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HHjjøørrnne
Så er vi nok engang kommet til
andre enden av sommeren. Jeg
er en av de heldige som hadde
ferie i godværs-uka! Godvær på
høsten er nå heller ikke å forakte, og noe godvær må vi vel
få?! Høsten kan være ei fin tid.
Denne høsten blir spennende
for oss. Vi får vite om vi får,
og evt. hvem vi får, til ny fast
prest. Pr i dag vet vi at det i
allefall er en søker på stillinga.
Søknadsfristen for prestestillingen er 11.august og ansettelsen skjer i bispedømmerådet
den 6.oktober.
Videre skal vi skal ha valg på
nytt menighetsråd. Valget skjer
9.oktober i Vassås kirke og i
Harangsfjord, og den 16.oktober i Solstad kirke. Vi håper
at så mange som mulig møter
opp og gir sin stemme. Nytt fra
og med dette menighetsrådet,
er at vi skal ha ett felles menighetsråd for Vassås- og Solstad
sokn og det skal hete Bindal
menighetsråd. Nytt menighetsråd tiltrer januar 2006.
Nytt kull med konfirmanter starter vi også opp med.
For konfirmantene som går på
Terråk BU-skole og Bindalseidet

Bindal menighetsblad

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

Friskole blir undervisningen
lagt til skoletiden. For de konfirmantene som sokner til Kjella Friskole blir undervisningstiden lagt utenom skoletiden.
Nærmere informasjon vil bli gitt
til konfirmanter og foreldre.
Vi vil altså få mange nye samarbeidspartnere på mange forskjellige hold, og det er spennende å se hvem det blir. Vi
gleder oss. Ha en fin og trivelig
høst!
Lise

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

BINDAL MENIGHETSBLAD

3

Da Vinci koden
Boka til Dan Brown om Da
Vinci koden har blitt en bestselger. Jeg går ut fra at mange
i Bindal også har lest den. Det
er en svært omdiskutert bok,
og ikke minst fra kirkelig hold
har det kommet sterk kritikk av
boka. Mange har spurt meg hva
jeg mener, og nå har jeg faktisk
lest den.
For det første er det en svært
spennende bok. Den er oppbygd som en kriminalroman
der leseren blir holdt fast til siste slutt. Det kontroversielle går
særlig på to forhold. Det ene er
måten Bibelens beretninger og
Jesu person blir behandlet. Det
andre er måten forfatteren bruker historiske fakta.
Dynamikken i boka skapes
av den motsetningen som oppstår mellom den såkalte ”Sionsordenen” som mener å ha bevis
på at Jesus giftet seg med Maria Magdalena og fikk en datter
med henne og den katolske
kirke som bruker all sin makt
for å skjule denne sjokkerende
”sannheten”.
Jeg reagerer ikke så veldig
på at Jesus blir brukt på denne
måten i en roman. Det kan vel
neppe regnes som blasfemisk.

Det er såpass sært at alle skjønner at det er forfatterens fantasifulle ide. Han prøver heller
ikke å ”bevise” dette med henvisninger til evangeliene eller
de såkalte apokryfe skriftene.
Det nærmeste han kommer et
forsøk på det, er å hevde at
Johannes som lener seg mot
Jesus på Leonardi Da Vincis
maleri ”Nattverden” ikke er en
mann, men rett og slett Maria
Magdalena.
Det jeg syns er verre med
romanen , er måten forfatteren
bruker historien på. Den katolske kirke blir framstilt svært
tendensiøst og til dels feilaktig.
Det samme gjelder måten hebraisk språk og gammeltestamentlig teologi blir brukt på. En
skal ha god kunnskap innenfor
feltene historie og teologi for å
bedømme hva som er fakta og
hva som er oppdiktet.
Er dette så farlig da, vil noen
hevde. I en roman må vel alt
være tillatt. Jeg tror det er farlig når dikting blir framstilt
som historie, og når historien
blir framstilt ”nesten riktig”. Vi
trenger historisk kunnskap som
fundament både for troen vår
og for vår identitet som sam-

funnsborgere. Det mest positive
jeg kan si om boka til Brown, i
tillegg til at den er spennende,
er at den kan utløse diskusjoner blant folk om hva som virkelig skjedde.
Historien om Jesus fra Nasareth, slik Bibelen forteller den,
er vel egentlig spennende nok.
Og jeg må innrømme at jeg vil
foretrekke en Jesus som døde
for mine synder og oppsto den
tredje dag, framfor en mann
som giftet seg med Maria Magdalena og fikk kjødelige etterkommere.
Prost Even Borch

Takk for bidrag til
menighetsbladet!
I forrige nummer av menighetsbladet la vi med
en giro som kunne benyttes til å gi bidrag til menighetsbladet på bankgiro
4651.07.04754
Vi registrerer at mange
benytter denne muligheten.
Tusen takk for alle bidrag !
Lise

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80
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Kirkeforståelsen
dette legemet har ulike funksjoner, men for at legemet
være friskt trengs at alle lemmene fungerer godt sammen.
For å formidle Guds Ord og
forvalte sakramentene (dåp og
nattverd) rett har kirken et fast
og ordnet embete som løper
helt tilbake til apostlenes tid:
den ordinerte prestetjenesten.
Dette er en tjeneste (gjerne kalt
embete) som innebærer en spesiell forpliktelse til, og ansvar
for, å holde kirkens lære i hevd.

Ordet “kirke” kommer av et
gresk ord som betyr “det som
hører Herren til”. Bibelen
bruker legemet som et bilde
på kirken. Jesus Kristus er
kirkens hode. De som gjennom dåpen er blitt lemmer på

Lutter
smil og
glede
Gledesstrålende kunne presten
fortelle fra prekestolen en søndag: «Vi har fått en storartet
gave til orgelfonder - kr 10 000.
Men giveren har uttrykkelig
sagt fra at han ønsker å være
anonym.» En eldre herre reiser
seg nede i forsamlingen og nikker diskret til høyre og venstre
og sier: «Jeg synes det er greiest
på den måten.»

Den norske kirke kalles en
statskirke. Det vil si at den
som institusjon er en del av
den offentlige forvaltning. I
Norges Grunnlov fra 1814 heter det at luthersk tro skal
være statens offisielle religion. Kongen er Den norske kirkes formelle overhode.
Den norske kirke er en folkekirke. Det betyr at alle som bor
i landet, skal kunne finne sin
plass i kirken. I sin virksomhet
fungerer kirken en misjonerende bekjennelseskirke. Kirken
ønsker å nå alle mennesker med

En liten reperasjon
En prest hadde bilen sin på
verksted for en liten reparasjon, og ble heller forundret
da han fikk regningen og så
hvor mange timer det hadde
blitt. «Nei dette minner meg
om bilmekanikeren som kom
til himmelens port, og ble møtt
av St. Peter,» sa presten. St. Peter spurte bilmekanikeren hvor
gammel han var. Og denne
svarte «72 år. Ja, men dette kan
ikke stemme,» svarte St.Peter.
«Bare etter de timer du har ført
opp på verkstedet skulle du ha
vært 144 år.»

Guds omsorg og frelsende kjærlighet. Dette skal kirken gjøre i
ord og handling. Forkynnelsen
av Guds ord går hånd i hånd
med kjærlighetsgjerninger og
et aktivt samfunnsengasjement.
Den evangelisk lutherske lære
ble innført i Norge gjennom
lovvedtak da kong Christian III
vedtok Kirkeordinansen av 2.
sept. 1537. Samme dag ble den
første norske lutherske biskop
innviet. Den norske kirkes konfesjonelle (trosmessige) identitet bygger altså på reformasjonstidens lutherdom.
kirken.no

Navneendring
KUI har pr. 1.april 2005
endret navnfra Kirkens Ulandsinformasjon til Den
norske kirkes nord/sørinformasjon.
KUIs prosjektkomité (styre) har gjennom hele 2004
arbeidet for en navneendring. Begrepet “u-land” er
barn av sin tid på 70-tallet,
men fornemmes nå utgått
på dato. Videre har det
vært et ønske å markere
at KUI er et organ for Den
norske kirke.
Forslag til nytt navn har
vært behandlet og er blitt
vedtatt av Mellomkirkelig
råd for Den norske kirke,
mars 2005.
Navnet på engelsk er uendret: Church of Norway
Development
Education
Service og web-adressen er
også uendret: www.kui.no
kirken.no
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Drømmefanger
Tidligere kirkeverge Olav Håkon Dybvik skriver
følgende til oss under denne vignetten:
Som folk flest har jeg vansker med å plukke ut en
bestemt som en ”favorittsang”, men når ”loddet
skal kastes”, så må det bli
”Jørgen Hattemaker” av Alf
Prøysen.
I denne visa forteller den
fattige hattemakeren om
sin livssituasjon relatert til
den rike Kong Salomon.
Som i de fleste av Prøysen
sine viser er det et mildt
forsonende og optimistisk
drag over teksten. Tanker
om hevn og rett-troenhet
overskygges av drømmer

om at en dag kan alt bli
snudd på hodet og -”da
blir jeg sjøl Kong Salomon
og hain blir kanskje den
som står og svarver hatten
uti Hattemaker grend”.
Prøysen var en forfatter
der religiøse grunntanker
preget mye av den han
skrev. Det er vel det kirken
også nå tydeligere ser, og
Prøysen sine viser nyttes
i økende grad i kirkelige
sammenhenger. For meg
er ”Jørgen Hattemaker”
en salme like tydelig i sitt
budskap som mange av de
tradisjonelle salmene.

Jørgen Hattemaker
Når dronningen av Saba
gjør Salomo visitt,
je ser a ”Lea Lettvint”
og hu har tenkt seg hit.
Om leiet blir forskjellig
frå silkeseng tel strå,
vi går mot såmmå paradis
og hører harper slå.

Refr.:
Sola skin på deg
så skuggen fell på meg
men graset er grønt for æille.

Refr.

Refr.
Har Salomo sitt måltid
med vin og fylte fat,
je sug på harde skorper og
kæille det for mat,
men det vi gir ifrå øss
di vi i lønndom går
blir gras til hyrdens hvite lam
og Sarons sorte får.
Refr.

MINNEKORT
Disse selger minnekort:
Bindalseidet: Samvirkelaget,
Oddbjørg Sivertsen, Håvard Liasjø
Røytvold: Brønmo Handel

Ja fysst så vil je nevne
min stilling og min stæinn,
je står og svarver hatter
i Salomo sitt læinn.
Sjøl bær je navnet Jørgen,
så skilnaden er stor,
men både je og Salomo
kom nakne tel vår jord.

Når liljene på marken
i fager blomstring står,
og alle himlens fugler
sin glade trille slår,
je nynne såmmå strofa
i hattemakergrenn,
og morgendagen, Salomo,
hva vet vel vi om den?

Vi oppfordrer alle til å ta vel
imot bøssebærerne som kommer den 23.oktober, i forbindelse med årets TV-aksjon. TVaksjonen ”Drømmefanger” er
NRKs 32. innsamlingsaksjon.
Årets innsamlingsaksjon har en
visjon: Vi drømmer om en verden uten vold mot kvinner.
Det er FOKUS - Forum for
kvinner og Utviklingsspørsmål som i år er tildelt TV-aksjonen.
FOKUS er en bred sammenslutning av mer enn 60 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i
Norge.
Pengene skal brukes på lokale
tiltak som skal hjelpe kvinner
som er utsatt for vold.

Når sola synk og dale
bak slottets tårn og tind,
så kjæm den mørke natta
med drøm og tankespinn,
der blir je sjøl Kong Salomo
og hæin blir kænskje den
som står og svarver hatter
uti hattemakergrenn.
Refr.

Holm: Olav Bartnes og Kjella
Samvirkelag
Helstad: Liv Helstad
Vassås: Gerd Brevik
Terråk: Regnskapskontoret,
Samvirkelaget og Kirkekontoret
Åbygda: Synnøve Aune
Prisene på minnekortene
er kr 50,-

Tårnet på
Solstad Kirke
I sommer har vi hatt arbeidsfolk i tårnet på Solstad kirke.
Otto Vollan har plukket ut og
restaurert vinduene øverst i tårnet. Før sommeren er over vil
også øvre del av tårnet være
skrapet og malt. Dette arbeidet
utføres av Arvid Nygård.
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Konfirmanter i Vassås kirke 19.juni 1955

1.(fremste) rekkefra venstre: Randi Brønmo, Gunn Berit Lund Kalvik Gerda Viola Johansen Brynhild Sivertsen, Kari Bøkestad, Henny Kveinsjø – 2.rekke: Prest Bjørn
Tveter, Brith(Helstad) Øvergård, Berit Kveinsjø, Kjellaug Olsen, Brit Annie Johansen, Bjørg Båtnes Sandvik – 3.rekke: Magnhild Larsen, Aud Hildring, Ragna Busch
Vikestad, , Ingelil Lande, Unni Ovesen, Agnes Myren – 4. rekke: Håkon Solvang, Terje Strand, Sverre Vollan, Tormod Moen, Bjørn Kvarsvik, Ivar Strand, Gunnar Skåren,
Bjørn Bøkestad, Helge Johan Kveinå – 5.rekke: Roar Jakobsen, , Helge Vikestad, Gudmund Aune, Jentoft Johansen, Bjørn Nøstvik

Foto lånt av Roar Jakobsen

Foto lån av Bjørg Helene (Holten) Blomsø

Foran fra venstre: Solveig Bush, Kari Aune, Åse Johanne Myhre, Randi Sevaldsen, Prest: Bjørn Tveter, Viola Klausen, Bjørg Helen Holten Blomsø, Lillfrid Johanne Lilleheil – 2.rekke: Arnfinn Valen, Kåre Røtting, Svein Hansen, Herold Åsbakk(?), Jon Magne Tellevik – 3.rekke: Leif Steinar Sjølstad, Kåre Hansen, Herold Andreas Holm(?),
Magne Sørland(?), Jermund Audun Skjelsvik, Henry Ivar Busch
Torny Otervik var ikke tilstede da bildet ble tatt. – (?) betyr at vi er noe usikker på om vi har plassert navnene på riktig person.

Konfirmanter i Solstad Kirke 1955
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50-årskonfirmantene 2005
50-årsjubilantene Vassås kirke
25.juni 2005

50-årsjubilantene i Solstad kirke
17.juli 2005

Foto lånt av Lillian Kveinå
Foran fra venstre: Brit Helstad, Magnhild Larsen, Bjørg
Båtnes, Henny Vikestad, Brit Johansen.
Bak fra venstre: Håkon Solvang, Gudmund Aune, Bjørn
Kvarsvik, Helge Kveinå, Roar Jakobsen

Foto lånt av Bjørg Helene(Holten)Blomsø
Fra venstre: Solveig Busch, Kari Aune Vinje, Åse Myhre,
Kåre Hansen, Bjørg Helen Holten Blomsø,Ttorny Johanne
Otervik

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

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Bjarne Holmberg
Magnar Kveinå
Alma Kveinå

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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Kunngjøring
Valg til nytt
menighetsråd
høsten 2005

Høsten 2005 skal det foretas
valg til nytt menighetsråd.
I. Valget foregår etter
gudstjeneste den
- 9. oktober i Vassås sokn,
(Vassås kirke kl 11.00 og Harangsfjord kl 15.00)

9.september.
Forslag på kandidatlister leveres til kirkekontoret.
III. Manntallslistene
a. - Frist for å undersøke om
en står i kirkelig manntall er satt
til 1.september. Gjøres ved å
kontakte
kirkekontoret.
b. - Manntallslistene blir lagt ut
til offentlig ettersyn på kirkekontoret, i 2 uker i
tidsrommet 5.september til
23.september.

- 16.oktober i Solstad sokn.
(Sosltad kirke kl 11.00)
Hvert sokn foretar valg på 3 representanter som så skal gå inn
i et felles menighetsråd, Bindal
menighetsråd.

c. Klage over at en selv eller
noen annen med urette er innført i eller utelatt fra manntallet
må være innkommet til menighetsrådet senest tr uker før valget. Klagene skal være skriftlig
og begrunnet.

II. Innlevering av forslag til
kandidatlister
- Frist for innlevering av
forslag til kandidatlister er

IV. Forhåndsstemmegivning
- Forhåndsstemmegivning kan
foretas i de siste 2 uker før
valget.

Vassås sokn: valg 9.oktober:
Det kan foretas forhåndsstemmegivning på
• Kirkekontoret
mandag - torsdag i de siste
2 uker før valget. Begge
onsdagene (28.09 og 5.10)
holdes kontoret åpent til
20.00.
Solstad sokn: valg 16.oktober.
Det kan foretas forhåndsstemmegivning på
• Kirkekontoret
mandag - torsdag i de siste
2 uker før valget. Begge ons
dagene (5.10 og 12.10.)
holdes kontoret åpent til
20.00.
• Olav Bartnes, Bogen,
i butikkens åpningstid i
tidsrommet 3.oktober til
15.oktober
• Coop Bindalseidet,
i butikkens åpningstid i
tidsrommet 3.oktober til
15.oktober

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
06.06. Nina Lindsetmo
Pettersen
07.07. Gjertrud Catrine
Gangstø

Solstad
06.06. Benjamin Kveinå
06.06. Ruben Alexander
Dahl Øvergård
06.06. Emma Lovise Lian
06.06. Katharina Helen
Øvergård
07.07. Karoline Hollup Lande

Døde

Vassås
06.06. Arne Skarstad f. 1921
06.06. Johan Edvard Rønning
f. 1938

Solstad
07.07. Arnold Eilif Sivertsen
f. 1926

Vigde

Vassås
06.06. Eva Johanne Gjevik
og Helge Fuglstad

Solstad
23.07. Lesya Samarska og Carl
Fredrik Bøkestad
(kirkelig velsiginelse)
06.07. Lena Vikestad Jensen og
Geir Morten Aune
06.08. Solveig Kristin Vikestad
og Bertil Kalvik

Skoleungdom
i arbeide

Vi har hatt to skoleungdommer
i arbeide en uke hver, i forbindelse med den såkalte kommunepakken. Frikk Skarstad har
vært ved Vassås kirke og Ingrid
E Fredriksen ved Solstad Kirke.
Gjennom dette tiltaket har vi
fått malt bårehusene ved begge
kirkene.

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

August
07.08. 12.s.e. pinse
14.08. 13.s.e. pinse
21.08. 14.s.e. pinse
28.08. 15.s.e. pinse

Høymesse i Solstad kirke kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Kveldsgudstjeneste i Vassås kirke kl.19.00
Messefall

September
04.09. 16.s.e. pinse Ingen gudstjeneste i Bindal
11.09. 17.s.e. pinse Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 15.30
18.09. 18.s.e. pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Presentasjon av nye konfirmanter
25.09. 19.s.e. pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11.00
Høsttakkefest.
Presentasjon av nye konfirmanter

Oktober
02.10 20.s.e. pinse Høymesse i Vassås Kirke kl 11.00
09.10. 21.s.e. pinse Valgdag, Høymesse i Vassås kirke kl 11.00
Gudstjeneste i Harangsfjord kl 15.00
16.10. 22.s.e. pinse Valgdag, Høymesse i Solstad Kirke kl 11.00
23.10. 23.s.e. pinse Ingen gudstjeneste i Bindal
30.10 Bots- og
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11.00
bededag
Bindalseidet Misjonshus kl 19.00

Utdeling av
4-årsboka
For årets 4-åringer deler vi ut 4års-boka i Vassås kirke 18.09.05
og i Solstad Kirke 25.09.05.
Vi sender ut personlig invitasjon til de 4-åringer som er døpt
her og som vi vet bor i Bindal.
Dersom det er 4-åringer som
er døpt andre steder og som er
tilflyttet Bindal, vil vi gjerne få
vite om det slik at disse også
kan få invitasjon. Er det likevel
4-åringer som av en eller annen
grunn ikke får invitasjon, er de
også velkommen til kirken for
å få 4-årsboka.

Presentasjon av
konfirmanter våren
2006
Kommende års konfirmanter
presenteres i de respektive
sogn slik:
For Vassås sogn i Vassås kirke i
gudstjeneste 19.september
kl 11.00
For Solstad sogn i Solstad kirke i gudstjeneste 25.september
kl 11.00

Høsttakkefest
Det er høsttakkefest og kirkekaffe i Vassås kirke den 19.september og i Solstad kirke den
25.septemer
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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
Hagens helg
3.- og 4.september»

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

