gi opp ansvaret for å være mennesker.
I evangeliet etter Matteus sier Jesus: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte
seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste
det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et
menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?»
Jesu disipler var en gruppe vanlige mennesker som ikke var helt perfekte, men de
lengtet etter å følge noe som var sant og rett. De lengtet etter å finne sannhet om livet
og meningen med livet. Og det de fant var noe som gikk helt imot alt de hadde trodd
at livet skulle handle om.
Det er et budskap som lar oss møte oss selv ansikt til ansikt. Når vi leser historiene
om Jesus ser vi hvordan disiplene, igjen og igjen er nødt til å speile seg selv i menneskene de møter, hvordan de er nødt til å tenke over sine fordommer og meninger så
de kan begynne å ta imot folk på samme måte Jesus gjør, med nestekjærlighet, med
empati og tillit.
For å gjøre det, måtte disiplene fornekte noen deler av seg selv, kaste bort bl.a. fordommer de hadde lært i oppveksten, de måtte gi opp deler av hva de trodde var sin
identitet for å gi rom for Jesu budskap og Jesu nåde.

Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?
Opp gjennom tidene har alt for mange vunnet verden men tapt sin sjel.
Alt for mange har kjempet etter verdslig status og rikdom, men ikke tenkt på deres
nærmeste, ikke tenkt på samfunnet eller de fattige. De ser ikke rett og galt, de ser bare hva de kan gjøre for seg selv. De tenker bare «hva kommer til å gi best resultat for
meg.» Når vi tenker sånn, er vi ikke lenger mennesker, vi er maskiner, grådige maskiner.
Forts.neste side
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Prestens side forts.
Vi har kommet fram til et tidspunkt i verdenshistorien hvor vi må være bevisst på hva det
betyr å være et menneske. Hva det betyr å ha en sjel. Derfor trenger vi et kompass som leder oss til det som er rett.
Vi er mange som har lett etter sannhet og meningen med livet, strevet med troen, tvilt masse
men likevel funnet at det er noe mer mellom himmel og jord enn vi kan se. Vi er mange
som har opplevd at Jesu kan være et åndelig kompass for livet. At hans ord kan lede oss og
at når vi følger hans vei, begynner vi å lengte etter å gjøre det rette.
«Følg meg», sier Jesus. Tro er å ha tillit til Jesus. Tillit til å følge, til å be om veivisning og
stole på at vi kan la nestekjærlighet, empati, rettferdighet, håp og fred bli grunnlaget til vår
hverdag.
Dåpen gir meg håp, fordi jeg virkelig håper at dette blir grunnlaget dåpsbarna får i sin oppvekst. Alle de tusen dåpsbarna som hver uke, over hele verden, blir båret til døpefonten får
del i Jesu løfte om at han blir med oss hver dag og prøver å lede oss. Alt vi trenger å gjøre
er å følge.
Guds fred være med dere.

Sindri Geir Oskarsson
Prestevikar i Sør-Helgeland prosti.

Utegudstjeneste på
Solstad Gamle kirkegård
Solstad gamle kirkegård er fra 1600tallet og er fredet. Det ble i 1994 åpnet en kulturminneløype som også
går innom denne kirkegården. Bindal
Sokn har utegudstjeneste på Solstad
gamle kirkegård søndag 19.august
kl 11.00. Det er værforbehold. Dersom det regner, flyttes gudstjenesten
inn i Solstad kirke.
Utegudstjenesten er en tradisjon som prøves gjennomført hvert år. Nordvestrand
Aktivitetslag har alle år bistått med praktiske oppgaver til gudstjenesten, som utsetting av benker, og slåing av gress for adkomst.
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Nytt skap og bokhylle til Vassås kirke
Erling Alsli har laget og levert nytt skap til prestens kontor i Vassås kirke, og bokhylle til salmebøkene i Vassås
kirke. Dette er kortreiste saker. Erling har hentet ut tre
fra egen skog. Bokhylla er laget av alm og skapet er laget
i furu.
Erling har også tatt imot

bestilling på hylle og benk til
bruk for organisten.

Renovering taket Vassås kirke
Det er god framdrift på renovering av taket på Vassås kirke.
I tillegg til taket, skal også tårnet
repareres og males.
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Hyggestund/språkkafé på
Bindal sykeheim
Bindal diakoniutvalg, Flyktningetjenesten i Bindal og Frivilligsentralen i
Bindal arrangerte felles hyggestund/
språkkafé på Bindal sykeheim onsdag
23.mai kl 17.30, med servering av
kveldsmat.
KorTrivelig i Åa deltok med korsang. Det var godt oppmøte både fra flykningene, noen
fra bygda som var sammen med dem, pårørende av beboerne og mange fra bofellesskapet. Det ble helt fullt på stuen. Arrangementet opplevdes veldig positivt, så dette kan
bli et arrangement til gjentakelse.

Malesamling i skolene
Som en del av trosopplæringsplan i Bindal sokn, har
vi nå gjennomført malesamling for 2.-klassinger på
Bindalseidet Friskole og Terråk skole. Her får barna
utforske og tolke bibelfortellinger gjennom maling,
og ved å forklare bilder med ord. I tillegg synger de
og ber fadervår.
Det er Catrine Gangstø som gjennom organisasjonen Peacepainting har ansvaret for den
kunstneriske delen av programmet.

Bindalseidet Friskole

Terråk skole
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Vasking av kirkene og dugnad på kirkegårdene
Det har vært mange mennesker i sving med å vaske kirkene og rydde kirkegårdene.
Vasking av Solstad kirke ble utført av 9. klasse fra Bindalseidet friskole, og vasking av
Vassås kirke ble utført av 7. klasse fra Terråk skole. Tusen takk til alle for en flott innsats.
Dugnadsinnsatsen på kirkegårdene har vært topp. Pensjonistforeningene har stilt opp
med dugnadskaffe på Solstad og Vassås kirkegårder. I Åbygda organiserte dugnadsgjengen dugnadskaffen. Tusen takk til alle som stilte på dugnad.

I Åbygda møtte
det 10 personer
på dugnad.
Flott vær møtte
opp på alle dugnadene.
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På Vassås møtte det 14 personer på dugnad.

På Solstad møtte det
14 personer på dugnad.
Milan Matheo
Hamnes Aunvik
klipper plenen.
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Konfirmanter Vassås kirke 20. mai 2018
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Konfirmanter Solstad kirke 27. mai 2018
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Sommerleir på Sømliøya
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Tid:
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Tirsdag 26.—fredag 29. juni 2018
Oppstart formiddag tirsdag, avslutning fredag ettermiddag.

Sted:

Sømliøya

Pris:

Barn kr 750,-

Søskenmoderasjon og redusert pris for små unger. Hvis økonomien er
en utfordring, så ber vi om å bli kontaktet, da vi har støtteordninger.

Voksne uten lederoppgaver kr 750,-.

Påmelding til Sømliøya leirsted, ved Vigdis Aardal Gutvik.
E-post: vigdalvik@gmail.com
Tlf: 957 46 858

Mer informasjon med pakkeliste vil bli sendt ut når leiren nærmer seg.
Lokalkontakt i Bindal:
Gjøa Kristine Aanderaa., Kirkekontoret i Bindal, tlf 916 97 025

Leiren er en aktivitetsleir på barns premisser. Det vil i stor grad bli lagt opp til
organiserte aktiviteter, der noen er for alle og noe er valgfritt. All aktivitet i
og ved vannet (fisking, roing, kanopadling og bading) vil selvfølgelig skje under oppsyn av voksne
Leiren er et samarbeid mellom KFUK/KFUM og menigheten i distriktet. Hovedmålgruppene er barn som dette skoleåret går ut av 4, 5. og 6. klasse, men
det åpnes også for de som er yngre eller eldre. Det går an for forelde/
foresatte å bli med, men ungene må gjerne komme alene. Vi har mange ledere tilstede.

Side 14

Bindal Menighetsblad

Konfirmantleir på Sømliøya
Vi hadde det veldig gøy på
årets konfirmantleir på
Sømliøya 27.-29. Fra Bindal
var det 17 konfirmanter og
for første gang hadde vi fått
med 15 konfirmantene fra
Vega og deres sogneprest
Caroline Hauglid-Formo.
Både Vega- og Bindalkonfirmantene syntes det
var spennende å bli kjent
med hverandre.

Helene, Kristine og Nora var
med som miniledere. De lagde
en veldig morsom kampkveld
på lørdagskvelden hvor vi hadde kostymeball. Trosopplærer
Roy Magnus Langås bidro særlig med det musikalske og ellers hadde v i mange flotte ledere med.
Takk Sømliøya for denne gang!
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Med forbehold om endringer
Dato

Kirke/Sted

JULI:

01.07.
08.07.

Vassås kl 1100
Solstad kl 1100

15.07.

Ingen gudstjeneste

22.07.

Vassås kl 1100

29.07.

Ingen gudstjeneste

AUGUST:
05.08.

Ingen gudstjeneste

12.08.

Ingen gudstjeneste

19.08.

Solstad gamle kirkegård kl 1100

26.08.

Ingen gudstjeneste

SEPTEMBER:

02.09

Vassås kl 1100

09.09.

Ingen gudstjeneste

16.09.

Bindalseidet Misjonshus 1100

23.09.

Ingen gudstjeneste

30.09

Vassås kl 1100

OKTOBER:

07.10.

Solstad kl 1100

14.10.

Ingen gudstjeneste

21.10.

Vassås kl 1100

28.10.

Ingen gudstjeneste

NOVEMBER:

11.11.
18.11.

Solstad kl 1100
Vassås kl 1500
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100

25.11.

Ingen gudstjeneste

04.11.

DESEMBER:

02.12.
09.12.
16.12.

Solstad kl 1900
Vassås kl 1200
Solstad: Vi synger julen inn

23.12.

Ingen gudstjeneste

24.12.
25.12.

Sykeheimen kl 1100
Solstad k 1330
Vassås kl 1600
Solstad kl 1100

26.12.

Ingen gudstjeneste

30.12.

Ingen gudstjeneste

31.12.

Ingen gudstjeneste
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Døpte
Vassås:
13.05.2018 Iben Engelsen Skarstad

Døde
Vassås:
24.04.2018 Ragnhild Aune f. 24.01.1921
07.05.2018 Helga Sylvia Pedersen d. 05.03.1947
Solstad:
16.05.2018 Elly Hennie Kveinå f. 07.02.1940

Kirkelig konfirmasjon Bindal sokn våren 2019
Er du interessert i å få vite med om konfirmasjonstiden i Bindal?
Vurderer du kirkelig konfirmasjon og vil skrive deg som konfirmant?
Ungdom og foreldre er hjertelig velkommen til informasjonsmøte om konfirmasjonstiden
i Vassås kirke 5.september 2018 kl 1900 – 2030.
Konfirmantpresentasjonen er i Solstad kirke 7.oktober 2018, ved gudstjeneste kl 1100.
Konfirmasjonsundervisningen foregår samlet for alle konfirmantene i Bindal, og foregår i
Vassås og Solstad kirker. Vi har en kick-off samling på Hildringen på høsten, og en konfirmasjonsleir på Sømliøya på våren.
Konfirmasjonen i Vassås kirke er 1.juni 2019.
Konfirmasjonen i Solstad kirke er 1.pinsedag: 9.juni 2019.
Skjema for å skrive deg inn som konfirmant får du på kirkekontoret.

Velkommen som konfirmant i Bindal sokn.
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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

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