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Forts. neste side 

Siden sokneprest Gjøa K. Aanderaa er i permisjon, har vi denne gangen fått lov til å gjengi 

vikarprest Signe Fyhn sin preken under gudstjeneste i Solstad kirke 22. august 2021. Denne 

gudstjenesten feiret vi de som ble konfirmert i Vassås og Solstad kirker i 1971, og prekenen 

er derfor spesielt rettet til alle 50-årskonfirmantene våre.  

Evangelieteksten er fra Luk 12, 41-48: 
 

Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller  

gjelder den for alle?» 

 42 Herren svarte: «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over  

tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid?  
43 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!  
44 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier.  
45 Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og 

så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full.  
46 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og 

hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.  
47 En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, 

han skal få mange slag.  
48 Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av 

den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det  

kreves desto mer. 

Slik lyder Herrens ord. 

 

 

Prestens side 
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Preken v/vikarprest Signe Fyhn: 

Det var hyggelig å høre stemmene til dere som jeg ringte til av 50-årskonfirmantene fra 
Vassås og Solstad kirker. Dere husket litt forskjellige ting. En av dere husket at dere var så 
mange fra Åbygda som ble konfirmert i Vassås! Hele fire konfirmanter! 
Noen husket en weekend på ei øy jeg aldri fikk navnet på: Sømblia og Sømliøya! Og at 
dere var en vilter gjeng som ikke var lett å holde styr på. Og i tillegg husket en av dere en 
leder som var med. Han satt bak  og sukket: «ja, Jesus» når presten snakket. Det var 
flaut! 
Det var ikke vanlig med bunad! Jeg spurte: Var det en eller to dager, overhøring og  
konfirmasjon på søndag og gudstjeneste med nattverd på mandag? Det var forskjellig 
erindring om dette også, men undervisninga var i skoletida.  
 
En ting alle fortalte var at presten het Arnvid Lie. Han var ung og en grepa kar.   
Hva har dette med dagens tekster å gjøre?  Alle tekstene handler om å utføre det kallet 
en har, eller yrket med ydmykhet og uten å undertrykke andre. Helt fra kong Salomo 
som ba til Gud om visdom og forstand i  tjenesten som konge. - Og til brevet til Efeserne 
der det beskrives forskjellige tjenester for apostler og andre. Det viktigste var og er «å 
være Sannheten tro i kjærlighet.»  Kanskje var det denne ydmykheten dere gjenkjente 
hos Arnvid Lie? Jeg vet ikke. 
 
Situasjonen som dagens prekentekst fra Lukasevangeliet beskriver, er et skrekkeksempel 
på misbruk av makt! Det handler om mellomledere eller «forvaltere» og «tjenestefolk». 
Noen oversettere mener ordet som brukes om tjenestefolk burde være «slaver».  Slaver, 
livegne eller husmenn var fra gammelt av noen som i kraft av sin lave stand skyldte å  
gjøre det de var pålagt for i det hele tatt å kunne brødfø seg og familien. Men av og til 
var dette ikke nok! 
 
Vi hører et eksempel om en oppsynsmann som utnytter situasjonen når sjefen eller  
herren er bortreist, til å trakassere undersåttene. Det er gjenkjennelig fra slikt vi har fått 
fortalt fra før i tida, men det kan også ligne noe av det som skjer i vår tid, både i eget 
samfunn og andre, om enn på mer skjulte måter.  
 

For noen år siden var jeg i Nord-Troms og besøkte en slektning, hun var 92 år og husket 
godt. Hun hadde skrevet ned ei fortelling fra egen familie om hvordan handelsmenn på 
slutten av 1800-tallet tok fra småfolk gard og grunn når de ikke kunne gjøre opp for  
gjelda si på øyeblikket. Dette kunne ha sin årsak i at handelsmennene selv stod i gjeld 
høyere opp, men resultatene for dem som ble berørt, var umenneskelige.   
 
En fisker hadde mista båten sin en vinter og hadde fått utsettelse på betalinga til  
handelsmannen som hadde lånt han penger. Neste år dro mannen ut på vinterfiske for å 
fiske og tjene inn tapet. Han hadde fått henstand fra handelsmannen til han var tilbake. 
Kona hans var heime, passet småbruket og bodde i det ganske dårlige huset med flere  
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barn og ei sjuk mor. En dag dukket det opp to menn med spade og begynner å spa torv av 
taket for å rive huset. Disse var fra en familie som hadde klart seg litt bedre enn denne. 
Det ble de som måtte håndheve handelsmannens bestemmelse. Og denne  
besto i å drive ut de som bodde der, rive det gamle huset og bygge nytt hus til seg sjøl. De 
stod på bar bakke!  
 
Heldigvis fikk fiskerkona med mor og småbarn lov til å flytte inn i fjøset til naboen for 
sommeren, og veslejenta på fire år måtte gå skytteltrafikk og bære sin del av  
flyttelasset. Denne fireåringen var mor til ho som fortalte dette. 
 
Slik var det for mange på den tida. Og fortellinga kan kjennes igjen fra andre steder på 
kysten. 
 
Noen av oss har erfaringer fra arbeidsforhold som er, eller var, vanskelige. Av  
maktmisbruk. Og noen har kanskje vært i situasjoner der vi sjøl brukte makt mot noen. 
Noe som vi kanskje kan ane på etterskudd hvis vi går i oss sjøl og tenker over våre liv.  
Dette kan vi tenke på uten å grave oss ned i bitterhet og heller ikke i lammende  
selvbebreidelse.  Vi står til ansvar overfor Gud med våre handlinger overfor våre  
medmennesker.  Jesus sitt engasjement ligger hos de minste, de fattige. De som opplever 
urettferdighet.  
 
Verden er komplisert. Vi er del av verdensomspennende systemer som er urettferdig, som 
gjør de fattige enda fattigere, som skaper sult og krig. Det er lett å bli motløs både på  
egne vegne og menneskehetens.  
 
Det finnes tekster i det nye testamente som minner oss om at kjærligheten fra Gud er det 
første vi møtes med. At dømmende og sjølbebreidende tanker ikke hjelper så mye. 
 
Fra vår første dag er vi inkludert i en dyp og omfattende kjærlighet fra den Gud som  
skapte oss. Denne kjærligheten er det Jesus kommer for å formidle.  
 
Noe av dette er uttrykt i noen ord i 1.Johannes brev: ”Vi elsker fordi Gud elsket oss først. …
men frykten bærer straffen i seg.. 
 
Den som skrev dette må ha hatt god kjennskap til pedagogikk eller psykologi. De fleste blir 
ikke gode ved å møte trusler, - da er det frykten som driver oss. For frykten bærer straffen 
i seg…Men når vi sjøl blir møtt med det gode, hender det at vi våger å gi det videre. 
 
Vi trenger lover og regler, for å hindre at vi skader hverandre. Lover som gjelder for alle. 
Spørsmålet er ikke bare: Hvordan hindre ondskap og urett? Men like mye: Hvordan elske 
sin neste som seg selv?  
 



 

 

Bindal Menighetsblad Side 6 

Som Kristus-troende er kjærlighetsbudet, som Jesus kalte «det største budet i Loven,» vår 
målestokk: Du skal elske Gud over alle ting og du skal din neste som deg selv!   
 
Kjærligheten fra Gud gjelder oss alle. Og selv når vi trår feil og ikke klarer å gjøre det  
gode, så tar han imot oss. Derfor er vi invitert til nattverd i dag, slik vi var i forbindelse 
med vår konfirmasjon. Det er godt og befriende å høre ordet om tilgivelse for Jesu skyld.  
 

 
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir  

en sann Gud fra evighet til evighet.  
Amen 

Vikarprest Signe Fyhn 
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De frammøtte 50-årskonfirmantene var med i  

inngangsprosesjonen på starten av  gudstjenesten.  

 

 

Årets 50-årskonfirmanter ble konfirmert i Vassås 

kirke 27. juni 1971 og i Solstad kirke 4. juli 1971. 

Bak f.v: 

Terje Ronald Sevaldsen, Torstein Skarstad, Elin Eriksen, Ellen Mathilde Welde Dybvik. 

Foran f.v.. Åse Rørmark, Sølvi Irene Busch, Evy Oddveig Skauvik, vikarprest Signe Fyhn. 

Under gudstjenesten ble de både de som har gått bort siden i sommer og de 

som er gått bort av konfirmantkullet minnet. Navnene ble lest opp og lys ble 

tent. Nattverdsbordet ble også dekket til denne gudstjenesten.  

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Tydelig at det var godt å treffes igjen og 

at det var mange minner å dele. Med sol og godt vær som ekstrabonus ble det 

en flott dag ved Solstad kirke! 
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Nytt siden sist... 

 6-årsbok:  

Den 13. juni delte menigheten ut bok til  
6-åringene. Totalt mottok 10 barn  
boka «Tre i et tre». Vi håper dere synes det er 
gøy å lese om 6-åringene Erlend, Stian og  
Tuva.i boka. Takk for at dere kom og feiret 
gudstjeneste sammen med oss.  
Velkommen igjen! 

Illustrasjon: Eldbjørg Ribe 

Tur til Skotnes: I vår var kirkevergen rundt for å se de ulike gravplassene og 
kirkene i soknet, og i juni kom endelig turen til Skotnes. Da ble det også  
anledning til en stabstur for alle på kirkekontoret, samt fellesrådsleder og  
tidligere kirkeverge. Været var på sitt beste, og vi retter en stor takk til Johan 
Skotnes som skysset oss med båt og holdt oss med kaffe. Soknet har avtale 
med Magnus Skotnes om vedlikehold på gravplassen, og vi er svært  
takknemlige for denne hjelpen! 

Gravplassen ligger nydelig til ved sjøen. 

Foto: Marte Breisjøberg 
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Sommeren gir også flere muligheter for utendørs aktiviteter. Alle gravplassene 
gås jevnlig over med plenklipperen, og i år er også gjerdene på gravplassene 
ved Bindalseidet  og Aunstranda hatt et ekstra behov for stell.  På Bindalseidet 
er det gjort reparasjoner av gjerdet, og ved Aunstranda blir malingen frisket 
opp. Arbeidet ved Aunstranda er det sommerungdommen vår, Charlotte Lar-
sen, som står for. Tusen takk, Charlotte!       

 

 

 

 

 

Foto: Jens Christian Berg 

Vikarprester den siste tiden har vært Signe 
Fyhn og Jens Preben Colstrup.  
Her med bilder fra  gudstjenester 8. august 
og 29. august i Vassås kirke. 

Det ble gjennomført én ute-
gudstjeneste denne somme-
ren, den 4.juli på Solstad 
gamle kirkegård. Sokneprest 
Gjøa Kristine Aanderaa for-
rettet, og Roger Johansen  
bidro med det musikalske. 
Det ble også kirkekaffe i  
etterkant av gudstjenesten.  

 
Gudstjenesten den 11.juli var 
tenkt holdt ute på Bindal byg-
detun, men på grunn av været ble denne flyttet til Vassås kirke. 

Solstad gamle kirkegård i juli. Petter Bjørnli og  

Otto Bøkestad var forsangere.   



 

 

 

Høstens bispevisitas er godt i rute, og vi kan nå presentere programmet for 

27. september—3. oktober. Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes vil da være hos 

oss her i Bindal, og vi gleder oss til å møte henne. Det vil  bli travle, men  

forhåpentligvis hyggelige dager! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offisielt program ser du på neste side, og vi håper mange vil delta på  

kveldsbønn, morgenandakter og ikke minst visitasgudstjeneste søndag 3.  

oktober kl 1100 med biskopens foredrag!  

Bindal Menighetsblad Side 10 

Foto: Mats Jensaas 
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Døde  
Vassås: 
 
24.08.21   Petter Olav Strand, f. 28.05.1932 
 
Solstad 
13.06.21   Johan Martin Otervik, f. 03.04.1934 
01.07.21   Lisbeth Johansen, f. 09.06.1971 
23.07.21   Arman Bøkestad, f. 31.01.1963 

Fred over minnet 

Døpte: 
Vassås: 
13.06.21   Hedda Øyen Skarstad 
27.06.21   Ella Myrvang 
08.08.21   William Moen Brevik 
                   Ulrik Kveinå-Helstad 
 
Solstad: 
20.06.21   Lilja Gjertsen Bogen 
                  Jonas Ingebrigtsvold Pedersen 
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Konfirmasjon høsten 2021 

 

Vassås kirke lørdag 16. oktober kl. 11:00 

Kristian Hagen Okstad 

Rikke Øren Helstad 

Sander Vikan 

Adam Elias Nakling Skogseth 

Eline Vikestad Trøan 

 

Solstad kirke lørdag 23. oktober kl. 11:00 

Sofia Lian Valan 

Andrine Aarsand 
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Infotavla 

Utdeling av 4-årsbok 

Menigheten deler ut bok til 4-åringene våre den 19. september. Dersom du er 
døpt og fyller 4 år i år, men ikke har mottatt invitasjon fra oss — møt opp den 
19. eller ta kontakt med kirkekontoret så får du mer info! 

Innskriving konfirmanter 2022 

Etter samme gudstjeneste, den 19.september i Solstad kirke, vil det også være 
et informasjons– og innskrivingsmøte for nye konfirmanter med foresatte.  
Dersom du ønsker å konfirmeres kirkelig, men ikke har mottatt  
informasjonsbrev i posten —møt opp den 19. eller ta kontakt med  
kirkekontoret for mer info. 

 

Vikarprester og trosopplærer 

Denne høsten blir det ikke prest på kirkekontoret hver 

dag, men prestevikar Preben Colstrup kommer til å ha no-

en dager nå i september før vikarprest Hans Arne Aakerø 

tar over fra oktober. Det er først og fremst tirsdager som 

blir  

kontordager. Ta kontakt med kirkekontoret, så viderefor-

midler vi kontaktinfo til vikarprestene.  

I tillegg vil vi også se en del til prost Kristoffer Lønning 

Tørressen, han skal blant annet stå for oppstarten av konfirmasjonstida til de 

som skal konfirmeres til våren. 

Menigheten vil også ha en trosopplærer i 20% fram til jul. 

Det er Kathrine Haugen, som også er trosopplærer i 

Sømna, som vil fungere i denne stillingen.   

 

 

Hans Arne Aakerø  

Kathrine Haugen 
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Konfirmasjonskort: 

Bindal menighet har konfirmasjons-

kort til salgs. Kortene er illustrert av  

Monika Helgesen, og de koster kr 50 

pr stk. Du finner de på COOP marked  

Bindalseidet, Joker Bogen, COOP  

marked Terråk, samt kirkekontoret. 

 

 

 

 

 

 

Smittevernregler i kirkene pr. september 2021 

• Tillatt med inntil 200 personer uten faste, tilviste plasser, og oversikt over 

deltakere skal oppbevares i 14 dager. 

• Se www.kirken.no/korona for oppdatert informasjon 

 

Abonnere på Menighetsbladet? 

Menighetsbladet gis ut regelmessig i samme blad som Båtsaumen fra Bindal 

kommune.  Mot en sum på kr 220 årlig vil du få tilsendt bladet i papirutgave. 

For å bestille abonnement  kan du ringe Bindal kommune på tlf. 75 03 25 00  

eller sende e-post til postmottak@bindal.kommune.no.  

Oppgi full postadresse. Blad og faktura vil komme i posten 

Illustrasjon:  Monika Helgesen 
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Tilbakeblikk 

Sist det var bispevisitas her i Bindal var 9.-13. februar 2011. Da var det biskop 
Tor B. Jørgensen som kom, og etter ei rikholdig uke ble visitasen avsluttet med  
visitasgudstjeneste i Solstad kirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prest Torkel Irgens, prost Even Borch, biskop Tor B. Jørgensen og sokneprest 

Claes Blom Mørch 

Av programmet i 2011 framgår det at bis-
kopen fikk møte elevene ved Kjella skole, 
deltakelse på malesamling for 2. klassinger 
på Vonheim forsamlingshus, og en snartur 
innom UKM—ungdommens kulturmønst-
ring. Det ble avholdt kveldsgudstjenester, 
morgenandakter og andakt på sykeheimen 
i tillegg til visitasgudstjenesten. 
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 Kirkekalender 2021 

SEPTEMBER     

05.09 Søndag Ingen gudstjeneste 

12.09 Søndag Ingen gudstjeneste 

19.09 Søndag Solstad kl. 11:00. Høsttakkefest 

og utdeling av 4-årsbok. Dåp.  

26.09 Søndag Ingen gudstjeneste 

OKTOBER   

03.10 Søndag Vassås kl. 11:00.  

Visitasgudstjeneste m/biskop 

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes. 

Dåp. Kirkekaffe og foredrag 

etter gudstjenesten. 

10.10 Søndag Ingen gudstjeneste 

16.10 Lørdag Vassås kl. 11:00.  

Konfirmasjonsgudstjeneste. 

23.10 Lørdag Solstad kl. 11:00. 

Konfirmasjonsgudstjeneste. 

Dåp. 

31.10 Søndag Ingen gudstjeneste 
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NOVEMBER     

07.11 Søndag,  

allehelgensdag 

Vassås kl. 11:00 

Solstad kl. 15:00 

14.11 Søndag Vassås kl. 12:00. Lys våken. 

Presentasjon av  

konfirmantene. 

21.11 Søndag Ingen gudstjeneste 

28.11 Søndag Solstad kl. 19:00. Lysmesse. 

DESEMBER   

05.12 Søndag Ingen gudstjeneste 

12.12 Søndag Vassås kl. 11:00 

19.12 Søndag Solstad kl. 16:00. 

Vi synger julen inn. 

24.12 Fredag, julaften Bindal helsetun kl. 10:30 

Solstad kl. 13:30 

Vassås kl. 16:00 

25.12 Lørdag, 

1.juledag 

Solstad kl. 12:00 

26.12 Søndag, 

2.juledag 

Ingen gudstjeneste 

Med forbehold om endringer 
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