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lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, 
eller kirkevergen@bindal.kommune.no

    

Er utgitt av menighetsrådet og 
kommer ut 5 ganger i året.  Bla-
det sendes gratis ut til alle hei-
mene i prestegjeldet. Frivillige 
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Mob: 916 97 025
Tlf: 75 03 13 31
Kontortelefon: 75 03 25 80
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Jeg ønsker alle leserne
ei riktig fin og varm 
sommer!

May Helen

minnekort
Siden ordningen ble igangsatt har mange brukt min-
nekort som kondolansekort ved begravelser, både i 
Bindal og også andre steder. Inntekten av kortene går 
uavkortet til to fond, for Solstad og for Vassås. I regle-
mentet for minnekort står det at inntektene skal brukes 
til forskjønnelse av kirke og kirkegårder.

Vi er så heldige at vi har flere frivillige selgere rundt 
om i hele kommunen. Disse selger uten provisjon.
Våre trofaste selgere er:

Vassås
Coop Marked Terråk
Kirkekontoret
Synnøve Aune

Solstad
Coop Marked Bindalseidet
Oddbjørg Sivertsen
Håvard Liasjø
Matkroken Bartnes Etf.
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Den blomstertid nå kommer

Nå går vi mot sommer og lyse netter 
her i nord. Vi kan også glede oss til 

å komme sammen på St.hansfeiring, og 
på nordlandsbåtfestivalen i juni feirer vi 
Skaperverkets dag i kirken. Det passer 
ekstra godt når sommeren og skaperver-
ket viser seg i all sin skjønnhet og prakt.
 
Denne vakre jorden med sjøer, hav, fjell 
og skoger, med planter, all verdens dyr, 
fisk og fugler er vi mennesker utvalgt til 
å forvalte og ta vare på. Vi som er utrus-
tet fra Vårherre med all verdens forstand 
og skaperevne har fått den store oppga-
ven. Vi mennesker kan og skal gjøre noe 
for å ta vare på jorden og snu denne far-
lige utviklingen vi er inne i.

Det er et vakkert syn når regnbuen teg-
nes over himmelen fordi solen skinner 
mens det regner. I fortellingen fra 1. Mo-
sebok fikk Noa regnbuen som tegn på 
pakten mellom Gud og alt liv på jorden. 
På Noas tid så Gud at ondskapen var 
stor på jorden.. Det var bare et mennes-
ke som var rettskaffent: Noa. Gud ber 

han om å bygge en ark. Så vil han la 
storflommen komme over jorden. Noa 
får ta med seg sin familie og en hann og 
en hunn av alle slags dyr så de kan ber-
ge livet. Da flommen var over og de 
kunne komme ut av arken, oppretter 
Gud pakten med Noa. Gud lover at 
”Vannet aldri mer skal bli til en storflom 
som ødelegger alt liv.” 

Vi har Guds løfte om at han aldri skal 
ødelegge jorden, vi blir også minnet om 
dette hver gang vi ser en regnbue. For 
oss som lever i dag er det klart at av at 
det er menneskene som kan ødelegge 
jorden. Vi trenger politikere som kan 
vise vei, men vi kan alle være med på å 
redde jorden!

”Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
kraft og av all din forstand.” lyder det 
første bud. I kjærligheten til Gud henter 
vi kraften til å elske vår neste. La oss 
vise vår kjærlighet til Gud og vår neste 
ved å elske hans skaperverk!

Den blomstertid nå kommer  med lyst og glede stor, 
den kjære, lyse sommer  da gress og grøde gror. 
Nå rører solens armer  ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer  og alt på ny blir født. 

Gud signe årets grøde i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde  fra jord og hav og strand, 
og hjelp oss du å dele  med andre det vi har, 
vårt liv, vår jord, det hele  er ditt, vår Gud og Far! 

Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn, 
la hjerte-isen briste  og smelte i vårt sinn! 
La dine budord følges, og mett oss med ditt ord, 
la nådens lys ei dølges  for oss på denne jord!

God sommer!

Gjøa Kristine Aanderaa
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Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00

Selv om kirken var i bra stand 
først på 1890-tallet, så har 

den ikke så godt vedlikehold de 
neste tiårene, for i 1911 skrev 
sokneprest Landmark at det var 
helt nødvendig at kirken ble tatt 
ned for så å bli bygd opp igjen. 
Grunnmuren var ytterst dårlig, 
kirken var derfor blitt både 
skakk og skjev. Hele kirken gav 
et forfallent og uhyggelig preg. 
Men det meste av tømmeret 
kunne brukes på nytt igjen. Om 
vinteren var kirken nærmest 
ubrukelig fordi golv og tak var 
så utette.

Høsten 1910 fikk formannska-
pet byggmester O. Scheistrøen, 
Namsos til å utarbeide en plan 
for restaureringen. Denne ble 
vedtatt av herredsstyret. I okto-
ber samme år sendte Bindal 
formannskap en søknad til kon-
gen om tillatelse til å ta ned 
kirken før den ble bygd opp 
igjen. En hadde ment å foreta 
restaureringen i løpet av året 
1911, men svaret på søknaden 
lot vente på seg.

Byggmester Scheistrøens planer 
for gjenoppbyggingen var for 

en stor del bygget på menighe-
tens ønsker. Den ønsket bl.a. at 
taket på kirken skulle heves og 
at det skulle lages tre imiterte 
spissbuehvelv til et midtskip og 
to sideskip. Mellom skipene 
skulle det være søyler. Videre 
ville en bruke liggende panel 
både ut- og innvendig, og inn-
vendig ville en benytte stavpa-
nel. I takrytteren ønsket en å få 
rundbuete lydlemmer.

Under restaureringen ble Vassås 
skolehus benyttet til gudstje-
nester og kirkelig handlinger. 
Det rommet ca 100 mennesker 
og lå ved sjøen ca en km nord 
for kirken. Det var lett for folk å 
komme dit, for de kom alltid 
med båt til kirken. Konfirma-
sjon i 1912 ble holdt i Solstad 
kirke. 

Først ved kongelig resolusjon av 
26. april 1912 fikk formannska-
pet svar på sin søknad. Vassås 
kirke ble tillatt nedtatt og gjen-
oppført på samme tomt og i 
samme størrelse og stil. Betin-
gelsen for dette var at gjenopp-
byggingen skulle skje under le-
delse av en sakkyndig arkitekt, 
lønnet av kommunen.

Da denne tillatelsen endelig 
forelå, ble arbeidet med kirken 
raskt satt i gang. På formann-
skapsmøte 30. mai 1912 ble 
kontrakten mellom Bindal kom-
mune og byggmester Scheistrø-

Nye Vassås kirke 100 år
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en om gjenoppbygging vedtatt. 
Ordfører Johan Lilleheil gjorde 
avtale om byggeledelse ved re-
staureringen med arkitekt Nils 
Ryjord fra Trondheim. Da Ry-
jord kom til Bindal i slutten av 
august, var kirken allerede tatt 
ned. en ny grunnmur var lagt, 
og 6-8 omfar av bygningen var 
allerede opplaftet. utenom 
byggmester Scheistrøens plan-
tegninger forelå ingen bilder av 
kirka eller tegninger med nøy-
aktige mål. Disse planene viste 
omfattende forandringer av kri-
kens utseende og spesielt angå-
ende takkonstruksjonene. De 
kunne ikke brukes i sin helhet, 
for det var forslagene fra statens 
bygningsinspektør og konsu-
lent i byggesaker (fra 10. jan 
1911) som skulle legges til 
grunn for gjenoppførelsen.

Arkitekt Ryjord gikk ut fra at 
kirken mest mulig skulle be-
holde sin gamle karakter. Det 
samme gjorde ”Foreningen til 
norske fortidsminnesmerkers 
bevaring”. Den mente at både 
reisverkspanelet, vinduene og 
tårnet burde bevares i sin nåvæ-
rende form. Bygningsinspektø-
ren mente at gammel inventar 
som alter, prekestol og lignende 
mest mulig måtte beholdes etter 
gjenoppbyggingen. Arkitektens 
oppgave var blant annet å se til 
at arbeidene ble utført etter 
myndighetenes forskrifter.

Allerede ved sitt første besøk 
på Vassås nevnte han at dersom 
det innvendig i kirken skulle 
paneles, så måtte et vekselpa-
nel, og ikke stavpanel, benyt-
tes. Det var ellers Ryjords me-

ning at kirken ikke skulle pane-
les innvendig, for det svære 
tømmeret var ganske godt be-
vart, men her var både bygge-
komiteen og allmuen svært ue-
nig med han. Spørsmålet om 
stavpanel førte til en heftig dis-
kusjon pr brev mellom bygge-
komiteen og arkitekten høsten 
1912. Ryjord gjorde uttrykkelig 
oppmerksom på at stavpanel 
stred mot departementets be-
stemmelser, men byggekomi-
teen bemerket at det på tegnin-
gen fra departementet sto at det 
også kunne benyttes stavpanel. 
Den 28. november sendte byg-
gekomiteens formann, Andreas 
Helstad, likevel en søknad til 
kirkedepartementet om å få be-
nytte stavpanel til den innven-
dige panelingen. Her erkjenner 
han at de tidligere ikke hadde 

Bilde: fra 7. mai 1913.
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1Dag 00. måned 2010

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

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

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

* Barnedåp
* Kon� rmasjon

Bordbestilling
Pristilbud

Pakkeløsninger
Kim Arnø

tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Per Hushagen 
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø 
tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

forstått arkitektens uttalelse, - at 
det var for å bevare kirkens 
gamle preg at vekselpanel skul-
le brukes. Da tida gikk uten at 
det kom noe svar, bestemte 
byggekomiteen seg på egen 
hånd for å gjøre kirken ferdig 
med stavpanel. Dette ble satt 
opp som liggende panel mot 
arkitektens påbud. 

Arkitekten og de andre instan-
sene hadde ansvaret for restau-
reringen av kirka(her hørte 
også Tromsø stiftsdireksjon 
med) mente at en måtte bevare 
mest mulig av dens gamle preg. 
Mot dette mente byggekomi-
teen i Vassås at det eneste som 
hadde gammelt preg i kirken 
var selve formen. Det var fordi 

alt gammelt inventar var blitt 
fjernet ved 1870-åras repara-
sjon. Komiteen mente at kirken 
ville få et moderne preg om en 
aldri så mye benyttet vekslepa-
nel. Den mente også at det var 
viktigere at bygdas folk var for-
nøyd med kirka si enn at en til-
feldig besøkende skulle beun-
dre den.

Nils Ryjord svarte til dette at 
om en i 70-åra hadde begått en 
feil ved å fjerne det gamle in-
ventaret, så behøvde en ikke nå 
å ytterligere ødelegge kirkens 
stil. Ryjord underrettet Kirke- 
og undervisningsdepartementet 
om at han frasa seg alt ansvar 
som delaktig i en forringelse av 
kirkens indre, estetisk sett.

De nevnte planene om spissbu-
ehvelv ble ikke godtatt av byg-
ningsinspektøren, men en he-
ving av taket gikk an. Forenin-
gen til norske fortidsminnemer-
kers bevaring mente at den 
gamle takhøyden stemte bedre 
med det opprinnelige interiø-
ret, men motsatte seg ikke byg-
dens ønske. Taket ble forhøyet 
med sterke hanebjelker som ble 
godt festet til de fire tårnsøyle-
ne.

Korbuen mellom koret og kir-
keskipet ble forenklet.
 De planlagte rundbuete lyd-
lemmene i takrytteren ville bli 
for dominerende. Etter arkitek-
tens bestemmelse ble rektangu-
lære lemmer satt inn. Opprinn-
elig hadde takrytteren bare små 
firkantede glugger.
 Til taket hadde arkitekt Ry-
jord foreslått at det ble benyttet 
falstakstein. Han mente det var 
for værhardt å bruke krum-
stein. Da det kom til stykket ble 
det lagt skiferstein på taket.

Svar på sin søknad om å få 
bruke stavpanel i kirka fikk 
byggekomitèen først den 13. 
juni 1913, og svaret var nega-
tivt. Da var kirken allerede tatt i 
bruk etter at den var ferdig re-
staurert, godkjent av herreds-
styret og innviet den 7. mai. Bi-
skop Joh. Ditrickson var med 
på innvielsesdagen i Vassås 
kirke, og han ble assistert av 
sokneprest Blindheim og prost 
Vadstrand i Sør-Helgeland pro-
sti.

Herredstyret besluttet enstem-
mig at kirken skulle bli som 
den var. Både menighet og 
prest var meget fornøyd med – 
og riktig glade for den nye kirk-
en. ”Den er et vakkert og hyg-
gelig gudshus”, skrev sokne-
prest Blindheim i juni 1913.

Kilde: Jubileumsheftet Vassås 
kirke 1733-1983

Nye Vassås kirke 100 år
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Orgelet i Solstad kirke ble i høst vur-
dert av Br. Torkildsen. De mener det 
er mulig å få sette orgelet i stand, og 
har kommet med et pristilbud på 
arbeidet. Det vil totalt koste 
kr 120 000,- + mva. Menighetsrådet 
har vedtatt at alt offer i 2013 som ikke 
skal gis til andre, går til fondet for 
orgel restaurering. I tillegg skal vi søke 
riksantikvaren om midler og vi opp-
fordrer alle som interesserer seg for 
prosjektet å gi en skjerv.
 Ønsker du å gi, er 
kontonr 4651.07.04754. 
Merk innbetalingen med ”Orgel”

takk til 
mannsang-
foreningen!
Menighetsrådet vil for 
øvrig rette en stor takk 
til Ytre Bindal 
Mannsangforening for 
sitt positive engasje-
ment for Solstad kirke. 
Nå står de på for re-
staurering av orgelet, 
og tidligere kan vi 
 takke dem for at 
 kirken i hvert fall har 
fått et strøk maling.

Fasteaksjon 
2013 
Konfirmantene utførte 
tradisjon tro, faste-
aksjonen 17.-19. mars. 
De samlet inn til 
sammen kr 12.045,-

Kirkeboka er nå 
historie
Fra 1. januar var det slutt. 
Papir bøkene med skinnpermer 
kan pakkes bort, og all regis-
trering av kirkebokføringer 
skal gjøres elektronisk. Et brev 
ble sendt ut fra departementet i 
desember, og her stadfestes 
den nye moderne tiden. Elek-
tronisk kirkebok eller eKirke-
bok, kom i ny versjon i høst, 
og den doble føringa som 
 mange har drevet med, er nå 
historie. Fra 1. januar skal både 
inn- og utmeldinger, opplysnin-
ger om dåp, konfirmasjon, 
 vigsel og jordfestelse registre-
res i eKirkebok, og bare der.
 De gamle kirkebøkene skal 
fremdeles være på kirke-
kontoret i 80 år til. Da er det 
statsarkivet som tar over for-
valtningen av de historiske og 
unike dokumentene.
Kilde: www.kirken.no

bindalseidet 
kirkegård
Menighetsrådet måtte, i møte 
9. april, ta den tunge beslut-
ningen å stenge Bindalseidet 
kirkegård for kistegravlegging. 
Det har i lengre tid vært store 
problemer med å få gjennom-
ført gravlegging på denne 
kirkegården pga mye vann, de-
fekt drenering og ugunstige 
grunnforhold. Nå er så mye av 
kirkegården benyttet at nye 
dreneringstiltak ikke er gjen-
nomførbart. 
 Kirkegården er åpen for ur-
nenedsettelse fremover. Der 
det allerede er festet grav, vil vi 
etter beste evne prøve å gjen-
nomføre gravlegging.
 Menighetsrådet har vedtatt å 
se på muligheten for utvidelse 
av kirkegården, og den proses-
sen er allerede satt i gang.
 Hvis noen har spørsmål om 
dette, ta gjerne kontakt med 
kirkevergen.

Barndåp/
konfirmasjon eller 
andre stordager? 
Senteret på Terråk er mulig å 
leie. Utstyr for å dekke til min. 
50 personer.
Kontakt kirkekontoret 
tlf 75 03 25 81, for leie

restaurering av det gamle 
orgelet i solstad kirke
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Det var en spennen-
de dag i Solstad 

kirke søndag 21. april 
da vi fikk besøk av 14 
tårnagenter fra alle tre 
skolene i Bindal. Agen-
tene var fra 3. og 4. 
klasse og de fikk utdelt 

 

«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!
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... tÅrnAgentene agentnummer, passord og forstørrelses-
glass, og var klare for å utforske bibel-
fortellinger og gå på symboljakt og 
skattejakt. 
 Vi fikk overraskelsesbesøk av lens-
mannen i Bindal, Rune Arstein, som 
kom i politibilen sin og i full uniform. 
Han fortalte og viste oss hvordan han 
gikk frem for å etterforske en sak. Bar-
na var veldig ivrige og stilte ham mange 
spørsmål. De fikk også være med i poli-
tibilen og prøve sirener og politiradio-
en. Så spiste vi lunsj sammen i kirken. 
 Etter det var det tid for symboljakten. 
Konfirmantene var med som ledere og 
de hadde hver sin post i kirken. Agen-
tene fikk utdelt et ark med navn på 16 
forskjellige steder eller gjenstander i 
kirken, som for eksempel alteret, natt-
verdskalk, messehagl, kristusmono-
gram osv. Da de fant frem til riktig sted 
fikk de lime inn et lite bilde av stedet 
eller gjenstanden inn på arket. Oppga-
ven var å fylle hele arket og det klarte 
de alle.
 Det som var mest spennende det var 
å gå opp i tårnet og se på klokkene og 
prøve å ringe med dem. På veien opp 
var det noen stasjoner hvor de skulle 
gjette riktig svar. Det de skulle frem til 
var det å være takknemlig og å takke 
for noe når du får hjelp. Og det klarte 
agentene fint! Oppe på kirkeklokken 
var det skrevet med liten skrift en gåte. 
Da var det bra å ha forstørrelsesglass. 
Løsningen på gåten var hvor skattekis-
ten befant seg, den gåten klarte de å 
løse, skattkisten var under Jesu føtter, 
dvs på alteret.
 Oppi skattekisten var det en bibelfor-
telling om Jesus og de 10 spedalske. Je-
sus helbredet dem alle 10, men det var 
bare en som kom tilbake for å takke!
 Kl. 15 var det tid for Tårnagentguds-
tjeneste. Agenten læte seg Tårnagent-
sangen som de fremførte fint på guds-
tjenesten. Prekenen var agentene også 
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6-pack Treningsstudio
Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
Åpningstider:
Man -Tor 09.00-21.30
Fre 09.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Velkommen!
Hilsen Tom

Vi har Mrl, Zumba, Bhc, boksing 
og privattimer! Ta kontakt med 
meg på tlf. 413 45 894 for 
informasjon.

 
Elektroinstallasjoner og varmepumper

 

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

med på, ved å gi mange gode svar på hvor-
for vi kan være takknemlige og hva vi kan 
takke Gud for.
 Takk til konfirmantene som gjorde en 
bra innsats og til de foreldre som var med 
som englevakter den dagen og som bakte 
til kirkekaffen. Det ble en livlig stund i 
kirken, med ivrige agenter, konfirmanter 
og menigheten sammen. Jeg tror agentene 
er enige i det var en morsom og spennende 
dag! Vi i komiteen for tårnagentdagen var i 
hvert fall imponert over de dyktige agente-
ne!

Gjøa Kristine Aanderaa
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Kirkelige  
handlinger

Kirke kalender

Velkommen til kirken!

Døpte
Vassås 
31.3 Eiden Turell  
 Dybvik Dewar

Solstad
24.3 Natalie Aakvik Moen
14.4 Alma Vyörykkä 
 døpt i Vadsø kirke
14.4 Magne Vyorykkä 
 døpt i Vadsø kirke

Døde
Vassås
21.4 Oddny Annie Kolsvik  
 f. 1947
24.4 Gerda Alsli  
 f. 1922

Solstad
1.4 Magda Hald  
 f. 1917
3.4 Magda Josefine Aaslie  
 f. 1912
8.4 Leif Røtting  
 f. 1957
30.4 Reidar Åsaune  
 f. 1938
5.5 Håkon Edgar Nygård  
 f. 1955

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer 

Juni
02. juni Sykeheimen kl. 11.00
09. juni Solstad kl. 11.00 Utdeling av 6-årsbok
16. juni Ingen gudstjeneste i Bindal
23. juni Friluftsgudstjeneste i Møllebogen  
 St.hansaften kl. 15
30. juni Vassås kl. 11.00 50-års konfirmant- 
  markering

Juli
7. juli Solstad kirke kl 11.00
14. juli Ingen gudstjeneste i Bindal
21. juli Vassås kirke
28. juli Ingen gudstjeneste i Bindal

August
4. aug Solstad kirke
11. aug Vassås kirke 
18. aug Ingen gudstjeneste i Bindal
25. aug Solstad kirke 

september
1. sept  Vassås kirke kl 11.00
8. sept  Solstad kirke kl 11.00
15. sept  Vassås kirke kl 11.00
22. sept  Ingen gudstjeneste i Bindal
29. sept  Solstad kirke kl 11.00

Lisà s Frisør
Ønsker store og små velkommen!
Ring  971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!

Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag Stengt
Tirsdag 09.30 - 17.00
Onsdag 09.30 - 17.00
Torsdag 09.30 - 17.00
Fredag 12.00 - 16.00

Lørdag Etter behov.
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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.

 

 

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.

www.plahte.no

Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal

tlf. 75 03 16 32tlf. 75 03 16 32

Åpningstider:
Man-tors 09.00-16.30
Fre 09.00-18.00
Lør 10.00-14.00

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag tirsdag, torsdag og fredag 09.30 - 17.00
Onsdag  Stengt
Lørdag  10.00 - 14.00 Mob 958 26 527
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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
• post i Butikk

Velkommen!

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

terråk

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

Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
	 			Bergslid	AS


