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En Gud på mitt sted i verden
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Biskopens juleandakt

Lukas evangeliet kapittel 2:
«Og mens de var der kom tiden da hun
(Maria) 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.»
Sør-Hålogaland er et bispedømme hvor
Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
det snakkes mye om stedstilhørighet og
stedsforankring. Vi ser det i politiske diskusjoner om hvor sykehus og skoler skal ligge, vi hører om det i alle bygdelag som kjemper for å beholde butikken, skolen, sykehjemmet. Nå
mot jul konkretiserer dette seg i alle som «skal hjem til jul», alle som skal til sitt sted, sitt forankringspunkt, der hvor de på en helt spesiell måte hører hjemme.
Selv i vår mobile verden, og i en verden hvor fellesskap på nett brer om seg, fellesskap som
kan være overalt og som ikke er avhengig av noe fysisk sted, holder forestillingen om
«stedet mitt» seg ganske sterkt.
Det er ikke få som har et slikt forhold til et kirkehus. Når noen kommer og vil ha dåp, kommer de ofte til sin barndoms kirke, og mange konfirmanter vil heller være den ene som konfirmeres i «sin» kirke, enn å være sammen med de andre i nabokirken.
I vårt samfunn er det mange mennesker som har måttet flykte fra «sitt sted» og som forsøker å finne ny forankring i et nytt land og et nytt miljø.
I juleevangeliet møter vi et budskap om både det ene stedet og om flukten til et annet sted.
Da Jesus ble født, skjedde det på et bestemt sted og til en bestemt tid, i Betlehem da Kvirinius var landshøvding i Syria. For troen er det viktig at dette skjedde slik. Gjennom barnet
Jesus tok Gud selv plass i vår verden, helt konkret som et nyfødt barn på et navngitt sted.
Det forteller oss at Gud ikke er en Gud for det som er utenfor vår eksistens, Gud er en Gud
for livet her og nå. Gud har adresse på jorden, og Gud er en Gud for det jordiske.
Jeg tror det er så viktig å holde fast på denne siden ved den kristne tro. Det understreker at
det er en sammenheng mellom våre hverdagsliv og hvor Gud er. Gud er på jorden, han ble
født i barnet Jesus på et sted. Men ved sin død og oppstandelse, utvider Jesus sin tilstedeværelse til å være overalt der mennesker er. Gud er i Jesus på vårt sted, om det er vårt barndomssted, om vi er på vei mot et nytt sted, om vi er uten noe sted, Gud er der vi er.
Forts.
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Biskopens juleandakt forts.
Hva betyr det? Det betyr at det i juleevangeliet rekkes oss et budskap om forankring som
varer selv når livet endrer seg. Det er en forankring som kan gi oss trygghet og tro, vi er
ikke kastet alene ut i det store livet, Gud er på vårt sted.
Og det betyr at vi er satt inn i verden med en hensikt, det er ikke tilfeldig at vi lever. Jesus
hadde en helt spesiell oppgave, men fra Guds side har vi alle oppgaver i det livet vi lever.
Da Maria og Josef måtte flykte med Jesusbarnet fordi Herodes ville drepe ham, da hadde
de hjelpere. Gamle legender forteller om dyr som hjalp dem, om edderkoppen som spant
et nett for hula de var i så de ble skjult for forfølgere, om en engel som kom til Josef og fortalte at han måtte flykte. Disse hjelperne forteller om at vi er satt til å gi hverandre støtte
mens vi lever, vi skal hjelpe, gå ved siden av, dele.
Midt i juleevangeliet ligger verden foran oss: Vi lever med Gud ved vår side, og vi lever
med et mål for livet.
Så skal vi feire jul, noen opplever seg utenfor og stedløse, noen opplever at det ikke er
plass til dem og at det ikke er bruk for dem. I vårt velstandssamfunn er det ikke lett å være
den som ikke henger med. Og ofte kan jula forsteke alle disse opplevelsene av utenforskap.
I våre gode ønsker om å lage fin jul for våre, familie og venner, kan vi miste av syne det
som det kristne julebudskapet er: Fortellingen om at Gud er på vårt sted, at Jesusbarnet
kom for å gi oss gudsdimensjonen inn i det livet vi har, ikke det livet vi skulle ønske vi
hadde. Og juleevangeliet setter en agenda som går utover det å skape det gode for oss
selv: Jesusbarnet kaller oss til solidaritet og medvandrerskap med alle mennesker.
Det diskuteres alltid ved juletider om hvorvidt jula egentlig er kristen. Det ble feiret vintersolvervsfester på denne tiden lenge før den kristne tro kom til vårt land. Og mange mennesker feirer jul uten å tenke på Jesus, men ser på jula som en god tid for familie og venner. Det er naturligvis helt legitimt, og mennesker fra ulike kulturer og religioner vil prege
denne høytiden på sin måte. Men jeg er glad for å tilhøre en kirke som så tydelig har et
budskap om nærvær og solidaritet som sentrum for julefeiringen, og det er min bønn at
alle som kommer til kirken i advents- og juletiden skal bli møtt med evangeliet om Gud
som i Jesus er på våre steder i verden, og som kaller oss til oppgaver for våre medmennesker. Julen gir oss Gudsnærværet og julen gir oss en agenda for livet. Det gjelder rett og
slett alle mennesker.
Måtte mange få oppleve i denne advents og juletiden at å komme til kirken det er å komme hjem.
Fredelig og god jul ønskes dere alle!

Biskop Ann-Helen
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Allehelgengudstjenester søndag 3. november
- åpen kirke på lørdag 2. november
Allehelgen arrangeres med gudstjeneste både i Solstad kirke og Vassås kirke. Dette
er en helg hvor alle som er døde siden forrige Allehelgensøndag blir minnet under
gudstjenesten.
Det er også mange pårørende som tenner lys på graven til sine døde. I den forbindelse hadde vi i år åpne kirker både på lørdag og søndag slik at det var mulig å komme
inn for en stille stund og eventelt tenne et lys.
Vi vil følge opp med åpne kirker også neste Allehelgen—og da skal vi gjøre det bedre
kjent for menigheten.

Michał Mędzkiewicz på orgel i
samspill med Anna
Mędzkiewicz på bratsj under
gudstjenestene.

Sofie Gutvik leste dikt ved
opplesing av navnene på de
som ble minnet.
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Informasjon vedrørende prostistruktur på Helgeland –
Sør-Hålogaland bispedømmeråd ved stiftsdirektør
Stiftsdirektør hadde forberedt sak til bispedømmerådet 25. september vedørende endring
av prostistrukturen på Helgeland. Stiftsdirektør trakk saken før behandling i bispedømmerådet. I samme møte gjorde bispedømmerådet følgende vedtak i ny sak (38/19): SørHålogaland 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.

Arbeidet med ny kirkelig organisering setter nå fart, og det er etablert et prosjekt med et
hovedutvalg samt fire arbeidsgrupper. De fire arbeidsgruppene skal se nærmere på arbeidsgiverorganisering, biskopens tilsyn, valgordninger og forhold kirke/kommune. Det
sies at et konkret forslag skal være klart om et drøyt år. Det har i løpet av de 20 siste årene
vært mange og lange utredninger av kirkelig organisering. Kirkerådsleder sier i ei pressemelding at det nå er et stort behov for å lande en organisering som hjelper oss til å ha vår
fulle oppmerksomhet på å være kirke i dagens samfunn. Denne gangen er det et spisset
utredningsmandat med et mål om å finne fram til et felles arbeidsgiveransvar for alle tilsatte i lokalkirken. Dersom Kirkerådet finner en modell som kan anbefales, blir det en
bred høring i 2021 før behandling i Kirkemøtet i 2022.

Bispedømmerådet har gitt stiftsdirektør fullmakt til å konstituere prost i Sør-Helgeland
prosti inntil framtidig prostistruktur på Helgeland er avklart. I og med at det nå nasjonalt
settes fart på en ny kirkelig organisering, vil det være tjenlig den nærmeste tiden å følge
med denne utviklingen og ikke forhaste seg med hvordan prostiinndelingen på Helgeland
bør være. Det har over tid vært en ordning der prosten i Nord-Helgeland også har vært
prost for Sør-Helgeland prosti. Stiftsdirektør mener denne ordningen har fungert godt og
vil, ut fra det som er nevnt over, fortsette ordningen frem til sommeren 2020 med mulighet til forlengelse ut 2020.
Forts.neste side
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Håpet er at man i løpet av våren vil ha tilstrekkelig kunnskap om veien videre på nasjonalt
plan, men det kan også vise seg at det trengs mer tid. Stiftsdirektøren mener det er av avgjørende betydning for prostistrukturen på Helgeland, hvordan de nasjonale
føringene blir. Prosten i Nord-Helgeland har sagt seg villig til å fortsette ordningen med å
være fungerende prost for Sør-Helgeland prosti til sommeren med mulighet til forlengelse
ut 2020. Stiftsdirektør vil derfor forlenge dagens avtale med prosten i Nord-Helgeland i
henhold til dette.

Med vennlig hilsen
Jan-Kjell Jonassen stiftsdirektør

Jesu fødsel av Bartolomé Esteban Murillo (1600-tallet).
“I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren” (Luk. 2,11).
Jeg ønsker alle i Bindal en velsignet og fredfull julehøytid!
Sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa
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Avtroppende menighetsråd med vararepresentanter ble takket
av i Vassås kirke i gudstjeneste 20. oktober

Bak fra venstre: Steinar Vikestad, Rakel Emelie Helstad, Gudrun Marie Fossem, Jens Christian Berg
Foran fra venstre: sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Anita Vassli, Kirsten Kveinå Brønmo,
Erling Alsli, kommunens representant Tor Arne Aune
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Sonja Anie Raaum, Ruth Heidi Vollan
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Nytt menighetsråd med vararepresentanter ble presentert i
Vassås kirke i gudstjeneste 20. oktober

Bak fra venstre: Trond Vikan, Silje Helstad Nilsen, Gudrun Fossem, Jens Christian Berg
Foran fra venstre: Rakel Emelie Helstad, Eva Pedersen, Erling Alsli, Katrine Berg-Hansen
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Petter Bjørnli, Maria J Thomasen
Kommunens representant til det nye menighetsrådet bestemmes i løpet av november.
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Kick-off med konfirmantene på Hildringen
Årets konfirmanter deltok på en flott Kick-off på Hildringen fra fredag 8. til lørdag 9.
november. Konfirmantene var kjempeflinke og tok ansvar for måltidene og å rydde opp
etterpå. Totalt inklusive ledere var vi 17 personer og vi fikk alle akkurat plass i senger og
madrasser på gulvet. Kirkevergen Lise Skarstad hadde laget en jegergryte som var populær. På kvelden koste vi oss med boller og kakao.
Takk til alle konfirmanter og foreldre som hadde bakt!
Vi hadde konfirmantundervisning begge dagene, og morgen og kveldsbønn.
På lørdag deltok to av minilederne våre, Ole Stavran og Isak Brevik. Det var supert at de
var med som ledere og populært hos konfirmantene. Michal Medzkiewicz og Tom van
Tuijl var med som ledere og gjorde at vi hadde innholdsrike og morsomme dager. Vi sang
mye og hadde mange morsomme leker inne og ute.
Det var fint å bli bedre kjent med hverandre og jeg gleder meg til fortsettelsen av
konfirmantåret med disse flotte konfirmantene.
Gjøa

Bindal Menighetsblad
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Inne– og uteaktiviteter på
Hildringen

Rebus
-U

Svar på rebus: 1. Øyvind 2. Janne 3. Ole, 4. Halvar

5. Kamilla
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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
dem: ”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

Bindal Menighetsblad

Side 13

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 7. desember til søndag 8. desember. Da legges det opp til spill og lek samt skuespill til gudstjenesten 8. desember. Det blir frokost i kirken på søndag til 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 Vassås kirke søndag 08.12. kl 1200

Solstad kirkegård,
nytt gjerde.
Gjerdet rundt Solstad kirkegård er meget dårlig. Rundt
kirkegården er det opptil
flere forskjellige stilarter på
gjerdet.

Nordvestrand Aktivitetslag
har sagt seg villig til å foreta den store oppgaven med
å rive det gamle og kjøre
det bort. Denne oppgaven
har de startet nå før jul.
De vil så utover våren sette
opp nytt ensartet gjerde.
I tillegg vil gamle råtne
trær og busker bli fjernet.
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Vigde:
Vassås:
05.10.2019 Anita Elin Nakling og Grim Skogset

Døde
Vassås:
16.10.2019
17.10.2019
01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019

Tora Gangstø f.21.01.1931
Johanne Bruvoll f.01.04.1924
Elfrid Helene Nilssen f.16.03.1954
Nora Myrvang f.22.10.1928
Jorunn Johnsen f.22.09.1935

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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For desember 2019
1. desember

Lysmesse i Solstad kirke kl 1900
Med konfirmantene, Anna og Michal Medzkiewicz

8. desember

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

15. desember Vi synger julen inn i Vassås kirke kl 1600

Julens gudstjenester:
Julaften

Andakt på Bindal sykeheim kl 1100
Gudstjeneste Solstad kirke kl 1330
Ytre Bindal Mannssangforening deltar på Solstad

Gudstjeneste Vassås kirke kl 1600

1.juledag

Gudstjeneste Solstad kirke kl 1100

Romjulen og nyttårsaften ingen gudstjenester i Bindal sokn.
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2020
JANUAR
01.01.
05.01.
12.01.
19.01.
26.01.
FEBRUAR
02.02.
09.02.
16.02.
23.02.
MARS
01.03.
08.03.

Med forbehold om endringer

1. nyttårsdag,
onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Ingen gudstjeneste

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Vassås kl 1100
Solstad kl 11, utdeling av 6-årsbok
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100

Søndag,
Søndag

Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Bindalseidet misjonshus kl 1100
Ingen gudstjeneste

15.03.

Søndag

Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100, årsmøte i menigheten
etter gudstjenesten
Ingen gudstjeneste

22.03.
29.03.
APRIL
05.04.
09.04
10.04
12.04.

Søndag
Søndag

Solstad 1500, Tårnagenter
Ingen gudstjeneste

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

Solstad kl 1100
Sykeheimen kl 1100
Solstad kl 1100
Solstad kl 1100

13.04
19.03.
26.04.

Vassås kl 1500
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
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MAI
01.05.
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Ingen gudstjeneste

03.05.
10.05.
17.05.

Fredag, offentlig høytidsdag
Søndag
Søndag
Søndag, Grunn-

21.05.

Torsdag, Kristi

Sykeheimen kl 1100

24.05.
31.05.

Søndag
1.pinsedag
Søndag

Vassås kl 1900, samtalegudstjeneste
Konfirmasjon Vassås

JUNI
01.06.

2. pinsedag,

Gudstjeneste på Tilrem

07.06.
14.06.
21.06.
28.06.

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Konfirmasjon Solstad
Ingen gudstjeneste
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100, 50-årskonfirmanter

Ingen gudstjeneste
Sømliøya kl 1200
Vassås kl 1100

Menighetens
juletrefester i
januar 2020
Bindal menighetsråd arrangerer
juletrefest både på Bindalseidet onsdag 8. januar kl 1700
og Terråk kl 1600 tirsdag 7. januar på Senteret.
Se oppslag!
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