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 	 May Helen

Har du noe du vil dele med 
menighetsbladets lesere?

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

    

Er utgitt av menighetsrådene og 
kommer ut 5 ganger i året.  Bla-
det sendes gratis ut til alle hei-
mene i prestegjeldet. Frivillige 
gaver mottas med takk.

Pengene sendes: 
Bindal menighetsblad 
Bankgiro 4651.07.04754

Redaktør: May Helen Lindsetmo

Bindal Prestegjeld:
Prestestilling ubesatt
 7980 Terråk
 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

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

Nå er jula ryddet ut og hverdagen er tilbake med 
sitt vanlige kjas og mas. Kirkebesøket i jula var 
godt. Kanskje mye takket være vikarpresten vi 
var så heldige med å få lov å ha glede av. Jeg vil 

rette en stor takk til Inger og Inge Bergem for deres inn-
sats den siste måneden! Prest Bergem gjorde stort inn-
trykk på både menighet og stab i den korte tiden han vi-
karierte her. Jeg vil også takke Greta og Hilmar Otervik 
som så sporty stilte opp med leilighet og alt utstyr. Herlig 
at det finnes slike mennesker.

Vi går nå inn i en lysere tid, solen kommer snart tilbake, 
og jammen får vi ikke ny sokneprest også.

Husk:
DELT SORG ER HALV SORG, 

OG DELT GLEDE ER DOBBEL GLEDE!

Foto forsiden: 
Kirketårnet Vassås kirke

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
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Fakta			

Levende vann - Johannes 4,5-26: 
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Jesus kom til en by som het 
Sykar, like ved det jordstyk-
ket Jakob ga sin sønn Josef. 
Der var Jakobskilden. Jesus 
var sliten etter vandringen, 
og han satte seg ned ved kil-
den. Det var omkring den 
sjette time. Da kommer en 
samaritansk kvinne for å 
hente vann. Jesus sier til hen-
ne: «La meg få drikke.» Disi-
plene hans var nå gått inn i 
byen for å kjøpe mat. Hun 
sier: «Hvordan kan du som er 
jøde, be meg, en samaritansk 
kvinne, om å få drikke?» For 
jødene omgås ikke samarita-
nene. 

Jesus svarte: «Om du hadde 
kjent Guds gave og visst 
hvem det er som ber deg om 
drikke, da hadde du bedt 
ham, og han hadde gitt deg 
levende vann.» «Herre», sa 
kvinnen, «du har ikke noe å 
dra opp vann med, og brøn-
nen er dyp. Hvor får du da 
det levende vannet fra? Du er 
vel ikke større enn vår stam-
far Jakob? Han ga oss brøn-
nen, og både han selv, søn-
nene hans og buskapen 
drakk av den.» Jesus svarte: 
«Den som drikker av dette 
vannet, blir tørst igjen. Men 
den som drikker av det van-
net jeg vil gi, skal aldri mer 
tørste. For det vannet jeg vil 
gi, blir i ham en kilde med 
vann som veller fram og gir 
evig liv.»  Kvinnen sier til 
ham: «Herre, gi meg dette 
vannet så jeg ikke blir tørst 
igjen og slipper å gå hit og 
hente opp vann.»

Da sa Jesus til henne: «Gå og 
hent mannen din og kom så 
hit.»  «Jeg har ingen mann», 
svarte kvinnen. «Du har rett 

når du sier at du ikke har 
noen mann», sa Jesus.  «For 
du har hatt fem menn, og han 
du nå har, er ikke din mann. 
Det du sier, er sant.» «Herre, 
jeg ser at du er en profet», sa 
kvinnen. «Våre fedre tilba 
Gud på dette fjellet, men dere 
sier at Jerusalem er stedet der 
en skal tilbe.» Jesus sier til 
henne: «Tro meg, kvinne, den 
time kommer da det verken 
er på dette fjellet eller i Jeru-
salem dere skal tilbe Far. 
Dere tilber det dere ikke 
kjenner, men vi tilber det vi 
kjenner, for frelsen kommer 
fra jødene. Men den time 
kommer, ja, den er nå, da de 
sanne tilbedere skal tilbe Far 
i ånd og sannhet. For slike 
tilbedere vil Far ha. Gud er 
ånd, og den som tilber ham, 
må tilbe i ånd og sannhet.» 
«Jeg vet at Messias kommer», 
sier kvinnen – Messias er det 
samme som Kristus – «og når 
han kommer, skal han fortel-
le oss alt.» Jesus sier til henne: 
«Det er jeg, jeg som snakker 
med deg.» 

"Hvor ofte minnes jeg ikke 
det levende vann som vår 
Herre talte om til den samari-
tanske kvinne. Denne tekst 
fra evangeliet har alltid opp-
tatt meg sterkt. Allerede 
mens jeg var barn tiltrakk 
den meg, om jeg nok ikke 
forsto den så godt som nå. 
Jeg pleide ofte be om at vår 
Herre måtte gi meg av dette 
vannet. Jeg hadde et bilde 
med vår Herre ved brønnen 
og med påskriften: "Herre, gi 
meg dette vannet."

Dette skrev Theresa av Avila. 
Hun var en mystiker og hel-
gen, som levde på 1500 tallet 

i Spania. Hun var priorinne 
og reformerte karmelittorde-
nen til det den er i dag, non-
ner som lever et tilbaketruk-
ket liv i bønn. Theresa hadde 
en lengsel etter et dypere 
vennskap med Gud. Hun 
øvde seg i ydmykhet og nes-
tekjærlighet. Og hun gikk 
noe hun kalte bønnens vei.

I sine skrifter forteller There-
sa med enkle ord hva dette 
innebærer. Bønnens vei er å 
ha et vennskapsforhold til 
Gud. Det er å være sammen 
med ham. Det er å sette av 
tid til han. Det er å snakke 
med ham som en venn. Hun 
delte alt med Jesus, både gle-
der og sorger.
Vann må vi ha mange ganger 
om dagen for å leve og ha det 
bra. Jesus forteller at han har 
noe å gi oss. Noe vi vil ha 
glede av hver dag. Han tilbyr 
oss sitt vennskap, å drikke 
fra hans kilde. Han vil at vi 
skal vende oss ofte til han. 
Be ham om det vi trenger. 
Fortelle om det vi bærer på. 
Klage til ham når livet er 
tungt og urettferdig. Dele gle-
den med han over det som er 
godt. Betro han våre håp og 
drømmer. 

Jesus gir av seg selv, av sitt 
vann. Og han skaper en kilde 
av levende vann i våre hjer-
ter. En kilde til liv som vi kan 
gi av til andre.
Godt nytt år!

Gjøa Kristine Aanderaa
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Kirkens	Nødhjelps	fasteaksjon	2012
De	livsviktige	grønnsakene

Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens 
Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang.

- Vitaminer, utbryter Cata-
rina og smiler fornøyd. Hun 
og datteren Anabella har ak-
kurat plukket kurven full av 
fargerike paprika. I det kar-
rige landskapet 2500 meter 
over havet er det begrenset 
hva som vil gro. Tørke to år 
på rad har ført til at store av-
linger har gått tapt og prisen 
på matvarer som selges på 
markedet har skutt i været.

- Jeg er ofte bekymret for 
hvor jeg skal få penger til 
mat fra. Det er øyeblikk hvor 
jeg ikke har noen ting. Da 
ber jeg til Gud, forteller Ca-
tarina. Hennes høyeste øn-
ske er å gi døtrene Anabella 
(14) og Marta (11) skolegang 
og utdannelse. – Uten utdan-
nelse kan man bare få jobb 
som vaskehjelp for familier 
med penger. Jeg vil ikke at 
døtrene mine skal lide samme 
skjebne som meg. Med en ut-
dannelse har de rettigheter i 
samfunnet og de kan få en 
ordentlig lønn, sier den tapre 
moren. Hun forteller at skole-
gangen er gratis, men at gym-
tøy, skrivesaker og uniform 
må familiene betale selv.

Underernæring	
et	stort	problem
I Guatemala er 60 % av 
landets innbyggere urbe-
folkning, av mayaavstamn-
ing. I 1996 ble en rekke 
fredsavtaler undertegnet et-
ter en over 30 år lang og 
blodig væpnet konflikt hvor 
urbefolkningen led en hard 
skjebne. Gjennom CIEDEG, 
en sammenslutning av prot-
estantiske kirker i Guatema-
la, jobber Kirkens Nødhjelp 
blant annet med støtte til sår-
bare grupper. 

- Underernæring er en stor 
utfordring blant mayabe-
folkningen, forteller Hugo 
Garrido, leder i CIEDEG. Or-
ganisasjonen har gjennom-
ført undersøkelser som viser 
at mange barn lider av man-
gelsykdommer og har svak 
helse på grunn av ensidig 
kost og for lite mat. - Noen 
av disse problemene stam-
mer fra konfliktens dager da 
mange ble jaget på flukt og 
måtte bosette seg i områder 
hvor de ikke hadde kunnskap 
om jorda de dyrket. Kombin-
ert med uforutsigbare tørke- 
og regnperioder har mange 

menn flyktet til byene for å 
finne arbeid, mens kvinnene 
blir igjen på landsbygda med 
ansvaret for familien. 

Friske	grønnsaker	i	drivhus 
Derfor har CIEDEG startet 
kvinnegrupper hvor det gis 
opplæring i bærekraftig jord-
bruk og støtte til å bygge 
drivhus. Catarina er en av 
kvinnene som deltar i pros-
jektet. I drivhusene vokser nå 
grønnsaker som ellers ikke 
gror i høyden. Grønnsaker 
som gir livsviktig næring og 
sårt tiltrengt inntekt. 

-Over én milliard men-
nesker lever i ekstrem fat-
tigdom. Urettferdighet tar 
menneskeliv hver dag. I år 
setter Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon fokus på øko-
nomisk rettferdighet. Sam-
men kan vi kjempe for en 
fremtid uten fattigdom. 

-Det er menigheter landet 
rundt som står for gjen-
nomføringen av Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. 

-Pengene som samles inn 
går til Kirkens Nødhjelps 
arbeid over hele verden. 

Støtt	aksjonen
direkte	ved	å
• Benytte kontonummer 

1594 22 87493
• Sende en sms <KN200> 

til 2090 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 

44 088 (200 kroner)

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 

25. – 27. mars

Kirkens Nødhjelp støtter utgifter til drivhus, vanningsanlegg og planter og frø som gir familier i 
Guatemala næringsrike grønnsaker til eget kosthold og salg på markedet. Foto: Laurie MacGregor/
Kirkens Nødhjelp
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Lisà s Frisør
Jeg har extensions og sminke
Ring eller stikk innom for timebestilling!

Tlf  971 43 710
Jeg ønsker alle nye og gamle kunder velkommen!

Hilsen 
Lisa

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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- For en stund siden plukket vi 120 
agurker i drivhuset, forteller Cata-
rina. Siden vi er seks familier som 
deler, ble det 20 agurker på hver. 
Vi har også tomater her. Den første 
avlingen fikk vi ikke til, men den 
neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvin-
nen smiler bredt. Hun er stolt. Hun 
trenger ikke lenger bekymre seg for 
hvordan hun skal skaffe penger til 
å kjøpe grønnsaker på markedet. 
Catarina har lært at bønner og mais 
alene ikke er tilstrekkelig kost for 
tenåringsdøtrene. – De trenger vita-
miner, sier hun og holder frem kur-
ven med paprika igjen.

Grunntanken bak prosjektet er at 
grønnsakene som kvinnene dyrk-
er i drivhus skal inngå i familiens 
kosthold. Et eventuelt overskudd 
kan selges videre og gi inntekt.

- Det gir meg en god følelse å kunne 
ta vare på døtrene mine. Catarina 
er takknemlig for starthjelpen fra 
Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg 
meg selv, sier Catarina fornøyd.

Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker 
i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik mat og tjener penger nok til at jentene kan gå på skole. 
Catarina tror en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun sammen med datteren Anabella 
(14). Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp
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Vi kan nå glede oss for nå er soknepres-
tstillingen besatt og Gjøa starter i job-
ben 1. mars 2012. 

Gjøa og hennes mann besøkte Bindal i 
slutten av november i fjor. De lå på flat-
seng(!) i presteboligen hele helgen og 
fikk se Bindal på sitt verste værmessig 
med stormen ”Berit”. Jeg har vært litt 
nysgjerrig og stilt Gjøa noen spørsmål, 

slik at vi kan bli bedre kjent med henne.

•	 Bindal	er	et	 lite,	ganske	usentralt	
sted.	Hva	 er	 grunnen	 til	 at	 ei	Oslo-
jente	som	deg	søkte	stillingen	her?

Det er vanskelig å få jobb som prest i Oslo, 
så når jeg først skulle søke et annet sted, 
ønsket jeg å oppleve noe helt annet. Jeg er 
oppvokst i Maridalen, et landlig sted i 
Oslo kommune, i nærheten av Nordmarka 
så jeg er vant med å gå tur, vinter som 
sommer. Men jeg har alltid hatt lyst til å bo 
i nærheten av havet. I Bindal får du både 
skog, fjell og hav, den vakre naturen her 
gleder jeg meg til å oppleve. Jeg fikk også 
høre av en kollega som har vært vikarp-
rest her at bindalingene er åpne og triveli-
ge folk. Jeg synes det høres spennende ut 
å være prest på et sted som Bindal, hvor 
du har mulighet for å bli godt kjent med 
stedet etter hvert og hvor du kanskje har 
mer tid til de mennesker du møter.

• Du	 er	 gift	 med	 en	 franskmann,	
Madian.	Hvordan	møttes	dere?

Da jeg studerte teologi, skrev jeg en ho-
vedoppgave om en fransk teolog fra 
middelalderen. Jeg var så heldig å få 
fransk statsstipend for å være på et fors-
kningssenter i Lyon. Jeg studerte også 
på det katolske universitetet og ble i 
Lyon i flere år. Den første tiden bodde 
jeg på et på et fransk studenthjem og 
der ble jeg kjent med Madian. Vi har 
holdt kontakten og bestemte oss for å 
gifte oss sommeren 2010. Vi gleder oss 
veldig til å bo i den flotte prestegården 
og Madian har lovet å være min sjåfør 
til jeg har fått tatt sertifikat!

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag    10.00-16.30
Tirsdag, torsdag og fredag  09.00-16.30
Onsdag    Stengt Mob 958 26 527

Selger ORIFLAME både 
i salong og ved bestilling

Lørdagsåpent 
annehver lørdag

Gjøa	Kristine	Aanderaa	
50 år fra Oslo er ansatt som ny sokneprest i Bindal.
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•	 Hvorfor	valgte	du	å	bli	prest?

Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å bli prest. 
Farfar var prest og min onkel er prest. De var 
gode forbilder, så det har nok betydd mye in-
direkte. Jeg begynte å studere teologi på Uni-
versitetet i Oslo, fordi jeg syntes faget var in-
teressant og gradvis modnet tanken på å bli 
prest.

•	 Du	ble	ordinert	 i	2007.	Hva	gjorde	du	 i	
årene	før	du	ble	prest?	

Jeg har gjort mye forskjellig. Jeg har blant an-
net arbeidet som hjelpelærer og i resepsjonen 
på Teologisk Fakultet. Før jeg bestemte meg 
for å bli prest studerte jeg fransk mellomfag og 
tok ettårig Praktisk pedagogisk utdanning på 
Universitet, slik at jeg fikk lærerkompetanse i 
fransk og religion. Jeg syntes det var veldig 
interessant å jobbe med ungdom i skolen, men 
fant ut at jeg ønsket å arbeide i kirken.

•	 Kan	du	fortelle	litt	om	egen	barndom	og	
oppvekst?

Jeg er født og oppvokst i Oslo og er eldst av 
fem søsken. Vi hadde lang skolevei, da skolen 
lå på den andre siden av byen. Vi tok tog, trikk 
og t-bane til skolen. Vi bodde på landet, men 
var i byen hver dag. Det var gøy. 

Hele familien bodde fem år i USA mens jeg var 
barn. Jeg likte meg kjempegodt der og lærte 
amerikansk.Hver søndag gikk hele familien i 
kirken, og den gangen var det også en times 
søndagsskole før gudstjenesten begynte. Jeg 
var veldig glad i søndagsskolen og i gudstje-
nesten likte jeg spesielt godt å synge salmer! I 
ungdomstiden hadde jeg en periode hvor jeg 
var mer i kritisk til kirken. Men møtet med et 
protestantisk kloster i Tyskland gjorde at jeg 
fattet interesse for den kristne tro igjen. 

•	 Hva	liker	du	best	ved	det	å	arbeide	som	prest?

Jeg er glad i alle sider ved 
presteyrket. Det er et privi-
legium å få ta del i andre 
menneskers liv i glede og 
sorg. 

•	 Etter	 å	 ha	 besøkt	
Bindal,	 hva	 tror	 du	 nå	
kan	 bli	 din	 største	 utfor-
dring	i	tiden	fremover?

Jeg vil være litt forsiktig 
med å svare på det. Bindal 
er min første soknepreststil-
ling, tidligere har jeg vært 
vikarprest i Markus menig-
het i Oslo, på Diakonhjem-
met sykehus og er nå vikar-
prest på Rikshospitalet. Jeg 
må først bli kjent med Bin-
dal og bindalingene, og det 
er noe jeg virkelig gleder 
meg til! 

Innsettelsesgudstjenesten	
for	Gjøa	blir	i	Vassås	kir-
ke	 søndag	 4.	 mars	 kl	
11.00.	 Prost	 Even	 Borch	
kommer,	 KoriÅa	 deltar,	
og	det	vil	være	kirkekaffe	
etter	gudstjenesten.	
Vel	møtt!

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
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Vassås kirke
1. juli 1962

Hilma Oliva Alsli
Aud Aspnes
Arnhild Bangstad
Borgny Julie Eriksen
Randi Karin Finvik
Odny Annie Kolsvik
Brit Helene Mørk
Sigrun Nilsen
Torhild Marie Skarstad
Aud Nikoline Sommerseth
Solveig Elida Welde
Toril Aarsand
Espen Helge Aspnes
Arnold Hansen
Trond Helstad

Tormunn Reidar Skarstad
Brynjulf Strand
Tor Ragnar Moen
Kåre Jarle Rossdal

Solstad kirke
8. juli 1962

Leif Ingar Eldorsen
Arvid Inge Sørvik
Svenn Arne Holm
Viktor Gunvald Johansen
Jon Aksel Johnsen
Robert Kalvik
Leif Arne Klepp
Otto Johan Myhre

Bjørnar Pedersen
Nils Petter Pettersen
Øyvind Rønning
Inge Harald Skarstad
Robert William Skjevelnes
Ann Elise Aune
Solbjørg Marie Bergh
Gunn Tove Ediassen
Gunn Elin Hansen
Gunn Rigmor Larsen
Helene Anie Lysfjord
Rigmor Irene Nøstvik
Emmy Otelie Pedersen
Solveig Synnøve Røtting
Birgit Josefine Sørvik
Jorunn Kjellaug Tellevik
Julie Nilsine Vaag
Otelie Åsaunet

50-årskonfirmanter 2012 

Julehilsen	fra	menighetens	fadderbarn
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«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!

Juletrefester
Tradisjon tro arrangerte menighetsrådet juletrefester på nyåret. Her er bilder fra festen på 
Bindalseidet, der menighetsrådet og pensjonistforeningen samarbeider om arrangementet. 
(Foto: Arnold Alsli)
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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 Kirke kalender
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Velkommen!
Hilsen Tom

Velkommen 
til kirken!

Døde
Vassås
09.11. Torolf Borgen f. 1920

08.12. Gunn Berg f. 1945

10.12. Arild Edvind Skjelsvik f. 1929

31.12. Olav Fuglstad f. 1925

12.01. Torleif Pettersen f. 1918. 

Begravd på Foldereid

Solstad
08.11. Mary Bøkestad f. 1923

26.12. Ivy Ranveig Otelie Skauvik f. 1929

14.01. Eugen Børge Bjørnli f. 1924

Døpte
Vassås
31.12. Lukas Sanders-Gangstø

31.12. Cornelius Sanders-Gangstø

31.12. Nora Aune Stene

Solstad
20.11. Magnus Pedersen Aune

20.11. Julian Alexander Sevaldsen

GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD
Med forbehold om endringer 

FEBRUAR

5. febr Såmannssøndag Ingen gudstjeneste i Bindal

12. febr  Kr. forklarelsesdag Ingen gudstjeneste i Bindal

19. febr  Fastelavnssøndag     Gudstjeneste i Solstad kirke kl 16.00

 v/ Kristina Dyson

26. febr  1.s.i fastetiden Ingen gudstjeneste i Bindal

MARS

4. mars 2.s.i fastetiden     Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11 
 v/ Gjøa og Even Innsettelse av ny prest  
 Kirkekaffe KoriÅa deltar

11. mars 3.s.i fastetiden   Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

18. mars 4.s.i fastetiden   Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11. 

 Menighetens årsmøte etterpå. Kirkekaffe

25. mars Maria Budskapsdag  Ingen gudstjeneste i Bindal 

APRIL

1. april Palmesøndag  Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11 Dåp

5. april Skjærtorsdag   Gudstjeneste på sykeheimen kl 11

6. april Langfredag   Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 



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.

 

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

 
Åpningstider:

Man-tors    09.00-16.30

Fre            09.00-18.00

Lør            10.00-14.00

Tlf. 75 03 16 32
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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



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
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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

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

Tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
	 			Bergslid	AS


