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Menighetsbladet i endring

Redaktørens Hjørne

Siden år 2000 har Båtsaumen og Menighetsbladet gått
hånd i hånd. Det har variert mellom 5 og 6 utgivelser i
året, med informasjon og opplysninger om hva som
skjer i Bindal. Nå har kommunestyret vedtatt at utgivelsen av Båtsaumen skal gjøres. Det skal fortsatt være
et informasjonsblad, men det skal være nettbasert. I
tillegg skal det være en mulighet for en abonnementsordning for folk som vil ha papirutgave.
Da dette ble kjent i menighetsrådet tok rådet en vurdering om framtida for menighetsbladet. Vi så for oss, i
korte trekk, tre ulike muligheter:
1. Å legge ned Bindal menighetsblad
2. Å gi ut et eget blad i egen regi
3. Å fortsette samarbeidet med Båtsaumen, med de
endringene kommunestyret gikk for.
Alternativ 1 ble raskt nedstemt. Det å informere bindalinger både i og utenfor kommunegrensen er fortsatt
viktig. Alternativ 2 med å gi ut eget blad ble også valgt
vekk, da det er for dårlig økonomi og for lite ressurser.
Da sto vi igjen med alternativ 3, å fortsette samarbeidet
med Båtsaumen.
Resultatet ble da at vi fortsetter samarbeidet med
Båtsaumen. Så fra blad 2/16 vil også menighetsbladet
bli et nettbasert informasjonsblad sammen med
Båtsaumen.
For deg som fortsatt ønsker en papirutgave:
Ring Bindal kommune på telefon 75 03 25 00 hvis du
vil bestille abonnement.
Du kan også sende en epost til postmottak@bindal.
kommune.no
Oppgi full postadresse. Vi sender deg faktura i posten.
Se Båtsaumen for mer informasjon.
						May Helen

Er utgitt av menighetsrådet og
kommer ut 5 ganger i året.
Frivillige gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Bankgiro 4651.07.04754
Merk: Menighetsblad
Redaktør: May Helen Lindsetmo
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Bindal Prestegjeld:
Prest: Gjøa Kristine Aanderaa
7980 Terråk
Mob: 916 97 025
Tlf: 75 03 13 31
Kontortelefon: 75 03 25 80
Åpningstider Kirkekontoret:
Man.–torsdag 8.30 – 15.00
Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 82
epost: kirkevergen@bindal.
		
kommune.no
Kirkeverge:
May Helen Lindsetmo
7980 Terråk
Tlf 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø
Vikestad, 7982 Bindalseidet
Tlf. 996 21 048
Organist: Roger Johansen
7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd:
Leder: Jens Chr Berg
Tlf: 958 31 160

DØRER
VINDUER
PORTER

SPESIALMÅL? Ring 75 17 04 66
og oppgi ønsket mål
1.400 dører på lager.
Fraktfritt etter avtale

Heimstad
Bygg
Har du noe du vil dele med menighetsbladets
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, eller
kirkevergen@bindal.kommune.no

8650 Mosjøen

www.heimstadbygg.no
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Kirken i Bindal trenger
deg!

Prestens side

«K

irken er et gammelt hus, står om enn tårnene faller
tårnene mange sank i grus, klokker enn kimer og kaller…
Fonten oss minner om vår dåp, altret om nattverdens nåde,
Alt med Guds ord om tro og håp og om Guds kjærlighets gåte.»
Slik lyder Grundtvigs salmevers om kirken som veien inn til Guds ord om tro, håp
og kjærlighet.
Vi har feiret 200-årsjubileum for Bindal som eget prestegjeld i høst med en flott og
høytidelig gudstjeneste og fullsatt kirke. I 1815 fikk Bindal sin første sogneprest.
Han ble plassert på Vassås. Vassås kirke ble bygd i 1733, mens den kirken vi har på
Solstad i dag, ble oppført i 1888. Men kirkestedene strekker seg langt tilbake i tid
forut for dette, man tror kanskje det var kirke på Vassås allerede på 1300-tallet.
Kirken står om enn tårnene faller synger vi med Grundtvig. Men det er viktig å ta
vare på kirken her i Bindal i dag, og være med på å forme morgendagens kirke.
Dette er ikke en oppgave som er ment for spesielt fromme mennesker, alle som er
døpt hører til kirken. Uansett engasjement og deltagelse i kirkens gudstjenesteliv, er
kirken der for alle. Hver enkelt kirkemedlem står selvfølgelig fritt til hvor mye de vil
bruke kirken. Det er svært mange som lar barna sine døpe, mange velger kirkelig
konfirmasjon, og det er stor deltagelse på de enkelte trosopplæringstiltak vi har for
barn og unge. Dette er veldig positivt.
Men det virker som om terskelen fremdeles er høy for å delta på en vanlig gudstjeneste på en søndag det ikke skjer noe spesielt. Det er ikke uvanlig at presten opplever at det bare kommer et par stykker til gudstjenesten. Her er jeg opptatt av to
ting. Det ene er at alle skal føle seg velkommen til kirken, her kreves ingen spesiell
religiøs bagasje! Det andre er det jeg allerede var inne på, vi må sammen ta vare på
kirken, ja det er vi som skaper kirken i felleskap. Kirken er ikke en abstrakt størrelse som betjener folk med dåp og gravferd. Vil vi ha dåp, vil vi ha, konfirmasjon,
vil vi ha forrettet gravferd, ja vil vi ha prest på stedet, må vi også slutte opp om
gudstjenestene.
Det er en skikk å henge et skip ned fra taket i kirken, slik vi finner det i kirkene
våre i Bindal. Båten som henger i kirkeskipet skal
minne oss om at vi reiser igjennom verden i én båt
og denne båten er kirken. For i båten er Jesus,
gjennom Guds ord og sakramenter fører han oss
over verdens farefulle hav til himmelens trygge
havn. Men i denne båten er vi ikke passive passasjerer, men mannskap om bord.
I gamledager var det noe som het kirkeplikt. Jeg
tror ikke på at man skal gå i kirken av plikt. Jeg
tror Grundtvigs ord gjelder fremdeles, alt i kirken
minner oss om Guds ord om tro og håp og om
Guds kjærlighets gåte. Derfor tror jeg vi mennesker
fremdeles trenger å komme til kirken. Og det er
kanskje ikke så dumt å tvinge seg dit noen ganger
heller, når mye annet frister på en søndag formiddag. For kirken i Bindal trenger også deg!
Gjøa Kristine Aanderaa
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TANKER ETTER
JUBILEET av Arvid Lie
Det var flott å komme tilbake til
Bindal en tur. Det kjentes godt
å få være sammen med dere der
jeg hadde hatt så mange tjenester både i sorg og glede. Det var
mye som er forandret siden jeg
kom til bygda i 1967, for snart 50
år siden. Folketallet er gått tilbake. Da jeg kom til Bindal, var
det ca. 2.500 innbyggere, nå er
det vel bare litt under 1.500.
Da jeg ble utnevnt til sogneprest
til Bindal rett fra studiene, var
jeg landets yngste sogneprest,

u ng, u e r f a r e n o g u g i f t .
Begravelsene foregikk gjerne fra
hjemmet. Da jeg kom til min
første begravelse, ble jeg møtt
med ordene: «Presten? Vi er vant
til at presten er voksen!»
Etterhvert fikk jeg kone, Unni,
også hun teolog, og sammen
fikk vi noen fine år hos dere.
Våre to barn Ragnfrid og Arnvid
Gunnar, ble født på Namsos
sykehus og døpt i Vassås kirke.
Om jeg var ung og uerfaren, ble
jeg utrolig godt mottatt. Jeg kom

Dag 00. måned 2010

Barndåp/
konfirmasjon eller
andre stordager?
Senteret på Terråk er mulig å
leie. Utstyr for å dekke til min.
50 personer.
Kontakt pleie og omsorg
tlf 75 03 26 00 for leie

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Konfirmasjon

Bordbestilling
Pristilbud
Pakkeløsninger
Kim Arnø
tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler.
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

Per Hushagen
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø

tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no
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T.h:
Bindal prestebolig

om vinteren, og f lyttebilen
kunne ikke kjøre opp bakken
fram til presteboligen, men ungdomsskoleklassen fikk fri for å
hjelpe til med flyttelasset opp fra
det daværende Helsehuset.
Jeg lærte bindalingene å kjenne
som et åpent, inkluderende og
gjestfritt folkeferd. Jeg ble tatt
utrolig godt imot.
Forholdene var ganske annerledes enn i Oslo der jeg vokste
opp. Det første jeg merket meg,
var kommunikasjonsforholdene.
Jeg var den første presten som
hadde bil, en blå folkevogn, men
så var det jo ikke veiforbindelser.
Jeg kom ikke en gang til noen av
kirkene uten å måtte bruke båt.
Det var 7 km. fram til ferjeleiet i
Sandvik, og så var det bilferja
«Kjella» som seilte trekantferje
Å rsandøy – Møllebogen Sandvik. I Ytre Bindal var det

REN SERVICE
ved Terje Moe

bedre veiforbindelser. Jeg hadde
bilen mye parkert i Kalvika og
brukte presteskyssen «Dag» som
Hjalmar Horsberg kjørte, over
fjorden. I Ytre Bindal kunne jeg
kjøre ut til Solstad kirke og til
Røy tvoll, og det var nylig
kommet bro i Bogen, så det var
veiforbindelse helt fram til Eva
og Angel i Otervika, hvor vi
kunne se havørn.
Et annet forhold var de mange
prekensteder i tillegg til de to
kirkene. På grunn av de vanskelige kommunikasjonsforhold var
det prekensteder rundt omkring
i de små bygdelag.
Skulle vi til kirken på Vassås,
måtte vi ha båt fra Terråk til
Baulia. Her var det bare en traktorvei opp til kirken. Jeg husker
en juledag. Det hadde kommet
en del snø, og det var ikke brøytet vei opp. Til gudstjenesten

skulle også direktøren på
Bindalsbruket, Bull-Njå. Han var
også ordfører. Alle slapp selvfølgelig han fram, så det var han
som trampet vei som førstemann
i snøen opp til kirken. Slik hadde
vi kommunal brøyting!
Da vi flyttet fra Bindal, ble min
tjeneste på Vestlandet i Luster i
Sogn. Der var hovedkirken en
vakker, gammel steinkirke fra
middelalderen, Dale kyrkje i
Luster. Kirken har steinutskjæringer som bare kan sammenlignes
med Nidarosdomen. Over inngangsdøren til kirken er malt
ordene fra Hebreerbrevet 13, 8:
«Jesus Kristus er i går og i dag
den samme, ja, til evig tid.» Det
er det gode at om prester, folk og
forhold omkring oss forandres,
er det en som er og blir den
samme, vår Herre Jesus Kristus.

tilbyr renhold til private og bedrifter i Bindal

REN SERVICE FORENKLER DIN HVERDAG
Ta kontakt med Terje Moe
Mobil 902 08 447
E-post: terjemoebin@gmail.com
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Ny biskop vigslet til
tjeneste i Sør-Hålogaland
«Jeg står her i dag fordi noen før meg har gitt troen videre, gitt kunnskapen om Gud
videre, sunget salmer, skapt kunst og vært i nestekjærlighetens og rettferdighetens
tjeneste», sa biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes da hun ble vigslet til Sør-Hålogalands
nye biskop i en fullsatt Bodø Domkirke søndag 24. januar.
HM Kong Harald og kulturminister Linda Hofstad Helleland
var tilstede, sammen biskoper fra
inn- og utland, kirkelige tillitsvalgte og medarbeidere fra
bispedømmet.
I sin preken talte Fjeldstad
Begravelse
Jusnes over
teksten i Matteus’ 13.
kapittel,
vers
24-30,og
som
handler
Seremonirom for alle kulturer
religioner.
om overlevering
av
tro.
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Preses Helga Byfuglien vigslet AnnHelen Fjeldstad Jusnes til tjeneste som
biskop i Sør-Hålogaland søndag 24.
januar 2016.
Foto: Thomas Jentoft

Gravminner
Begravelse

Oppussing av gravsteiner

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Skrifttilførsel
30 sitteplasser.

Gravminner
6-PACK Treningsstudio
Oppussing av gravsteiner
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
Seremonirom for
kulturer
og religioner.
30alle
sitteplasser.
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.

Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
ÅPNINGSTIDER:

Man -Tor
Fre
Annen hver lør

09.00-21.30
09.00-19.00
10.00-14.00 (partallsuker)

Vi har Mrl, Zumba,
Bhc, boksing
Skrifttilførsel
og privattimer! Ta kontakt med
Bistand med praktiske gjøremål
meg på
tlf. 413 45 894 for
i forbindelse med dødsfall
informasjon.

Velkommen!
Hilsen Tom

Gravminner

AS

Begravelse
Begravelse

Begravelse

Seremonirom
for
alle
kulturer og religioner.
Seremoniromfor
for
allekulturer
kulturerog
ogreligioner.
religioner.
Seremonirom
alle
30sitteplasser.
sitteplasser. 30 sitteplasser.
30

AS

YTRINGEN AVIS

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Åsvn.Åsvn.
6, 7970
Kolvereid
- Tlf. 74
6, 7970
Kolvereid
- Tlf.397451396051 60
Åsvn. 6, 7970
- Tlf. 74 39
5174
6039 51 60
Åsvn. Kolvereid
6, 7970 Kolvereid
- Tlf.
Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS

Begravelse
RINGEN
AVIS
AS AS
Y
TRINGEN
AVIS

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

AVIS

Skrifttilførsel

Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av
gravsteiner
Oppussing av gravsteiner
Oppussing av
gravsteiner
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Bistand
medmed
praktiske
gjøremål
Bistand
praktiske
gjøremål
BistandBistand
med praktiske
gjøremål
med praktiske
gjøremål
i forbindelse
medmed
dødsfall
i forbindelse
dødsfall
Bistand
med
praktiske
gjøremål
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse med dødsfall

GEN

Oppussing av gravsteiner

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Bistandgjøremål
med praktiske gjøremål
Bistandmed
medpraktiske
praktiske
gjøremål
Bistand

YTRINGEN AVIS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

BINDAL MENIGHETSBLAD

7

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes er
ny biskop i Sør-Hålogaland.
Foto: Rita Jakobsen

Nådens betydning
«Jeg står her som den hittil siste av biskoper i Sør
Hålogaland, men jeg står her også i en lang rekke
kvinner i kirken, mødre og bestemødre, misjonskvinner og søndagsskolelærere, kvinnesakskvinner
og feminister, de første kvinnelige prestene med
Ingrid Bjerkås i vår kirke og Agnes Nilsen fra
Metodistkirken i spissen. Disse kvinnene ble sett
på som ugress i tidens øyne, men heldigvis gav de
ikke opp. De trodde på ham som ikke skilte ugresset og såkornet, men som så muligheter der andre
fordømte. Denne overleveringsrekken av kvinner
og menn er kirken helt avhengig av for å være

levende og med ord som samtiden berøres av», sa
hun blant annet.
Den nye biskopen pekte også på nådens betydning, ikke minst i de utfordringene vårt samfunn
står overfor i dag.
«Nåden trengs i et velferdssamfunn som vårt med
så stor vekt på økonomi, vekst og vellykkethet.
Når dette blir det viktigste i samfunnet får vi ikke
plass til den flyktningen som kommer redd og på
jakt etter fred og vern til vårt land. Derfor må
kirken aldri slutte å snakke om nåde i møte med
samfunnsutfordringene», sa hun.

Oppmuntre og bekrefte
Bispemøtets preses, biskop Helga Haugland
Byfuglien oppfordret i sin vigslingstale den nye
biskopen til å glede seg til tjenesten som ligger
foran henne. «Din lange prestetjeneste i SørHålogaland bispedømme har gitt deg innsikt i
kirkeliv, kultur og tradisjoner her. Din livserfaring,
din ærlighet og din tro på tilgivelsen gjør at du vil
berøre mennesker med evangeliet om nåden», sa
Byfuglien.
Hun minnet om at bispetjenesten fremfor alt handler om å oppmuntre og bekrefte.
«Den er å ha blikk for den som lengter etter å bli
sett av et nådefullt øye, som lengter etter å bli
omfavnet, med ord og med varme, og slik kjenne
seg god nok til å høre til i kirken», understreket

preses, før hun hengte bispekorset om halsen
hennes.
Da gudstjenesten var slutt, gikk Kong Harald side
om side med biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
ned midtgangen til tonene fra salmen «Slik som
min Fader sendte meg».
Gudstjenesten ble etterfulgt av en åpne kirkekaffe
i domkirken, og en lunsj for inviterte gjester.
(kilde: www.kirken.no)
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Det nye menighetsrådet
F.v.:
Erling Alsli (vara),
Rakel Helstad (vara),
Gudrun Fossem,
Anita Vassli,
Jens Christian Berg (leder),
Kirsten K. Brønmo (nestleder),
Steinar Vikestad,
Wenche Myhre og
Gjøa K. Aanderaa (sokneprest).

Påskelysestaker

Ved jubileet i september i fjor overrakte Bindal kommune, ved da
værende ordfører Petter Bjørnli, en
gave til Bindal menighet på kr 2 500,-.
Ordføreren ba menighetsrådet selv
finne et formål for gaven. Etter en
runde i menighetsrådet ble det kjøpt
inn en lysestake for påskelys til begge
kirkene. Summen dekte ikke utgiftene
for begge lysestakene, men menighetsrådet valgte å bruke minnekortfondene for å dekke inn.

FAKTA
Et påskelys er et stort vokslys, eller i moderne tid stearinlys, som brukes kirker.
Det er vanlig både i både
katolske og protestantiske
kirker. Lyset symboliserer
Jesus Kristus, som kalte seg
«verdens lys».
Et nytt påskelys tas i bruk
hvert år. Tradisjonelt tennes
det under påskeaften, men
i de kirker hvor man ikke
feirer påskeaften tennes
det på påskedag. I katolsk
liturgi skal det normalt
tennes utenfor kirken, og så
bæres inn i prosesjon i en
mørklagt kirke.
Ellers i året er det vanlig at
lyset tennes under dåpsseremonier og begravelser.

BINDAL MENIGHETSBLAD

9

Tårnagentsøndag
Søndag 10. april vil alle døpte 3. og 4.-klassinger bli invitert til tårnagentarrangement i
Solstad kirke.
La barna utforske kirken, klokketårnet og
Bibelen. La barna utfordre seg selv, menigheten
og nærmiljøet med oppdrag som starter i
Bibelens fortellinger!
Barna får være i kirken en søndag som tårnagenter. Da skal de løse oppdrag gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn. Mange steder går en på oppdagelsesferd i kirkens ulike rom. De lærer bibelfortellinger, litt om en av kirkens høytider og deltar
søndagen på gudstjenesten hvor de deler noe
av det de har opplevd som tårnagenter.
Velkommen!

I kriser er vann kritisk!
Bøssebærere fra Bindal menighet gir deg mulighet til å støtte Kirkens
Nødhjelps arbeid i katastrofer.
13.-15. mars får folk i Bindal mulighet til å støtte
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016. Da besøker
konfirmanter, unge og voksne alle husstander for
å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Årets aksjon heter "I kriser er vann kritisk". I fokus
står Kirkens Nødhjelps vannarbeid i katastrofer,
og hvordan klimaendringene skaper flere og verre
katastrofer. Pengene går til Kirkens Nødhjelps
arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra

til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann
når katastrofen rammer.
– Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det
aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til
å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor
håper vi folk tar godt imot oss og har pengene
klare når vi kommer med bøssene, sier sokneprest
Gjøa Kristine Aanderaa

Elektroinstallasjoner og varmepumper

Tlf 916 95 256 – post@bindalelektro.no – www.bindalelektro.no
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Kirkekalender

Kirkelige
handlinger
Døde
Vassås
30.11
13.12
23.12
14.02

Per Mathisen		
Kristine Skjevelnes
Per Johan Gangstø
Edvard Fuglstad

Solstad

14.12 Turid Elise Granli

Bønnetre i fastetiden.

f. 1945
f. 1914
f. 1948
f. 1931

f. 1952

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer

21.02.
2.s. i fastetiden Solstad, dåp
kl 11
28.02.
3.s. i fastetiden Ingen gudstjeneste
			
MARS
06.03.
4.s. i fastetiden Vassås, menighetens årsmøte kl 11
13.03.
Maria budskapsdag Ingen gudstjeneste
20.03.
Palmesøndag
Vassås, dåp
kl 11
24.03.
Skjærtorsdag
Sykeheimen
kl 11
25.03.
Langfredag
Solstad
kl 11
27.03.
1. påskedag
Solstad/Vassås
kl 11/kl 15
28.03.
2. påskedag
Ingen gudstjeneste
APRIL
03.04.
10.04.
17.04.
24.04.

2.s. i påsketiden Ingen gudstjeneste
3.s. i påsketiden Solstad, Tårnagenter
4.s. i påsketiden Ingen gudstjeneste
5.s. i påsketiden Ingen gudstjeneste

MAI
01.05.
05.05.
08.05.
15.05.
16.05.
17.05.
22.05.
29.05.

6.s. i påsketiden Gudstjeneste på Sømliøya
Kr.himmelfartsdag Sykeheimen
Søndag før pinse Samtalegudstjeneste i Vassås
1. pinsedag
Vassås, konfirmasjon
2. pinsedag
Ingen gudstjeneste
Grunnlovsdag
Vassås
Treenighetssøndag Solstad, konfirmasjon
2.s. i treenighetstiden Ingen gudstjeneste

kl 15

kl 11
kl 11
kl 19
kl 11
kl 11
kl 11

Velkommen til kirken!

Lisa`s Frisør

Ønsker store og små velkommen!
Ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

stengt
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
Etter behov

BINDAL MENIGHETSBLAD
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SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!

Mandag, Tirsdag, Torsdag Fredag 09.30 – 17.00
Onsdag stengt • Lørdag etter behov

Mob 958 26 527
Åpningstider:
Man-tors
Lør

Joker Bogen – Bartnes Eftf. AS

08.00-19.00
09.00-18.00

Tlf. 75 03 16 32

«Eg skoill ha haft meg ei kak, eg!»
Ingen problem, kjære bindaling!
I Brønnøysund står to konditorer
og lager deilige kaker hver dag.

Ring 75 02 37 75 - Mersmaken finner du hos oss!

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

www.plahte.no

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Bindalseidet

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

• 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

12

BINDAL MENIGHETSBLAD

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

Motorsageksperten

Utleie av Bobil

Salg • Service
• MEDISINUTSALG
• TIPPING
• POST I BUTIKK
Velkommen!
Åpningstider:
Man-Fre 9.00-18.00
Lør 10.00-15.00

Terråk

Tlf.
75 03 40 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: post@bindalkraftlag.no

Bogen As
MECA AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33 - Mobil John: 995 92 290

Blomster til alle anledninger Buketter, Dekorasjoner, Sorgbinderi

Bindal Blomster og Begravelsesbyrå
v/Sigrun Bergslid Tlf blomster 909 85 990 Tlf begravelse 950 16 455 Oldervikveien 4 7980 Terråk
En del av

Begravelsesbyrået Bergslid AS

7970 Kolvereid

74 38 95 00- 911 54 868

