Nummer 5

2005

32. årgang

”La de små barn
komme til meg”

Søndag 25. september var det foruten presentasjon av konfirmanter, høsttakkefest, utdeling av 4årsbok også dåp i Solstad Kirke. I den sammenheng var det mange barn i kirka og prest Dagrun
inviterte disse fram til alterringen og de sang sammen.
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Bindal menighetsblad

Været ....
«Det er ikke dårlig vær, bare dårlige klær….» heter det så blidt.
Sånn som forholdene har vært denne høsten har vi vel alle snart bare gode klær! Vi har alle forskjellige reaksjoner på denne
langvarige regnbygen. Noen reagerer sterkere enn andre og blir
nedstemt og i dårlig humør. Det kan være viktig å finne noe positivt å henge tankene på. I den forbindelse synes jeg at et dikt av
Oskar Stein Bjørlykke kan være passende.

Dikt

av Oskar Stein Bjørlykke
Først kom
en liten regndråpe
rett på hånden min
og jeg ble glad.
Så kom regnet.
Det øste ned.
Tusenvis av dråper.
Nettopp da,
Gud,
visste jeg hvor mye
jeg vil takke for.
Takk for gleden
når vi ønsker velkommen.
Takk for gleden
når vi snakker sammen.
Takk for gleden
når vi sitter til bords.

Takk for gleden
når vi leker.
Takk for alle gledene,
Gud.

Vassås menighetsråd,
formann: Petter Dypvik,
7980 Terråk, Tlf. 75 03 23 19
Solstad menighetsråd,
formann: Geir Horsberg,
Tlf. 75 03 23 49
Kirkelig Fellesråd i Bindal,
Leder Petter Dypvik
Tlf. 750 32 319
Dersom noen ønsker å bidra
med innlegg i menighetsbladet
tar vi med takk imot stoff på
kirkekontoret.
Bladet kan også leses under
Båtsaumen på kommunens
nettside:
www.bindal.kommune.no

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 6 ganger i året. Bladet
sendes gratis ut til alle heimene i
prestegjeldet Frivillige gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Bankgiro 4651.07.04754
Redaktør: Lise Skarstad
Bindal Prestegjeld:
Prest Dagrun Rønnåbakk,
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 80
Mob: 90 60 86 16
Kontortid:
Tirsdag kl 0900 - 1400
Fredag kl 0900 - 1400
Mandag og lørdag er prestens
fridager.
Kirkekontoret:
Kikekontoret åpent
alle hverdager
Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 24
epost: kirkevergen@bindal.
kommune.no
Kirkeverge: Lise Skarstad,
Åbygda, 7980 Terråk,
Tlf. 750 32 168
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,
Vikestad, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 14 30
Organist: Roger Johansen,
7980 Terråk, Tlf. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen,
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
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Prestens side
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Hva betyr mest?

n kollega som er sjømannsprest, beretter om
en spesiell opplevelse
han hadde for noen år siden.
Han forteller:
”Det hendte en søndags ettermiddag i Firenze sentrum. Jeg
skulle drikke kaffe på Piazza
Signoria. Dette enestående
utendørs museet er en av
Europas vakreste plasser, og
er vanligvis overlatt til backpackere, flanerende florentinere, avislesende kafegjester og
kunstinteresserte nordeuropeere på oval kulturweekend til
Toscana, mens bilene er forvist
til overprisede parkeringshus i
utkanten av sentrum.
Men denne søndagen var
det annerledes. Det sto mellom
femti og hundre biler parkert
overalt på plassen, og det virket
som om det var et slags system
i det hele, et uvant fenomen i
Italia. Jeg stilte meg bak noen
politisperringer rett overfor
Palazzo Veccio og glodde som
alle andre for å se om noe ville
skje.
Det gjorde det. Først kom
Tony Blair ut av Palazzo Veccio. Så kom Chirac. Så kom
den italienske statsministeren
og hilste på alle som stod foran meg ved sperringen. Så
begynte bilene å sette seg i
bevegelse. Det passerte lange
sorte Mercedeser, politibiler,
motorsykler, sykebiler og minibusser med journalister i en
lang strøm, mens helikopterne
snurret over renessansepalassene. Så kom det to umåtelig
lange amerikanske limousiner,
og den andre av dem hadde en
rund logo på døren: Seal of the
President of the Unites States of
America.

Og ganske riktig, der satt
statsborgerskap og pass, forBill Clinton og smilte bredt og
teller evangeliet oss at vi likeså
vinket. Etter nok et par snes
er borgere av et annet rike.
sorte Mercedeser og andre
”Også evigheten har Gud lagt i
kjøretøy var plassen igjen tom
menneskenes hjerter”, står det
for biler.” Så langt min kollega
skrevet.
sjømannspresten.
La oss derfor lytte til hva
Hvilken overdreven demon- Arne E. Sæther sier i sin ”kirkestrasjon av makt og betydnings- salme” som finnes på nr. 693 i
fullhet, tenker vi. Samtidig kjen- vår salmebok, hvor han så godt
ner vi dog noe igjen av dette får fram dette ”både- og” som
også her på våre breddegrader, vi får lov å leve i, og som også
enten det gjelder statsbesøk fra taler til oss om hva som betyr
andre land eller folk med høy mest. Ikke ved kraft eller makt,
status og posisjon her hjemme. men ved Guds Ånd lever Kristi
For eksempel et vaktskifte i kirke!
Kongens garde på slottsplassen
Dagrun Rønnåbakk
i Oslo vil vel de fleste anse for
å være en stilfull og flott seremoni. Selv om jo Kongen ikke
lenger har noen makt, slik det
var i gammel tid.
Av våre politikere forventer
vi at de skal bruke den makten velgerne har
gitt dem til befolkningens og
”Midt i vår verden, her hvor vi bor,
landets
beste.
står et bygg som et tegn på vår tro.
For det er bare å
Lyset og mørket, himmel og jord,
konstatere at et
samfunn umumøtes her i en levende bro.
lig kan opprettholdes uten ved
Midt i vår verden, her hvor vi bor,
hjelp av makt
finnes vern for en utmattet sjel.
og myndighet.
Muren og tårnet, her er en borg
Ellers ville vi
og en levende kraft som gjør hel.
jo havne i anarki. Derfor ber
Midt i vår verden, her hvor vi bor,
vi også i kirkekimer klokker til alvor og fest.
bønnen for vår
Kristus er sentrum, korset et tre,
konge og hans
hus, og for alle
det gir ly til hver søkende gjest.
som har myndighet og ansvar
Midt i vår verden, her hvor vi bor,
i samfunnet.
kommer Kristus som morgenens gry.
Men samtidig
Vi er hans kirke, vi er det bygg
som vi tilhører
som han reiser på ny og på ny.”
et velsignet godt
(A.E.S.)
land, hvor vi har
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Innlegg fra menigheten
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Gerd Brevik har gitt
oss innsyn i en samling
dikt og fortellinger som
hun har skrevet. Vi har
denne gang valgt ut to
stykker som vi ønsker
dele med dere.

Betraktninger
over de
4 årstider
Av Gerd Brevik

Våren er en tid hvor alt spirer
og gror.
Da sår vi med tanke på
høstens rikdommer.
Sommeren, da slår alt ut i
full blomstring,
og vi nyter livet i fulle drag
og samler krefter mot vinterens mørke.
Høsten er en modningstid for
alt liv.
Hva vi kan høste, beror mye
på hva vi har sådd.
Vinteren er en hviletid,
men kan også være stormfull.
Men den bærer i seg håp og
lengsel mot en ny vår.

Eldrefest

på Bindalseidet
Eldresenter
søndag 30.okt. kl.16.
- Gudstjeneste
- Servering av varm mat,
kaffe og bløtkake
- Underholdning
- Loddsalg
Påmelding innen 26.okt. til
Kirkekontoret
tlf, 750 32 581, eller
Eldresenteret v/Kirsten
tlf. 750 31 458

Minner fra Vega
Av Gerd Brevik
Midt i Norge ut mot havet ligger Vega,
der var min heim en gang,
med bølgeskvulp og måkeskrik,
ja slik var livet mitt den gang.
Vi bodde utsatt til for vær og vind,
men vi hadde mye solskinn.
Vinterstormene var ikke alltid så trivelige
når de dro forbi,
men det var bare noe en måtte finne seg i.
Jeg syntes Holmen var et trivelig sted å bo,
for utsikten der var kjempegod.
Om det blåste litt til tider,
så var det så mange andre gode sider.
Trafikkstøy hadde vi lite av,
det eneste var den som skipstrafikken gav.
Skipsleia gikk et godt stykke innafor oss,
og der gikk det mang en stor koloss.
Under krigen ble vi vitne til et sjøslag inn på fjorden,
ja det hørtes verre ut enn den verste torden.
Til kjelleren vi satte av sted,
for ingen visste hva som kunne komme til å skje.
Utafor stuedøra må en vel nesten si,
var det alltid båter som kom og gikk,
til tider var det en del trafikk.
Men de uhyggelige grå,
dem satte vi lite pris på,
for en visste aldri hva slags ærend de var ute i,
jeg er glad den tiden er forbi.
Ingen kunne vel tenkt seg å bo der i dag,
nei nå skal det være transportmidler av alle slag.
Apostlenes hester ble den gang oftest det tilbudet vi fikk,
ellers kunne vi av og til måtte ro en time til butikk.
Pløying av potetåker ble gjort med spade,
jeg tenker folk i dag hadde sagt: ha det!
Gjødsla ble trillet ut med gammeldags trillebår,
når en er nødt er det helt utrolig hva som går.
Våronn, torvonn, høyonn og så til høsten potetonn,
alt dette måtte gjøres for hånd.
I den tiden var dette helt nødvendig for å eksistere,
men denne måten å leve på behøver vi ikke mere.
Om folk i dag er mere tilfredse, det gjenstår å se.
Barndomsminner kan være så mangt,
en del kan nok være triste og grå,
men la oss ikke glemme at over oss skinner det alltid
en stjernevrimmel der oppe i det blå.
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Vi har fått Aud Hauger Liasjø til
å skrive under denne vignetten
denne gang.
Hun er opprinnelig fra Moss men
nå bosatt på Bindalseidet . Hun
harsom kjent en deltidsstilling på
kirkekontoret i tillegg til en deltidsstilling på Bindalseidet Friskole.
”Kjærlighet fra Gud er den første
salmen jeg kan huske jeg lærte på
skolen. Jeg syns den var veldig fin,
og det var flott å høre da den ble
spilt på orgelet i Moss kirke.
Senere i livet har salmen fulgt
meg i glede og sorg. Jeg føler alltid
noe spesielt når jeg hører denne
salmen.”

Kjærlighet fra Gud
Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Lutter
smil og
glede
1)
Hun var en fullrigger, en
kremdundre av voldsomste
slag. Han var en unnselig
lite fjon. De var bygdas
underligste ektepar. Det forundret ingen at han gikk
tidlig bort. Og alle forsto den
dypere mening da hustruen
ville oppreise sin mann en
gravsten med minneskrift.
Der sto: ”Hvil i fred - til vi
møtes igjen!”
2)
Det var til stor forargelse
for enkelte at den nye
soknepresten var en ivrig
piperøyker. En dag han
sto og røykte i haven med
pipa i munnviken kom formannen i menighetsrådet
syklende, og han tenkte at
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nå var tiden inne til et alvorsord som denne saken.
Hen syklet bort til gjerdet,
stanset, hilste og sa: ”Tror
soknepresten at vår Herre
og Mester røkte pipe da han
var på jorden?” Presten flyttet pipen ettertenksomt over
i den andre munnviken,
smattet et par drag og sa
sindig: ”Om han røkte pipe
vet jeg ikke noe bestemt om.
Men han syklet ganske sikkert ikke.”
3)
Blant emisærene var Johansen og Verpe av de mest
kjente. Som predikanter var
de rene radarparet. Det
pleide å komme mye folk.
Men en gang rant bedehuset aldeles fullt. Og det
var ikke til å undres over.
På posthusveggen sto følgende plakat:
I AFTEN KL 19 BLIR DET
MØTE PÅ BEDEHUSET
HVOR JOHANSEN SKAL
TALE OG MULIGENS VERPE.

Givertjenesten

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

I denne utgaven har vi lagt ved en giro som kan benyttes
ved gaver til givertjenesten. Midler gitt til givertjenesten kan
brukes i begge sokna i kommunen. Det kan f.eks være som
støtte til barne- og ungdomsarbeide eller også som lønn til
diakon eller andre som arbeider mot barn- og unge.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Sør-Hålogaland Bispedømmeråd foretok den 6.oktober ansettelse av prest i Bindal. Det var to mannlige søkere til stillingen. Vedkommende som er ansatt, har nå en tidsfrist for å
svare på om han tar stillingen. Vi venter i spenning og har
altså pr. dato ikke mer konkret å forholde oss til.
Dagrun Rønnåbakk fortsetter som vikarprest inntil endelig
ansettelse foreligger.

Ansettelse av prest

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80
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Nå er vi i gang med
nye konfirmantkull

Vi har hatt presentasjon av konfirmantene i h.h.v. Vassås og
Solstad kirker for de forskjellige sokn og bringer her bilder
av begivenhetene. Listene inneholder navn på alle konfirmantene , men ikke riktig alle var
tilstede da bildene ble tatt.
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Konfirmanter
i Vassås sokn:
Per Magnus Appfjell,
Tina Cisilie Aunvik,
Christer Skogseth Brevik,
Sigrid Helovise Sæternes
Hagen,
Signar Haldorsen,
Vegard Andreas Gaupen Ness,
Andreas Aune Nordhagen,
Håkon Nygård Otervik,
Oda Benedikte Fossem
Skarstad,
Odd-Karstein Borgen Solum
Åse Marie Strand

Konfirmanter
i Solstad sokn:
Morten Ekremsæter Alsli
Robin Andre Vikan Heide
Lars Erik Holmvik
Emilie Therese Vikestad Strand
Arne Christian Valan
Ida Cisilie Larsen
Bård Even Hanssen
Maria Isabel Holm
Jaran Sander Strand
Adrian Jørgensen

4-årsboka
Fra udelingen i Solstad Kirke

I forbindelse med høsttakkefesten hadde vi også utdeling av
kirkeboka til årets 4-åringer.
Det var stas å få boka av Dagrun Rønnåbakk som under utdelingen sang med barna.

Klokker/
diakon
sluttet
Grete Lundseng har etter
eget ønske vært i permisjon
siden 01.04.2005. Nå har
vi dessverre mottatt melding om at hun vil slutte
i sin stilling og dermed
ikke kommer tilbake når
permisjonstiden
utløper
01.10.2005. Vi takker Grete
for det hun har bidratt med
i sin klokker/diakonstilling,
og ønsker henne lykke til
videre.

Fra utdelingen i Vassås kirke
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Ny beredskapsordning
for presteskapet
Fra 1.september 2005 har prestene i Sør-Helgeland prosti
(Bindal, Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Vega) gått inn i en
ny ordning hva gjelder beredskapsordning for prester. Det
betyr at utenom arbeidstid,
mellom kl 17.00 og kl.08.00
neste dag, samt lørdager, søndager og helligdager, er det en
prest i prostiet som kan nås på
vakttelefon.

Vakttelefonen er nr.
916 55 884
Henvendelser til denne vakttelefonen vil automatisk bli viderekoblet til den presten som
til enhver tid har vakt.

Misjonsforeninga
Grete Lundseng var i egenskap av diakon en sentral person i Misjonsforeninga. Etter
at Grete gikk ut i permisjon
og senere har sagt opp sin
diakonstilling, har Misjonsforeninga vedtatt at foreninga legges ned. Regnskapet
er avsluttet og det er overført kr 4 025,- til Normisjon
og kr 4 025,- til Misjonsselskapet. Det er fint om noen
har mulighet til å starte opp
igjen misjonsforeningen.

Dette er det en vaktberedskapsordning for følgende tjenester.
a. gå med dødsbudskap
b. forestå soknebud (nattverd
til syke og døende) som
ikke kan utsettes
c. Utøve sjelesorg i situasjoner
der det ellers ville medføre
fare eller unødig belastning
å utsette tjenesten.
Geografiske hensyn tilsier
at prestene på Vega og Bindal
ikke er med på vaktlista. Likevel er også disse kommunene
inkludert i tjenestedistriktet.
Om en ikke lykkes å få kontakt med lokal prest i vanlig
arbeidstid, kan også vaktnummeret brukes.

Den norske kirke skal få ny salmebok
Kirkerådet har vedtatt at det
innenfor rammen av prosjektet Reform av kirkens
gudstjenesteliv fram mot
2010, skal utarbeides en ny
salmebok og at den skal
utkomme som to bøker. En
bok skal inneholde kjernesalmer fra eldre og nyere
tid, og fornyes ved hver

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Bjarne Holmberg
Magnar Kveinå
Alma Kveinå

hovedreform av gudstjenestelivet. Den andre boka
skal være et tillegg som
kan fornyes oftere og være
en utprøving av nytt materiale. Dagens Norsk Salmebok er fra 1985, mens det
kom et tillegg med nyere
salmer i 1997. KPK.

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 43 53 – mob. 959 50 030
75 03 11 00 – mob. 959 50 028
75 03 13 29 – mob. 959 50 029
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BUDSJETT
Kirkelig fellesråd har lagt fram
sitt budsjettforslag for 2006 for
kommunen. Det er rammeoverføring fra kommunen samt en
liten pott fra bispedømmerådet som i hovedsak utgjør
driftsmidlene for fellesrådet.
Dersom det ikke blir økning i
bevilgningene sett i forhold til
2005 vil det ikke være rom for
å ansette ny diakon. Kirkelig
Fellesråd beklager dette sterkt
da diakonen fyller en viktig
plass i forholdet til arbeidet i
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menigheten. Mye av dette arbeidet vil nå ikke bli gjort. Det
vedtatt at stillingen skal tas opp
til ny vurdering igjen ved budsjettarbeidet for 2007.
Budsjettet for 2005 er et
”minimumsbudsjett” på mange
poster. I løpet av de to siste år
er overføringene fra kommunen gått ned med kr 238 000,-,
og fra bispedømmerådet med
kr 53 000,-. Når vi så vet at
det totale driftsbudsjettet er
under kr 1,5 mill sier det seg
selv at det er knappe tider. For

2005 var vi bl.a. nødt til å få tilskudd fra menighetsrådene for
at driften skulle kunne ivareta
grasklipping på kirkegårdene.
Dette dreier seg om ca. kr 60
000,Budsjettforslaget for 2006 innebærer at vi skal ivareta dagens nivå på sommervedlikeholdet på kirkegårdene, men
da faller altså diakonstillingen
ut. Endelig budsjettvedtak vil
bli fattet des.2005/januar 2006,
etter at kommunen har fattet
sitt budsjettvedtak.

Buketter - Sorgbinderi Dekorasjoner - Brudebuketter
Vi bringer blomster i hele
kommunen, og gjennom
Euroflorist formidler vi til hele
landet. Uteblomster, jord og
gjødsel samt krukker fås kjøpt
hele sommeren.
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Hilsen fra Borghild

Vi har mye for pængan!
Du finner det meste i:
Dagligvarer – Arbeids- og fritidsklær
Baby- og barneklær – Regntøy – Sko – Støvler
Sengeutstyr – Gardiner – Kapper – Metervarer – Duker
Voksduk – Broderisaker – Hekle- og stikkegarn
Leker – Gaveartikler – Smykker – Ur – Briller
Kjøkkenutstyr – Fiskesaker – Jernvarer m.m. i

Landsdelens beste assorterte butikk

OLAV BARTNES
Tlf. 75 03 16 32

Bogen i Bindal
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Kirkelige
handlinger
Døpte

Vassås
12.06. Nina Lindsetmo
Pettersen
10.07. Gjertrud Catrine
Gangstø
21.08. Ingrid Matilde Fuglstad
18.09. Julian Johannes Skotnes

Solstad
19.06. Benjamin Kveinå
19.06. Ruben Alexander
Dahl Øvergård
19.06. Emma Lovise Lian
19.06. Katharina Helen
Øvergård
17.07. Karoline Hollup Lande
11.09. Lukas Holm Pedersen
11.09. Ole Christian Brønmo
25.09. Thage Sevaldsen
Markussen
25.09. Gina Lovise Sagmo

Døde

Vassås
11.06. Arne Skarstad f. 1921
30.06. Johan Edvard Rønning
f. 1938
01.09. Marie Aspnes f. 1920
09.09. Eva Rinvik f. 1912
15.09. Ragnhild Skarstad
f. 1916

Solstad
03.07. Arnold Eilif Sivertsen
f. 1926
24.09. Bjarne Bøkestad f. 1918

Vigde

Vassås
04.06. Eva Johanne Gjevik
og Helge Fuglstad

Solstad
23.07. Lesya Samarska og
Carl Fredrik Bøkestad
(Kirkelig velsignelse)
30.07. Lena Vikestad Jensen
og Geir Morten Aune
06.08. Solveig Kristin Vikestad
og Bertil Kalvik

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

Oktober
09.10.

21.s.e. pinse

16.10.

22.s.e. pinse

23.10.
30.10.

23.s.e. pinse
Bots- og
bededag

Valgdag, Høymesse i Vassås kirke kl 11.
Gudstjeneste i Harangsfjord kl 15
Valgdag, Høymesse i Solstad Kirke
kl 11.
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Bindalseidet Eldresenter kl. 16.

November
06.11.

Allehelgensdag

13.11.
20.11.

26.s.e. pinse
Siste s.
i kirkeåret
1.s. i advent

27.11.

Allehelgensgudstjeneste
i Solstad kirke kl. 11.
Allehelgensgudstjeneste
i Vassås kirke kl 19.00
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
Gudstjeneste på Senteret, Terråk kl. 16.
Ingen gudstjeneste i Bindal.

Desember
04.12.
11.12.
18.12.
24.12.

2.s. i advent
3.s. i advent
4.s. i advent
Julaften

25.12. Juledag
26.12. 2. juledag
31.12. Nyttårsaften

Lysmesse i Vassås kirke kl. 19.
Lysmesse i Solstad kirke kl. 19.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13.30.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 16.
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke
kl. 11.
Høytidsgudstjeneste i Solstad
kirke kl. 11.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 17.

Vi synger julen inn
i Vassås kirke 16.des. kl 19.00.
Det blir deltakelse av flere kor.
Alle Velkommen

BINDAL MENIGHETSBLAD
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Bogen AS

AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

- din lokale gavebutikk
Jeg har også kontorrekvisita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.
Hilsen Hild

Tlf. 75 03 41 23 • Fax 75 03 16 43
7980 TERRÅK

«Velkommen
til VÅREN!»
7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88
– d e r h age fo l k m ø t e s

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

Tel: 750 34 028 • Fax: 750 34 356
Boks 3 – 7980 Terråk

• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG
Stikk innom og
ta en kaffeprat.

Bindalseidet

Tlf. 75 03 13 22
Fax 75 03 14 50

12

BINDAL MENIGHETSBLAD

HELSTAD
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Utleie av Bobil

Salg • Service
• MEDISINUTSALG
• TIPPING
Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk
Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: bindalkraftlag@c2i.net

Terapi for kropp og sjel

Bergslid Begravelsesbyrå
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

