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Og så var det 
plutselig høst
Nå er det kun minnene igjen av somme-
ren 2009. Borte er sol og varme, mygg og 
knott, bad og båtliv. Borte er ferie og sene 
sommerkvelder. Men alt til sin tid. 

I høst har det vært et eventyrlig bærår. 
Skogen bugner av blåbær, bringebær og 
tyttebær. Molta har kanskje glimret med 
sitt fravær, men, som de sier, man kan 
ikke få alt. 

I høst har det også vært valg, både stor-
tingsvalg og kirkevalg. Når det gjelder kir-
kevalget ble det i år gjennomført på en ny 
måte. De som nå blir valgt skal sitte i bare 
2 år, i motsetning til tidligere 4 år. Dette 
er en overgangsfase da kirkevalget er 
tenkt å skal foregå samtidig med kommu-
ne- og fylkestingsvalg. Det gjenstår å se 
om det vil innebære større oppslutning og 
interesse. 

Din kirke – ditt valg!

Jeg vil ønske alle dere en riktig fin og far-
gerik høst!

May Helen 
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Det nye menighetsrådet:

Fra Solstad:
Inger Dahlen Alsli
Anne-Brit Bøkestad Skillingsås
Arnold Alsli

Vara:
Andreas Øvergård
Martine Øvergård Engan
Anita Oline Vassli
Torill Pia Kveinå
Sissel Helene Larsen

Fra Vassås:
Linda Arlen Flåten Plahte
Henriette Danielsen Skotnes
Svein Kolsvik

Vara:
Astrid Johanne Eldorsen
Jan Ivar Heimstad
Aslaug Dybvik Helstad
Gerd Dagrun Dybvik
Eivind Aakvik

Det nye menighetsrådet trer i kraft fra 
1. november 2009. 

Den nye ordningen med kirkevalget 
syntes å være en suksess.  Valgopp-
slutningen endte på rundt 22 %, i mot 
4 % i 2005. 

Valgstyret i Bindal er fornøyd med 
oppslutningen, og gjennomføringen 
av valget. 

Neste kirkevalg foregår om to år.

Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

Skrifttilførsel

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60 
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Hvite ”lapper” på gravstedene
Nå i sommer har vi satt opp noen hvite 
lapper på gravsteder, spesielt Vassås. Ho-
vedpoenget er at vi ønsker kontakt med 
festere/eiere av gravstedet. Disse lappene 
er satt opp av forskjellige grunner, men 
hvis du finner en slik lapp på et gravsted 
som du steller, ber jeg om at dere tar kon-
takt med kirkekontoret. 

Bolting av støtter
Som tidligere nevnt, har menighetsrådet 
bestemt at alle støttene på kirkegårdene i 
Bindal skal boltes. Nå er det gjennomført 
også på Skotnes, Aunstranda, Bindalseidet 
og på Holm. Denne kostnaden er det hver 
enkelt fester/eier/pårørende som skal be-
tale. Kirkelig fellesråd har i første omgang 
lagt ut for dette, men vil sende regning til 
pårørende der vi finner det. 

Har du informasjon å bidra med, tar vi 
imot med takk!
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Valg 09

Fra stemmetellingen
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Kunnskap
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enge har vi hørt om kunnskapsløftet innenfor 
skoleverket. Og noen ganger tales det om 
kunnskapssamfunnet. Jeg forstår det dithen 

at man skal satse på kunnskap som et kjempevå-
pen mot det meste som er ondt eller dårlig for 
mennesket. Opplysning skal døde uvitenhet og fat-
tigdom. Og det kan være sant. Det er en kjensgjer-
ning at utdannelse og kunnskap har brakt mennes-
ker ut av elendighet verden over. Dessuten er ut-
dannelse en inndannelse i adferd. Det kan være 
konstruktivt nok. Det vi studerer og lærer og for-
står vil prege oss på et eller annet vis. Slik vil det 
være innenfor alle fagfelter, enten det nå er økono-
mi eller reiseliv eller psykologi du beskjeftiger deg 
med.

Utdannelse og kunnskap er med andre ord monu-
mentale størrelser for et individ. Utdannelse og 
kunnskap former et menneske som en liten gud og 
skaper det i sitt bilde. 

Vi må ikke la oss lure av politisk retorikk. Kunn-
skap er ingen ny størrelsesorden i vårt samfunn. 
Kunnskap er så mye, mye mer enn formell utdan-
ning. Kunnskap er en størrelse som treffer barnet 
rått og brutalt den dagen det kommer ut av mors 
liv og trekker for første gang luften inn og lærer å 
puste. Kunnskap er så vevet inn i vår kropp at det 
er nytteløst og skille materie og kunnskap fra hver-
andre. 

Poenget er at vi alle som en er proppfulle av kunn-
skap om det viktigste i livet, helt uavhengig av om 
vi er oss dette bevisst eller ikke. Vi er stinne av 
kunnskap enten vi er spedbarn, sterkt funksjons-
hemmede, ligger i en fosterstilling på et eller annet 
sykehjem, eller besitter viktige samfunnsstillinger. 
Mennesket er en organisme av milliarder av bittes-
må kunnskapsbiter som er brakt sammen på fan-
tastisk, underfullt vis. Til og med den uopplyste 
salmedikteren i Det gamle testamente skjønte at 
menneskevesenet var vevet av himmelske silketrå-
der i mors underlige liv.

Dagens lovprisning av kunnskapen handler for det 
meste om en teknologiutvikling som kan skape 
mer handlingsrom og frihet for mennesket. Det er 
et viktig aspekt ved kunnskapssamfunnet at nett-
opp nyvunnen kunnskap og forskning skal få oss 

til å leve bedre i fremtiden. Med andre ord – lettere 
hverdag, reinere luft, mindre søppel, mindre syk-
dommer, høyere levealder og flere menneskerettig-
heter satt i system verden. Dette er visst resepten 
for et fremtidig, lykkelig samfunn. 
Og det kan da vel ikke finnes noen innvendinger 
mot et sånt samfunn.

Det vi allerede ser konturene av, dessverre, er at  
flere og flere ungdommer dropper ut av videregå-
ende skole. De ungdommer jeg har snakket med 
sier i hovedsak at det dreier seg om en salig blan-
ding av teorikrav, prestasjonskrav og tiltagende 
meningsløshet som styrer deres valg om å avslutte 
skoleløpet.

Å innbille seg at man 
som ungdom skal være 
skånet for krav og presta-
sjoner og hormonsving-
ninger er selvfølgelig tos-
keskap. Likevel er det et 
eller annet som ikke fun-

gerer etter intensjonen når ungdom dropper ut av 
kunnskapsskolen. Kunnskapsskolen skal jo være 
redningsplanken for alle i et sosialdemokratisk vel-
ferdssamfunn. Men det viser seg at den ensidige 
vektleggingen av teorikunnskap vraker en stor 
gruppe av ungdom som ikke har talent nok eller 
vilje nok til å fullføre teoriskolen. Og den som ikke 
orker å stange hodet mot veggen i kunnskapssko-
len har neimen ikke så mange andre bein å stå på. 
Det er faktisk et sosialt velferdsproblem, hvis ikke 
et psykososialt problem. 

Jeg husker jeg jobbet i Posten for 15 år siden og 
fikk overhøre en samtale om valget mellom to ung-
dommer som skulle ansettes på fast basis nede på 
postsorteringa. Begge ungdommene hadde jobbet 
en stund som vikarer, men nå var det blitt utlyst en 
fast stilling på 50 %. Den ene ungdommen studerte 
på BI og den andre ungdommen hadde droppet ut 
av videregående i 3. klasse.  Begge hadde søkt på 
jobben og det var BI studenten som var best skodd 
til å få jobben i følge den samtalen jeg overhørte. 
Og hvorfor? De tolket det dit hen at BI studenten 
var mer til å stole på – mer forutsigbar i fremtiden 
– enn ungdommen som hadde droppet ut av vide-
regående. Faktum var at BI studenten var noe late-



 Bindal menighetsBlad  5 

re i arbeidssituasjonen enn den andre. BI studenten fikk 
jobben i Posten og sluttet etter 3 måneder. 

Og moralen er? At det er altfor lett å tolke utvendige pre-
stasjoner og formalier som en karakterbedøm-
melse av personen selv. 

Norge har alle muligheter for å skape en 
skole med stor kunnskapshøyde og 
formidlingsevne og differensierte læ-
ringsmetoder, men da må med kunn-
skapsdefinisjonen endres i praksis og 
settes i system, slik at elever og stu-
denter som ikke har talent nok og 
vilje nok innenfor noen teorifelter få 
muligheter til å vise at de har talent 
nok og vilje nok innenfor et annet 
kunnskapsområde som passer dem 
bedre. Men det er visst vanskelig ja.

Denne retorikken om kunnskapssam-
funnet ligner i grunn mer og mer på 
disse iq-testene som forteller hvor 
glup du er til å løse gitte, abstrakte 
problemstillinger. Og samfunnet tren-
ger sikkert folk som er smarte med 
ditt og datt, men hvor mange av dem 
skal dem egentlig ha? Hvor mange ingeniø-
rer trenger vi for å være lykkelige? Hvor mange økono-
mer og kalkyler og prognoser for det ene og det andre 
har vi egentlig bruk?  Det snakkes så høyt om kunnskap 
og utdannelse på en slik måte at man nesten får seg til å 
tro at det ikke vil finnes vaskejobber i fremtiden. Jeg har 
tatt iq-tester flere ganger og scoret kjempedårlig hver 
eneste gang. IQ-tester tester en smal nisje av kunnskap. 
Jeg trøster meg med det. Den tester ikke mitt talent. 

For noen år siden traff jeg i en gitt jobbsituasjon en las-
tebilsjåfør som endte på merkeverdig vis opp i lunsjen 
hvor flere fagprofesjoner var representert. Og som det 
ofte skjer i sånne fora så ble det snakket om fag og det 
som hørte arbeidsdagen til på det arbeidsstedet. Det ble 
nemlig snakket om en arbeidssituasjon og lastebilsjåfø-
ren overhørte samtalen en god stund før han høflig tok 
ordet og oppsummerte det han hadde hørt til nå, hvorpå 
han gav en effektiv analyse for hvordan situasjonen kun-
ne løses etter hans mening. Og måten han sa det på var 
av en slik art og tone at ingen følte seg støtt, snarere 
overumplet av en annen form for kunnskap. Denne las-

tebilsjåføren formidlet ingen fagkunnskap i ordets rette 
forstand, men utviste et usedvanlig talent i personal-
kunnskap. Hvor hadde han lært det? Denne lastebilsjå-
føren hadde et talent som hadde gjort han til en utmer-
ket psykolog eller personalsjef i en hvilken som helst 
bedrift på toppnivå. Men hadde du spurt han om hvor-
for han ikke hadde noen utdannelse så hadde du fått 
det svaret han gav meg: jeg fiksa ikke skolen. Jeg hatet 
lekser og jeg hatet det faktum at jeg aldri kom à jour 
med meg selv i løpet av ni år på skolen. Jeg kom nes-
ten sist i mål. Jeg var en av de som måtte hjelpes. Jeg 
var ressurssvak. Og mine foreldre var vel også betegnet 
som ressurssvake. Før han begynte på skolen var det 
altså ingenting galt med han. Etter at han begynte ble 
han pepret med følelsen av at andre fikset ting bedre 
enn han, jevnt over hele tiden.

Skolene verden over er neimen ikke noe bedre enn 
skolene i Norge. De kan være bedre på metoder for å 
oppnå disiplin og konsentrasjon, være bedre på noen 
særskilte læringsområder, men de er ikke bedre med 
tanke på å gi elevene tro på at de har talent nok til å 
skape seg et godt liv. De skolene som tilrettelegger et 
sånn filosofi er ofte prøveprosjekter presset igjennom 
av ildsjeler og opprørere. Det hører med til sjeldenhete-
ne.

Det er ganske utrolig at vi ikke er i stand til å utvikle 
et skolesystem som dyrker talentet og kunnskapen som 
finnes i elevene snarere enn å presse en overordnet 
mål av kunnskap inn i hodet på alle, for det passer fak-
tisk bare for en del av dem. 

Er det noe vi kunne klart med underkant av 5 millio-
ner mennesker så er det å skape en skolegang det duf-
ter visdom av. 

Politikerne snakker på en slik måte som om kunnskap 
er en ny størrelsesorden som har inntrådt i vårt sam-
funn og som skal fungere som et gigantisk velferdsgo-
de for alle mennesker. Det er som sagt riktig at utdan-
ning har gitt vidunderlige resultater for velferden til et 
menneske. 

Prest Claes
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”Barn av regnbuen”
Trosopplæringsprosjektet ”Barn av 
regnbuen”

Olavsfestdagene
I sommer hadde ”Barn av regnbuen” maleverksted 
og utstilling i Trondheim. Stedet var kunstmuseet 
som ligger like ved Nidarosdomen. Det var et sam-
arbeid med Olavsfestdagene og tros- og livssyns-
samarbeidet i Trondheim.3 barn fra Bindal deltok 
sammen med 9 andre fra ulike livssynssamfunn. 
Kunstneren Håkon Bleken deltok med ett bilde.
En av dagene var det åpent verksted; 70 barn fra 
2-15 år var innom. Det var rimelig hektisk, men vi 
hadde assistenter nok til at det gled fint. Alt i alt 
var dette en positiv erfaring å ha med i det videre 
arbeidet.

Utstilling i Bergen
20 maleri malt av barn fra Bindal skal henge i 
”Barnekirken i Bergen” frem til jul. Vi har også 
malerier i Mariakirken i Bergen. Mariakirken er 
den eldste steinkirken i Norge.

Denne høsten
2. klassingene i Bindal skal få tilbud om å male 
denne sesongen, samt konfirmantene. Denne se-
songen har vi et tettere samarbeid med frivillig-
hetssentralen og kulturskolen.
Vel møtt!

Vennlig hilsen
Catrine
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Det er en glede å få sende dere en varm 
hilsen fra den store og hjertevarme SOS-fa-
milie med ”Kemey Alekum”, som betyr på 
vårt språk betyr ”Hvordan står det til?”.  
Det er også en stor glede å få gi siste nytt 
om Meseret, deres fadderbarn.

Meseret – en ”guttejente”
Meseret er en sosial og glad jente, som gjør ting 
med glede og ser ut for å ta ting lett. Hun uttrykker 
gjerne sine følelser og sier det hun mener. Hun er 
snakkesalig, morsom, snill og omsorgsfull. Meseret 
liker å leke utendørs og liker bukser bedre enn kjo-
ler. Hennes store interesse er tegning, og tegner og 
skriver om hva hun har sett, føler og tenker på. 
Hun tar seg også gjerne av sine yngre brødre og 
søstre.

Skole
Meseret gjør det veldig bra på skolen. Hun er veldig 
interessert og en aktiv leser i klasserommet, og har 
en bra konsentrasjonsevne. Hun pugger og spør 
spørsmål når hun gjør lekser hjemme, og gjør gjer-
ne leksene sammen med sine SOS-familiemedlem-
mer. 

Hjemme
Når Meseret er hjemme sammen med familien liker 
hun å se Barne-tv, leke med sine SOS-brødre og søs-
tre, og snakke med sin SOS-mor, som er den Mese-
ret liker å fortelle om sine tanker og gjøremål til. 
Hun er også til stor hjelp med de yngre søsknene, 
der hun hjelper med påkledning og lærer dem å re 
sengen og ordne klærne sine.

Mekelle Village
Vår landsby fortsetter å være et varmt hjem for fle-
re trengende barn. Nå er vi oppe i et antall på 24 
barn her. De har blitt en viktig del av SOS-familien. 
Tingene går godt her. Barna er flinke til å aktivise-
re seg selv med forskjellige uteleker. På den annen 
side, har vi et system for 16 av ungdommene, der 
de får tilbud om å delta på ungdomsaktiviteter 
utenfor SOS-byen for å integrere seg med andre 
ungdommer.

Enda en gang må vi si mange takk for å hjelpe 
Meseret til å få en trygg hverdag.

Med vennlig hilsen

Mrs Wosene Kifle
National Office, Ethiopia
SOS Children’s Villages in Ethiopia

(Brevet er oversatt og forkortet av redaktøren. 
Hvis noen ønsker det er det bare å komme på 
kirkekontoret og lese det)

Kjære venner!
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Bindal Taxi
Står til tjeneste Magnar Kveinå 75 03 11 00 – mob. 90 90 90 28

Alma Kveinå 75 03 13 29 – mob. 90 90 90 29

Erling Alsli          – mob. 97 52 63 85

TELFONER

Bindal Taxi: 
75 03 40 11

Jenter med tæl
En viktig del av Normisjons arbeid 
handler om å lære mennesker å lese og 
skrive. Det åpner veien inn til Guds 
ord og til store utviklingsmuligheter 
for det enkelte menneske. 

Misjonær Karen Ekern forteller:

”Det siste halvåret har 99 menn og 49 
kvinner lært å lese og skrive, ja litt reg-
ning har de også fått med seg. 49 perso-
ner har fått opplæring i å være lærere. 
Mange av elevene er ganske unge, men 
det er flott når unge jenter lærer å lese og 
skrive før de blir giftet bort. 

To små grender, som ønsker å starte med 

leseopplæring til neste år, vil slå seg 
sammen og ha en klasse. 

I Tawuka kunne ingen voksne lese da de 
startet opp med alfabetisering. De leide 
inn en lærer i 2007, og i fjor var to av de 
som lærte å lese første året, lærere. Nå er 
det omtrent 20 fra grenda som kan lese 
og skrive, og den beste eleven i år var ei 
ung jente fra Tawuka. 
I januar kunne hun ikke en bokstav, men 
hun leste flytende da vi hadde eksamen i 
mai. 

Det er utrolig flott å oppleve en slik iver, 
innsats og glede over å kunne tilegne seg 
kunnskap fra bøker helt på egen hånd.”
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Min konfirmasjonstid var noen varme 
juniuker i 1961. Folkeskolen og 
framhaldsskolen hadde tatt som-

merferie. Vi var 46 konfirmanter fra hele 
Bindal. (Husk Bindal var mye større da!) 
”Elevene” var losjert inn på gårdene, i 
Kalvika, på Vikestad og rundt omkring. Det-
te var før ”delinga” av Bindal, før skolestri-
den splittet kommunen. Vi møtte fordoms-
fritt, og vi hadde det fint, både i undervis-
ningstida og på kveldstid. Spesielt på kvelds-
tid, vil vel noen si.

Undervisninga foregikk i gymnastikksalen 
på Bindalseidet skole. Å ja, det ble ofte 
varmt og sitte der hele dagen; 46 konfirman-
ter og presten! Men så var enkelte av ung-
dommene oppfinnsomme m.t.p. å få til spe-
takkel. Da ble det liksom litt mer liv! Det var 
nok ikke like lett å være prest. Vår prest var 
gammel, syntes vi. Han hadde et kraftig tem-
perament, og det visste nok enkelte å fyre 
opp under.

Dagen begynte med opprop, og en dag nek-
tet en konfirmant å svare da en vokal i mel-
lomnavnet ble feil. Etter to-tre opprop, og 
stemmen til presten var skrudd opp noen 
hakk, svarte vedkommende konfirmant og 
gjorde presten oppmerksom på ”feilen”. 

Modig gjort i den tid, og ikke husker jeg om 
presten egentlig ble sint heller.
Jo, vi ble konfirmert hele gjengen, 32 i 
Holmskirka den 25. juni, og 14 i Vassås 
kirke helga etter.
Min konfirmasjonskirke var/er Vassås kirke. 

Dit måtte vi både søndag 2. juli og mandag 
3. juli 1961. For å bli ordentlig konfirmert 
måtte vi dit 2 dager etter hverandre. Ikke 
fordi vi at var så tunglærte; det var bare slik 
da.

Alle måtte i båt for å komme til kirka. Mot-
orbåter, skøyter og robåter. Noen landet ved 
kaia i Baulia, andre i fjæra ved Nordsjøen. 
Dit kom det båter fra Tosbotnet, Kolsvika, 
Reppsundet, Helstad, osv. Det var svart av 
folk opp etter sjøveien. Ofte var det omkled-
ning bak naustveggene før vi gikk oppover. 
2. juli 1961 var en solskinnsdag!

Snart er det konfirmasjonstid igjen. Vi som 
gikk for presten i 1961 er blitt ”gamle”.
(I allfall mener nok dagens ungdom det.)
Mye har skjedd i mellomtida. Vår form for 
konfirmantundervisning sluttet. Jeg vet ikke 
når, men i mange år har presten reist rundt 
fra skole til skole og lært ungdommen det 
som må til for å bli konfirmert. Dermed har 
den ”fellesskapsfølelsen” vi opplevde, på en 
måte gått fløyten. Noen vil kanskje si at ung-
dommene kjenner hverandre lell; de er mye 
mer mobil i dag. Kanskje har de rett.

Men så i 2006 skjer ”noe nytt”. Inneværende 
skoleår gjeninnføres felles konfirmantunder-
visning for hele kommunen. Dette tror jeg er 
kjempeflott! Nye og fine vennskapsbånd kan 
knyttes på kryss og tvers. Bedre samhold er 
noe vi trenger i denne kommunen.

H. Liasjø
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Vi bringer blomster i hele 
 kommunen, og gjennom 
 Euroflorist formidler vi til 
hele landet.

• Buketter 
• Sorgbinderi 
• Dekorasjoner 
• Brudebuketter

Hilsen 
fra Borghild & 
Wenche

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10

Min konfirmasjons-
tid – og litt til



6-pack Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på 
tlf 413 45 894
Åpningstider:
Man -Tor 10.00-21.30
Fre  10.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Kirkelige  
handlinger

Døpte
Vassås
28.6 Julian Aune Rødøy
31.7 Marianne Primrose Mathisen

Døde
Solstad
8.7  Hans Dagfinn Brønmo f. 1948
21.7 Leif Arne Klepp f. 1948
11.8 Turid Bjørnli  f. 1956
10.9 Gerhard Stoepel f. 1950

Vassås
4.6    Torbjørn Nilsen  f. 1932
5.7     Hallfrid Jørgine Pedersen f. 1924
12.7   Hjalmar Horsberg f. 1912
5.8     Nansy Julie Otervik f. 1929
21.8   Sigrun Aar  f. 1947

Vigde
Vassås
31.7 Cathryn Louise Primrose og Håkon  
  Martin Mathisen

Solstad
25.7 Anita Oddvei Fredriksen og Gunnar  
  Rune Larsen

 

Kirke kalender
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Velkommen!
Hilsen Tom

GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD

Juni
20.09. 16.s.e.pinse  Ingen gudstjeneste i Bindal

27.09. 17.s.e.pinse  Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11. Dåp 

04.10. 18.s.e.pinse  Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11. Dåp

11.10. 19.s.e.pinse  Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11. Dåp. 

     Høsttakkefest. Konfirmantpresentasjon

18.10. 20.s.e.pinse  Ingen gudstjeneste i Bindal

25.10. Bots- og bededag Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11

01.11. Allehelgensdag  Minnegudstjeneste i Solstad kirke kl. 11

     Minnegudstjeneste i Vassås kirke kl. 15

08.11. 23.s.e.pinse Gudstjeneste i Bindalseidet misjonshus kl. 11

15.11. 24.s.e.pinse  Ingen gudstjeneste i Bindal

22.11. Siste s. i kirkeåret Gudstjeneste på Senteret, Terråk kl.11

29.11. 1.s.i advent  Lysmesse i Solstad kirke kl. 19

06.12. 2.s.i advent  Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11

13.12. 3.s.i advent  Ingen gudstjeneste i Bindal

20.12. 4.s.i advent  Vi synger julen inn i Vassås kirke 

MINNEKORT
Bindal menighetsråd har vedtatt at prisen på  
minnekort skal økes fra kr 50,- til kr 75,- pr kort.

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag    10.00-16.30
Tirsdag, torsdag og fredag  09.00-16.30
Onsdag    Stengt Tlf 75 03 42 80

Selger ORIFLAME både 
i salong og ved bestilling

Lørdagsåpent annehver 
lørdag i partallsuker



www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

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

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.  
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.

 

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

Tlf. 75 03 16 32

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

– der hagefolk møtes •  www.bogront.no –

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

 

 Bindal menighetsBlad  11

 

Bindalseidet

• Post i butikk
• Medisinutsalg
• tiPPing
Åpningstider:
 Man-fre 9.00-19.00
 lør 9.00-15.00

tlf. 75 03 13 22 • Fax 75 03 14 50

Stikk innom og ta en kaffeprat.



Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: post@bindalkraftlag.no

Helstad
landbruksverksted
tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• Medisinutsalg 
• tiPPing

Velkommen!
tlf. 75 03 40 00

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Terråk
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Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner, navntil-
føyelse og oppussingTlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige  
alternativ med 

tradisjon og kvalitet!

En verdig avskjed til en fornuftig pris


