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Hvorfor sitte inne
når alt håp er ute?
Lars Monsen er i vinden som aldri før. Han er vel
mest kjent som en eventyrer som trosser sine egne
og andres grenser. Mange av oss satt klistret til
skjermen da programmet ”Ingen grenser” gikk for
en tid tilbake. Nå er han i gang med å finne deltagere til en ny ekspedisjon. Beundringsverdig, av både
han og deltagerne. I et program om Monsen nylig
fikk jeg høre et motto eller ordtak om du vil: Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Veldig flott sagt
egentlig. Det kan sikkert tolkes på flere måter, men
jeg velger å tolke det på min måte. Uansett hvor dårlig det står til, hvor vanskelig det er, kan man finne
noe positivt. Om det er ting du ikke kan, finnes det
alltid noe du kan! Godt å ha med seg!
Menighetsbladet og økonomi
For første gang på flere år gikk menighetsbladet
med underskudd i 2010. Bladet sendes ut som et
gratis blad for alle husstander i Bindal, og i tillegg
har vi mange abonnenter utenfor kommunen. Våre
utgifter er trykking av bladet og porto for utsending.
De inntektene vi har er annonsene og de gavene vi
får inn fra dere lesere. Jeg ser nå at posten med gaver gikk ned med kr 10 000,- i 2010. Årsaken skal
jeg ikke spekulere i, men håper leserne vil støtte
menighetsbladet i fortsettelsen, slik at bladet kan
fortsette som før.
GI EN GAVE TIL MENIGHETSBLADET! Konto
4651.07.04754. Merk: Menighetsbladet
		

God påske!

		

Med vennlig hilsen

		

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 5 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: May Helen Lindsetmo
Bindal Prestegjeld:
Prest Claes Blom Mørch
7980 Terråk
Preste-mob 954 94 938
Kontortlf. 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. 75 03 14 30
Organist: Roger Johansen
7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd:
Leder: Anne-Brit Bøkestad
Skillingsås
Tlf. 915 77 129

May Helen

Har du noe du vil dele med
menighetsbladets lesere?

Kirkelig Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad
Skillingsås
Tlf. 915 77 129

Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, eller
kirkevergen@bindal.kommune.no
Konfirmanter Solstad kirke 15.mai

Konfirmanter i Vassås kirke 22.mai
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Louise Bogen
Amalie Bogen
Marianne Donal Botn
Emma Busch Bøkestad
Embla Hagen
Sandra Kristin Hansen
Dag-Kjetil Kristiansen
Maja Iren Kveinå
Sander Busch Sevaldsen
William Julius Furnes Sørheim
Lovise Thomassen
Maiken Vikan
Sindre Vikan Vollan
Mia Heide Åsaune

Jørgen Øyen Andersen
Eivind Berg Dybvik
Åsmund Aleksander Fuglstad
Frank-Andreas Skogseth Isaksen
Andreas Johansen
Film Patiwat Liaprakhon
Hanna Margrethe Storheil Skarstad
Marita Fuglstad Skotnes
Bjørn-Thore Tysseland
Julie Kristin Buvik Wassås

Kirkevalget finner for første
gang sted samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget,
dvs 12. september 2011. Valgperioden er på 4 år.
Bindal menighetsråd stiller
for første gang med bare en liste
til valget. Listen vil inneholde
navn fra begge soknene, Vassås
og Solstad.
Det er mulig for andre å komme med forslag til alternative
lister. Se kriterier for kandidatlister. Ved spørsmål, ta kontakt
med kirkekontoret.
Forslag til kandidatlister:
a)skal være kommet inn til menighetsrådets leder senest 1.
mai 2011.

Fakta

Menighetsråd
Første menighetsråd i funksjon i
1922. ett i hvert sokn(1280). Til
sammen 7 500 menighetsrådsmedlemmer. Menighetsrådet består av 4-10 valgte medlemmer
pluss soknepresten. Rådet velges av alle soknets stemmeberettigede kirkemedlemmer for
en periode på 4 år. Menighetsrådet velger 1-2 representanter til
et kirkelig fellesråd der hvor
det er mer enn ett sokn i kommunen.
Hvilke oppgaver har
menighetsrådet?
”Menighetsrådet skal ha sin
oppmerksomhet henvendt på alt
som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet”
(kirkelovens § 9). Rådet skal
legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring,
omsorgsarbeid(diakoni) og kirkemusikk.

b) skal være egenhendig underskrevet av 10 stemmeberettigede forslagsstillere.
c) skal tydelig angi hvilket valg
det gjelder(navn på sokn,
gruppe og valgdager) og som
overskrift (foran navnene på
kandidatene) ha navnene på
forslagsstillerne
d) skal angi en tillitsvalgt blant
forslagsstillerne som menighetsrådet kan henvende seg
til ved forhandlinger om listeforslaget
e)skal ha kandidater oppført
med for-, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder, og i
den grad det er ønskelig eller

Bispedømmeråd
Bispedømmeråd ble innført i
1933. Ett bispedømmeråd i hvert
av de elleve bispedømmene.
Ved kirkevalgene i 2009 og 2011
er det i mange bispedømmer direktevalg på medlemmer til bispedømmerådet/Kirkemøtet.
De 115 medlemmene i landets
bispedømmeråd samles årlig til
en ukes Kirkemøte, som er kirkens øverste demokratiske organ. Bispedømmerådet består
av biskopen, en prest, en lek
tilsatt(ikke teolog) og sju andre
leke medlemmer. Rådet velges
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nødvendig for å unngå forveksling – med adresse og
yrke/stilling
f) bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de
foreslåtte kandidatene på den
enkelte liste
g) skal settes opp i prioritert
rekkefølge
h) bør ha minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år
VIL DU STILLE TIL VALG?
Det finnes mange ønsker og meninger om kirken, og hvordan
de lokale menighetene bør drives og fungere.
Ved kirkevalget 2011 kan du
påvirke din lokale menighet og
kirkens videre arbeid. Gi kirken
et godt råd!
Vil du være kandidat eller
foreslå en kandidat for nominasjonskomiteen, ta kontakt med
leder for menighetsrådet AnneBrit B. Skillingsås eller kirkekontoret.

for 4 år og samles ca en gang i
måneden. De tre nordligste bispedømmene har i tillegg hver
sin samiske representant, mens
Oslo bispedømmeråd har en representant fra døvemenighetene.
Hvilke oppgaver har
bispedømmerådet?
Bispedømmerådet skal fremme
samarbeid mellom menighetsrådene og andre lokale arbeidsgrupper i bispedømmet. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og fordeler statlige tilskudd til stillinger innenfor undervisning, diakoni med mer.

Opplev vårt idylliske hagesenter!
Stor
egenproduksjon
av sommerblomster

7985 Foldereid Tlf. 74 39 61 88
www.abogen.no
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Prestens side

En kasserer og en fisker

J

udas og Peter. Ingen av navnene på de
tolv disiplene vekker så forskjellige assosiasjoner som Judas og Peter. Judas
er blitt et skjellsord. Peter er et sterkt
og stolt navn som millioner foreldre har
valgt til barna sine. Men Maria og Josef
valgte ikke navnet Peter til et av de sju barna
sine. De valgte navnet Judas. Judas het en av
brødrene til Jesus, og to av de tolv het Judas,
Judas Taddeus og Judas Iskariot.
Judas Iskariot ble forræder og sviker. Peter
ble kirkens første, store leder. Egentlig er
det urettferdig sett ut ifra historiens faktiske omstendigheter. Natten til langfredag
sviktet begge mesteren sin på det ynkeligste og groveste. De var feige begge to da
det gjaldt som mest.
Judas lot seg kjøpe av overprestene og byrådet i Jerusalem for tretti sølvpenger – ca.
60 000-70 000 kroner i dagens markedsverdi. Ingen vet hva Judas tenkte. Kanskje
bare at Jesus ville bli tatt uansett, hvorfor
skulle han ikke redde skinnet og tjene en
slant i tillegg. Eller kanskje han hadde bestemt seg for at han ikke trodde at Jesus
var den riktige folkelederen å følge lenger,
det gikk den gale veien, skjønte de ikke
det; Jesus ville føre dem alle ut i ulykken. I
Judas’ øyne var kanskje Jesus forræderen.
Det var ikke så mye Judas gjorde, egentlig,
men det han foretok seg har likevel svikets
stempel: Judas svek sin lærer og venn og
kamerater, sett utenifra. Han fulgte de som
skulle arrestere Jesus til stedet der han var.
Så pekte han ut Jesus for dem. Han kysset
Jesus på kinnet og sa: ”Vær hilset, rabbi!”
Da Jesus ble dømt, angret han og gikk tilbake med pengene. Men ingen ville høre
på Judas. Da kastet han pengene inn i templet og gikk bort og hengte seg.
Evangeliene beretter om en personlig tragedie midt oppi et kosmisk drama om
menneskehetens frelse. Påsken forteller om
et drama av de sjeldne hvor både menneskehjerte og Gudshjerte får sår og dør.
Hvorfor angret du Judas? Bare noen timer

etterpå angret du. Stakk det likevel ikke så
dypt, ditt svik? Hva var det som skjedde,
Judas? Hva fòr igjennom deg? Var du bare
stolt og redd? Svek du deg selv?

det er ingen som kan trøste, åpne opp en
ny mulighet, gi tilgivelse. Derfor skjer det.
Men på en eller annen måte fant Peter frem
i mørket og fortsatte som Herrens disippel.

Mens Jesus ble forhørt og plaget, satt Peter
ute på gårdsplassen sammen med noen
vakter og varmet seg på et bål. En tjenestepike, hører vi om, kjente ham igjen og sa:
”Du var også sammen med denne Jesus fra
Gallilea,” Men Peter nektet og sa at han
ikke skjønte hva hun snakket om. Men da
han flyttet seg bort til porten, kom en annen pike og sa omtrent det samme, at hun
kjente han igjen som en av disiplene til Jesus. Men Peter sverget på at hun tok feil.
Det må ha blitt ampert og høylydt for nå
kom det flere bort og de sa også til Peter:
”Jo visst er du en av dem, dialekten røper
deg!” Da sprakk det for Peter og han bannet og sverget at han aldri hadde kjent Jesus. Og så løp han derfra.

Han kom ut av mørket. Derfor er Peter et
lysende eksempel på hva tilgivelse er i den
kristne kirke: det finnes alltid en ny begynnelse, uansett hvem du er, hva du har gjort
og føler og tenker om deg selv. Den som er
sønderknust skal få tilgivelse og få muligheten til å reise seg opp! Virkelig anger,
virkelig fortvilelse og mørke, som vi møter
den hos Judas og Peter, er ikke billig liv,
det er mørke krefter fra dypet som kan slite
et menneske i filler. Derfor er tilgivelsen i
kirken heller ikke billig, og likevel gratis.
Og det er det folk ikke skjønner. Det er det
som er evangeliets kraft, for hver den som
tar imot og tror. Men dette skjønner man
altså ikke før man selv har opplevd mørket
og trenger lys så det holder. Det er dette
som er ekte kristen-dom - Kristus som tar
din dom – Kristusdom.

Disse to historiene, små menneskelige dramaer i dramaet, som bærer hvert sitt navn,
Judas og Peter, er vonde å leve seg inn i.
Det er vondt å bli minnet om hvor feige og
ynkelige mennesker kan bli for å slippe å
få problemer selv. Noen selger vennen sin
for penger, andre lyver så det renner av
dem når de blir oppdaget. Og det verste:
noen ganger stikker ikke sviket så dypt,
selv om sviket kan få store, fatale følger.
Det er nesten det vondeste å tenke på.
Millioner av historier ligner på de som blir
fortalt om Judas og Peter, de blir fortalt og
praktisert verden over på de utroligste arenaer, i liten skala og i stor skala.
Hvem kan svike?
Judas fant ikke frem i mørket; han klarte
ikke å se tilgivelsen der fremme. Jesus
døde for øynene hans. Hvem kunne da tilgi
ham? Mørket lukket seg rundt ham og han
fant ikke veien ut av fortvilelsens rom og
trykk. Derfor tok han livet sitt. Derfor tar
mange livet sitt. De finner ikke veien ut av
fortvilelsens rom og trykk. De ser ingen åpning, de kjenner ingen luft som siver inn;

Av den grunn blir jeg heller ikke ferdig
med Judas, og med alle de andre som tar
sitt liv når mørket lukker seg rundt dem i
bunnløs fortvilelse. Tenk om Judas hadde
hatt en venn som kunne pekt på tilgivelsens mulighet når han ikke lenger kunne
se den selv.
Tenk om noen kunne minnet han på alle
møtene Jesus hadde hatt med sønderknuste
mennesker. Han hadde jo selv vært tilstede.
Men vi glemmer så fort.
Jesus ville møtt Judas, jeg vet det, etter
oppstandelsen, og tatt rundt ham og sagt:
Kjære Judas…
Prest Claes
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Påske
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Jean Restout, 1732
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Gravminner
Oppussing av gravsteiner

Jeg har ikke gått på ski siden Kvirinius var
landshøvding i Syria. Og det er lenge siden.
I påska skal man gå på ski, og man skal bli
brun. Nå har det seg slik at jeg liker ikke å
sole meg heller. Skal jeg på død og liv ut, vil
jeg gjerne være i båt, eller sitte på trappa. Jeg
har vært mye ute. Vokste faktisk opp, ute. Tok
dukkene med i “pramå”, og rodde litt utpå.
Der var min verden. Turer ute i marka med
kjempegamle, arvede ski, smurt med talglys,
gav meg aldri de helt store naturopplevelsene.
Men nå handler det altså om påske. Som kristen burde jeg jo glede meg til denne, kirkelig
sett, årets største høytid. Men, jeg gjør ikke
det heller. Det som skjedde med Jesus på
langfredag, får meg nesten til å gå inn i en depresjon. At Gud, den gode far, kunne tillate en
sånn grusom død for sin egen sønn, går over
min forstand. Jo da, jeg vet at Jesus måtte dø

for å kunne stå opp fra de døde, men på en
sånn måte, det er ikke lett å skjønne. Denne
fredagen er lang, og jeg føler meg trist. Jeg
velger den letteste motstands vei, og går ikke i
kirken eller hører gudstjenesten i radioen denne dagen. Noen synes vel det er feigt, og det
må jeg tåle.
Hele min tro bygger på at Jesus sto opp fra de
døde, uten det faller det hele i fisk. Det er
mye i bibelen som det er vanskelig å forstå,
Jesu tilblivelse og oppstandelse er vel noe av
det vanskeligste. Jeg kan ikke forklare det,
men tro på det, kan jeg. Jeg håper at det blir
mange som går i kirken i påsken, og første påskedag, da møtes vi. God tur også til dere som
velger å gå på ski.
GOD PÅSKE!
Anne-Brit.

Hva skjer i menigheten?
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Bispevisitas!
Bindal hadde bispevisitas 9. – 13. februar i år
Biskop Tor B. Jørgensen, prost Even Borch
og rådgiver for trosopplæring i bispedømmet, Torkel Irgens, ankom Bindal med strålende sol. Etter å ha innlosjert seg på Færingen Gjestegård på Terråk fikk de møte og
lunsj på Senteret med kirkestaben her i Bindal. Etter en trivelig stund der var neste post
på programmet kveldsgudstjeneste i Vassås
kirke.

Etter lunsjen ble det omvisning på SinkaBerg-Hansens anlegg på Svaberget. Biskopen, som er veldig engasjert og miljøbevisst,
var fornøyd med valget av bedriftsbesøk.
Dagen ble avsluttet med kjærring- og kallkaffe på Bindalseidet eldresenter.

Fredag startet med morgenandakt i Vassås
kirke. Etterpå var det møte med rektor og
RLE-lærere på Terråk skole. Tema var samtale rundt RLE-faget. Samarbeid mellom
skole og kirke.
Torsdag ble en travel dag som startet med
morgenandakt og møte med menighetsrådet
i Vassås kirke. Her ble kirkens utfordringer
både lokalt og sentralt diskutert, og biskopens umiddelbare tilbakemelding etter møtet var at han var meget fornøyd med engasjementet til menighetsrådet. Etter dette
møtet var det gudstjeneste på sykeheimen
på Terråk, noe som biskopen og hans følge
syntes var veldig trivelig.
Etter gudstjenesten serverte kommunen,
med ordføreren i spissen, lunsj på kommunestyresalen. På dette møtet deltok ordfører
Petter Bjørnli, rådmann Knut Toresen og
alle etatssjefene i kommunen

Så gikk turen til Kjella skole der biskopen
fikk møte elevene til uformell dialog. Biskopen likte godt å få direkte kontakt med
barna, og måtte virkelig stå skolerett og
svare på mange forskjellige spørsmål. Menighetsrådsleder Anne-Brit hadde invitert på
lunsj hjemme hos seg etter skolebesøket.
Her fikk de servert stekt lyr og ble stelt godt
om. På kvelden var de invitert på middag
hos soknepresten og hans familie. Resultatet
av sokneprestens filmprosjekt ble vist, og
filmen fikk gode tilbakemeldinger.
Det ble også startet med morgenandakt lørdag. Etterpå deltok biskopen på en malesamling for 2. klassinger på Vonheim forsamlingshus på Horsfjord. Her fikk biskopen
være med å se hvordan vårt trosopplæringsprosjekt har foregått, med Jesusfortellinger,
salmen ”Kjærlighet fra Gud”, Fader Vår, maling og et varmt måltid. Veldig spennende
og oppfinnsomt, meldte de besøkende. Etter
malesamlingen rakk biskopen også innom
”Ungdommens kulturmønstring” som ble arrangert på Terråk med ungdommer fra Bindal, Sømna og Bindal.

Bindal menighetsblad
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Lørdags kveld hadde menighetsrådet invitert til
festmiddag på Hårstad gård. Menighetsrådet, staben, biskopen og andre inviterte gjester møtte på
den historiske og ærverdige gården i Åbygda.
Her fikk vi servert en treretters middag sammen
med historien om gården.
Ordføreren overrakte biskopen en Bindalsfæring
i miniatyr, noe han satte meget stor pris på. Svein
Kolsvik underholdt etter middagen med sang og
musikk. Tidligere kirkeverge Olav Håkon Dybvik

kåserte over Bindalens historie, og hadde også
historier om tidligere bispevisitas fra langt tilbake
i tiden.
Søndag og siste dag for bispevisitasen var det duket for visitasgudstjeneste i Solstad kirke. Et fel-

leskor med Bindalseidet songlag og KoriÅa deltok under ledelse av dirigent Gunhild Risvik.
Biskop Tor B. Jørgensen hadde dagens preken.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, og biskopen holdt sitt visitasforedrag. Han var veldig fornøyd med visitasen og syntes det hadde vært et
rikholdig program. Han skjønte at Bindal også
hadde noen utfordringer i framtiden, og fortalte
litt om de forandringene som ville komme sentralt, med ny salmebok, ny liturgi og skille statkirke. Biskopen ytret også ønske om å få komme
tilbake til sommeren for å få se Bindal i en annen
årstid, og da spesielt ”fjordan” som det ikke ble
tid til i denne omgangen. Alt i alt en vellykket
visitas.
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Kirkekalender

Kirkelige
handlinger
10.02.11
		
28.02.11
		
06.03.11
		

Solstad

22.02.11
		
01.03.11
		

April

Med forbehold om endringer

3. april 4. s. i faste
Ingen gudstjeneste i Bindal
10. april 5. s. i faste Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11 (Fasteaksjon)
17. april Palmesøndag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
21. april Skjærtorsdag Gudstjeneste på Senteret Terråk kl 11
22. april Langfredag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
24. april Påskedag
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
		
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 15
25. april 2. påskedag Ingen gudstjeneste i Bindal

Kåre Teimann Vikestad
f. 1937
Arne Eilif Otervik
f. 1934
Torbjørn Olsen
f. 1940

Else Margrethe Åsaunet
f. 1915
Ingar Emil Eiksen
f. 1931
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Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal

Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Døde

Vassås

Bindal menighetsblad

Åpningstider:
Man-tors

09.00-16.30

Fre

09.00-18.00

Lør

10.00-14.00

Mai
1. mai 1 s. e. påske Gudstjeneste på sykeheimen Terråk kl 11
8. mai 2. s..e. påske Gudstjeneste i Harangsfjord
15. mai 3.s.e. påske Konfirmasjonsgudstjeneste i Solstad kirke kl 11
17. mai Grunnlovsdag Gudstjeneste på sykeheimen Terråk kl 11
22. mai 4.s.e. påske Konfirmasjonsgudstjeneste i Vassås kirke kl 11
29. mai 5.s.e. påske Ingen gudstjeneste i Bindal

Døpte
Vassås

30.01.11 Henrik Aune

Tlf. 75 03 16 32

Juni

Eldrefest
Se oppslag for diakoniets
eldrefest på Terråk.

Velkommen til kirken!

2. juni Kr. Himmelfartsdag Gudstjeneste på Sykeheimen Terråk kl 11
5. juni 6.s.e. påske Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
12. juni 1 pinsedag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
13. juni 2. pinsedag Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
19. juni Treenighetssøndag Ingen gudstjeneste i Bindal
26. juni 2.s.e. pinse Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11. 50-årskonf

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

SALONGEN Anette
Vikestad
Selger ORIFLAME både
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag 			
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag 			

10.00-16.30
09.00-16.30
Stengt

i salong og ved bestilling
Lørdagsåpent
Tlf 75 03 42 80
annehver lørdag
Mob 958 26 527

6-pack Treningsstudio

www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Ring for gratis prøvetime på
tlf 413 45 894
Åpningstider:

Velkommen!

Man -Tor 10.00-21.30
Hilsen Tom
Fre		 10.00-19.00
Annen hver lør
10.00-14.00 (partallsuker)

www.plahte.no

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

Utleie av Bobil

Motorsageksperten

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
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Begravelsesbyrået
   Bergslid AS
Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd
Gravminner, navntilføyelse og oppussing

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige
alternativ med
tradisjon og kvalitet!

