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Biskopens julehilsen går ut 
fra en for meg kjent og 
kjær julesang, nemlig 
nordnorsk julesalme. Den 

er noe omdiskutert, men 
jeg personlig synes den er 
fin og ønsker å dele den 
med dere.

Nordnorsk julesalme 
av Trygve Hoff

Velsigna du dal over fjordan. Velsigna du lys over land. 
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand. 

Verg dette lille Du gav oss den dagen Du fløtta oss hit. 
Så vi kjenne Du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru. 
Og ett har vi visselig sanna: vi e hardhaussa vi som Du. 
Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kave oss frem 

mot lyset og adventsti'a, d'e langt sør tel Betlehem. 

Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor. 
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord. 

Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med evige ord 
husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord

Jeg vil ønske alle lesere av 
Bindal menighetsblad ei 
riktig god jul og et fredfylt 
nytt år!

Jeg minner også om at vi 
synger julen inn i Vassås 
kirke søndag 15. desember 
kl 18.00

May Helen

En julesalme
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Josef og Jesusbarnet

I julen feirer vi møtet mellom Gud og men-
nesket. Maria blir Guds mor i det hun fø-

der sønnen Jesus. Hva med Josef, hvilken 
rolle spiller han? Kanskje han representer 
det mest menneskelige i fortellingen om 
Jesu fødsel. 
 
Det står veldig lite om Josef i evangeliene, 
men de gir oss et lite bildet av Marias trolo-
vede.Plutselig havner han opp i et mirakel, 
kanskje mot sin egen vilje. Han spiller sta-
tist i en annens mirakel, underet mellom 
Gud og Maria. Når en engel forteller han 
sammenhengen gjør han alt han kan for at 
profetiene skal gå i oppfyllelse. Josef så på 
Maria da hun fortalte at hun var med barn 
og sa: «Jeg tror deg.» Det er ikke så mange 
som ville sagt det. Josef var trofast mot den 
han elsket. Og han våget å lytte til Guds 
stemme, da engelen fortalte at det var Den 
hellige Ånd som hadde unnfanget barnet i 
henne. Han fulgte Maria til Betlehem. Han 
var like stolt som noen far da han holdt 
opp det lille barnet og så at det var et flott 
velskapt guttebarn. I dag som den gang er 
barna verdens håp. Det er gjennom de små 
barna vi håper på en bedre verden. Og 
denne gutten var heller ikke helt som an-
dre barn. Han hadde Gud til far og Josef 
som reservepappa.  
 
Josef passet på Maria og barnet. Han tok 
denne gåtefulle familien med seg til Egypt, 
når han hørte at kong Herodes ville drepe 
alle guttebarn under to år. Jesus opplevde, 
som mange barn i dag, hvordan det var å 
være flyktning. Han var heldig og hadde en 
god fosterfar som tok vare på ham og mo-
ren hans. «Ja, ja gutten min, det går bra til 
slutt», sa nok Josef den gangen og klappet 
gutten på hodet. Josef lærte etterhvert gut-

ten ting som det forventes at en tømmer-
manns sønn skulle kunne og Jesus ble kalt 
tømmermannens sønn når han ble stor.
 
I drømmen da engelen fortalte Josef om 
hvordan Maria var blitt med barn, sa enge-
len til han: “Hun skal føde en sønn, og du 
skal gi ham navnet Jesus, for han skal frel-
se sitt folk fra deres synder.”  Og Josef han 
gjorde alt som engelen hadde pålagt ham. 
Navnet Jesus betyr “Herren frelser”. Josef 
visste ikke hvordan dette skulle skje, men 
han forsto at han måtte gjøre alt han kunne 
for å beskytte dette barnet og gi han en 
god oppdragelse og et yrke å leve av. Jesus 
sa allerede som 12 åring i tempelet at hans 
far var det var Gud. Men samtidig har det 
sikkert betydd mye for Jesus å ha en trofast 
jordisk reservefar også. 
 
Josef har den underligste, mest fraværende 
rollen i juleevangeliet. Han hadde en birol-
le, sto i skyggen av de andre, også i skyg-
gen av sitt eget liv. Han sa ja til noe som 
han ikke visste hva innebar. Er det kanskje 
slik når vi våger å tro? At Gud virkelig er 
blitt menneske i det lille barnet til Maria? 
Vi tror det uten at vi helt vet hva det inne-
bærer. Det er noe vi kan bruke hele livet 
vårt til å grunne på og erfare mer om. 
Hvem er Jesus? Og hvem er han for meg? 
Josef våget å stole på Gud og være hans 
redskap overfor det lille barnet. Nå i julen 
kan vi glede oss over at dette hellige barnet 
er født. Vi kan glede oss over at han “frel-
ser oss fra våre synder”. Han setter oss fri 
til å vende oss mot vår neste, til å engasjere 
oss i noe større utenfor oss selv.  Julens 
glede er noe vi kan bringe videre til andre, 
til noen som kanskje gruer seg til jul. Bud-
skapet om Jesusbarnet minner oss om de 
som i dag er ubeskyttede og trenger vårt 
vern.  
 
Gud sin egen Sønn oss gav, nå ved juletide, 
Derfor går et lovssangshav over verden 
vide, Derfor fra det høye kor lyder det her 
nedeGive er din sak på jord, gi og gi med 
glede!
 
Jeg ønsker dere alle en velsignet og fredfull 
julehøytid!  

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

I januar 2014 har innsamlingen til restaure-
ringen av det gamle orgelet i Solstad pågått i 
ett år. Mange har engasjert seg i denne inn-
samlingen, og takket være disse ildsjelene 
har innsamlingen gått meget godt.  
I skrivende stund har det  
kommet inn  kr  91 797,-
•	 Innsamling fra Yte Bindal  

mannssangforening  kr 23 685,-.
Korkafeen  kr 14 445,- 
Kronerulling  kr 9 240,- 
Til sammen  kr 23 685,-

•	 Støtte fra Bindalseidet  
Vannverk  kr 10 000,-

•	 Gaver i forbindelse med  
Karl Øvergårds begravelse kr 17 400,-

•	 Gave fra Bindalseidet  
Songlag  kr 5 000,-

•	 Offer i 2013  kr 23 689,-

Menighetsrådet har søkt flere instanser om 
midler, der vi ennå ikke har fått svar. Norsk 
kulturminnefond avgjør sin søknad i april 
2014, og de gir i utgangspunktet ikke støtte 
til påbegynte prosjekt. 
Derfor vil menighetsrådet avvente dette sva-
ret før vi starter restaureringen.

Orgelet i 
Solstad kirke

Jeg vil minne om punkt 
4 i  
vedtekter for kirkegårde-
ne i  
Bindal prestegjeld
Gravminner (steiner) 
skal være godkjent av 
kirkevergen før de settes 
opp. Et gravminne skal 
ikke være høyere enn 80 
cm, og ikke bredere enn 
85 cm. Stående gravmin-
ner skal være festet til et 
fundament med to rust-
frie 15 cm bolter. Funda-
mentet skal ha en form 
og størrelse slik at det 
hindrer at gravminnet 
velter.  
Fundamentet skal ikke 
gå over bakken, og ha 
en grunnflate som er 
minst dobbelt så stor 
som selve gravminnet.
Dersom et gravminne 
ikke holdes ved like og 
er til sjenanse for andre, 
skal kirkegårdsmyndig-
hetene gjøre pårørende 
oppmerksom på dette. 
Hvis de pårørende ikke 
retter på forholdet, kan 
gravminnet fjernes.
Gravminner som er el-
dre enn 100 år må ikke 
fjernes uten i samråd 
med riksantikvaren.
Plantefeltet foran grav-
minnet må ikke være 
bredere enn selve grav-

minnet, og ikke gå len-
gre fremm enn 50 cm 
målt fra gravminnets 
bakkant. Det kan ikke 
plantes vekster som er 
høyere enn selve grav-
minnet. Kirkegårdsmyn-
dighetene har plikt til å 
planere og så til graven. 
Dette skal ikke gjøres 
før det har gått 6 måne-
der siden gravlegging.
Et gravminne skal i ut-
gangspunktet plasseres i 
bakkant av graven, men 
for at gravminnene rek-
kevis skal se pen og vel-
ordnet ut, må en i noen 
tilfeller  
regulere plasseringen ut 
fra dette hensynet. Et 
gravminne skal dog ikke 
plasseres mer enn halve 
gravbredden utenfor 
selve grava.

Jeg vil også minne om at 
det er kirkelig fellesråd 
som er ansvarlig for drift 
og vedlikehold på kirke-
gårdene, men det er de 
pårørende som er an-
svarlig for de enkelte 
gravminnene.  
Alt som pårørende tar 
med og plasserer på et 
gravminne er de også 
ansvarlig for.

Gravminner
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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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Josef, tømmermannen fra Nasa-
ret, var Jomfru Marias beskjedne 
ektemann. Alt vi vet om ham, 
står i evangeliene, men bortsett 
fra i juleevangeliet står det svært 
lite om ham. Selv om han var av 
Davids hus og ætt, og en «rett-
skaffen» mann, var han en fattig 
håndverker. At Josef og Maria 
var fattige, vises ved at de bare 
ofret et par turtelduer ved Mari-
as rensing i tempelet, etter at 
hun hadde født Jesus. Det er in-
gen grunn til å anta at han var 
annet enn en ung mann da han 
trolovet seg med Maria, men le-
gendene forteller noe annet, og 
det er på grunn av dette at han 
så lenge har vært avbildet av 
kunstnere som en gammel 
mann. 
Matteusevangeliet forteller histo-
rien om Jesu fødsel sett fra Jo-
sefs side, mens Lukas forteller 
hvordan Maria opplevde det. Jo-
sef ble bekymret da han fant ut 
at Maria var med barn, og ville 
skille seg fra henne i det stille, 
men tvilen ble fjernet da en en-
gel viste seg for ham i en drøm 
og sa “Vær ikke redd for å ta 
Maria hjem til deg som din hus-
tru. For barnet som er unnfanget 
i henne, er av Den hellige Ånd, 
og han skal frelse sitt folk fra 
deres synder.” Josef tok da Maria 
til hustru og levde sammen med 
henne.             
Etter keiser Augustus' påbud tok 
han med seg den høygravide 
Maria til Betlehem for å skrives 

inn i manntallet. Etter Jesu fød-
sel i Betlehem ble Josef advart i 
en drøm, først om å flykte med 
Maria og barnet til Egypt for å 
unnslippe Herodes, og senere, 
da Herodes var død, om å vende 
tilbake til Israels land. Men han 
fryktet Archelaus, Herodes' et-
terfølger i Judea, og dro videre 
til Galilea, hvor de bosatte seg i 
Nasaret. Episoden med den tolv-
årige Jesus i tempelet viser igjen 
Josef som den trofaste i hans 
egenskap av vokter og hjelper. 
Han leter etter Jesus i tre døgn 

før han finner ham i tempelet til 
slutt.. Dette er siste gang han 
nevnes i evangeliene. Vi vet ikke 
når Josef døde, men man tror 
det har vært før Jesu korsfestel-
se, siden Maria står alene ved 
korset og Jesus da peker ut dis-
ippelen Johannes til å ta seg av 
henne etter hans død. Fortellin-
gene i Bibelen gir inntrykk av 
en rettferdig, vennlig, verdig og 
fornuftig mann, rede til hand-
ling, men samtidig selvutsletten-
de i all sin gjerning.
Han er i kristen tradisjon sett på 
som forbildet på den gode og 
medgjørlige familiefar. Han er 
skytshelgen for arbeidere og 
håndverkere, særlig tømmer-
menn og snekkere, for kirke-
gårdsgravere, vedhoggere og for 
familiefedre, og foreldreløse, for 
boligsøkende og forviste, for de 
døende, for mennesker i fortvilte 
situasjoner, mot tvil og fristelser. 
Mange kirker, sykehus og klos-
tre er viet til Josef, og den svært 
utbredte bruken av Josef som 
døpenavn i mange land er også 
et bevis på hans store populari-
tet. Josef avbildes i middelalde-
rens kunst sjelden alene, men 
nesten alltid sammen med Maria 
og Jesus. Ofte har han Jesusbar-
net på skulderen. Han avbildes 
også ofte med en lilje for renhet, 
eller med en tømmermanns 
verktøy.

Gjøa Kristine Aanderaa

Josef 
Marias ektemann  
og Jesu fosterfar
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Helgen 7.-8. desember ønsker 
vi 11- og 12-åringene velkom-
men til en ny og spennende  
opplevelse i Vassås kirke. 
11- og 12-åringer inviteres til å 
være med å feire kirkens nytt-
år, natt til 1. søndag i advent. 
Denne feiringen kalles Lys Vå-
ken. Arrangementet foregår i 
hele Norge, og er en del av tro-
sopplæringen i Den norske 
Kirke. Av praktiske årsaker fei-
rer vi Lys Våken natt til 2. søn- 

dag i advent i Bindal, dvs 7.-8. 
desember.
Vi samles lørdag 7.desember kl 
14 i Vassås kirke. Der vil vi ha 
et variert program med leker, 
aktiviteter ute og inne, forbere-
delse til gudstjeneste måltider 
og sosialt samvær. Når kvelden 
kommer sover vi i kirken. Søn-
dag spiser vi frokost sammen 
før vi gjør de siste forberedel-
sene til gudstjenesten. Etter 
gudstjenesten er det kirkekaf-
fe.

Lys Våken handler om å være 
lys våkne for det som skjer 
rundt oss. Vi skal være lys våk-
ne for hverandre, Gud og for 
oss selv.
Barna lager et lite skuespill om 
Jesus som 12 åring, med kosty-
mer til gudstjenesten kl 12 på 
søndag. Familie og venner er 
spesielt invitert for å se hva vi 
har laget!
PS! Det er også mulig å være 
med på opplegget uten å sove 
over i kirken

Fra fjor-
årets  
Lys  
Våken  
arran-
gement.  7.-8. desember 2013

Søndag 6. oktober ble det feiret 
høsttakkefest i Vassås kirke. Mar-
kens grøde ble båret frem av bar-
na. Hele 9 av 14 inviterte 4-årin-
ger kom for å motta sin kirke-

bok, og denne dagen ble også 
årets konfirmanter presentert.
Dagens offer på kr 1 354,- ble 
gitt til menighetens fadderbarn.

Høsttakkefest 
i Vassås kirke

Høstens eldre-
fest på Bindal-
seidet eldresen-
ter ble avlyst 
pga lite påmel-
ding.

AVLYST
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Velsigna du dag
I år kan vi synge Trygve Hoffs nord-
norske julesalme rett fra den nye 
salmeboka! Det blir ei velsigna jule-
opplevelse. Trygve Hoff har skapt 
en særegen atmosfære i denne jule-
salmen. Som en slags blanding av 
Petter Dass og Alf Prøysen. Det er 
som de evige ordan flytter heim. 
Her til oss. På våre breddegrader. 
Selv om det er langt "sør tel Betle-
hem". 

Det er ord om håp og ei utstrakt 
hand. Det er budskap om fred og ei 
bønn om velsigning. Selv i den har-
daste ria og den mørkeste mørketi-
da. Trygve Hoff deler juleevangeliet 
med oss i et slags minimumsspråk. 
Men du verden så vakkert og så inn-
holdsmettet.

Noen synes det kan bli litt vel mye 
karrighet og stusslighet i beskrivel-
sen av livet her nord i denne julesal-
men. Men salmen er skrevet for en 

generasjon siden. Da var forholdene 
og følelsene annerledes. Og det er 
viktig å bære med seg historien inn 
i julefeiringa i vår overflodstid. Vi 
trenger å se dem som fortsatt kjem-
per for å overleve. For jula dreier 
seg om å se vår egen avhengighet av 
Vårherre, og av det som skjedde i 
Betlehem for så mange generasjoner 
siden. Og dele av den velsignelsen i 
har fått del i her i vår flik av verden 
i vår tid. 

"Du ser oss i mørketidslandet.  
Du signa med evige ord 
husan og fjellet og vannet og folket 
som leve her nord"!

Velsigna jul 
ønskes fra biskop  
Tor B Jørgensen og fra 
kirka i Sør-Hålogaland.
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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!

Det skjedde i de dager at det 
gikk ut befaling fra keiser Au-
gustus om at hele verden skulle 
innskrives i manntall. Denne 
første innskrivning ble holdt 
mens Kvirinius var landshøvding 
i Syria. Og alle drog av sted for å 
la seg innskrive, hver til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret i 
Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt, for å la seg 
innskrive sammen med Maria, 
sin trolovede, som ventet barn. 
Og mens de var der, kom tiden 
da hun skulle føde, og hun fødte 
sin sønn, den førstefødte, svøpte 
ham og la ham i en krybbe. For 
det var ikke plass til dem i her-
berget.

Det var noen gjetere der i nær-
heten som var ute og holdt nat-
tevakt over sauene sine. Med ett 
stod en Herrens engel foran 
dem, og Herrens herlighet lyste 
om dem. De ble meget forferdet. 
Men engelen sa til dem: ”Frykt 
ikke! Jeg kommer til dere med 
bud om en stor glede, en glede 
for hele folket: I dag er det født 
dere en frelser i Davids by; han 
er Kristus, Herren. Og dette skal 
dere ha til tegn: Dere skal finne 
et barn som er svøpt og ligger i 
en krybbe.” Med ett var engelen 
omgitt av en himmelsk hærska-
re, som lovpriste Gud og sang:
 
Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden 
blant mennesker som har Guds 
velbehag!

Da englene hadde forlatt dem og 
vendt tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: ”La oss gå 
inn i Betlehem for å se dette 
som har hendt, og som Herren 
har kunngjort oss.” Og de 
skyndte seg av sted og fant Ma-
ria og Josef og det lille barnet 
som lå i krybben. 
  
Da de fikk se ham, fortalte de 
alt som var blitt sagt dem om 
barnet. Alle som hørte på, un-
dret seg over det gjeterne fortal-
te. Men Maria gjemte alt dette i 
sitt hjerte og grunnet på dette. 
Gjeterne drog tilbake, mens de 
priste og lovet Gud for det de 
hadde hørt og sett; alt var slik 
det var blitt dem fortalt.

Juleevangeliet

Bilde av 4028mdk09
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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

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

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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Kirkelige  
handlinger

Kirke kalender

Velkommen til kirken!

GuDSTJENESTEr I BINDAL
Med forbehold om endringer 

DESEMBER
1. des 1. søndag i advent Solstad kirke  
  kl 19.00 Lysmesse
8. des 2.søndag i advent Vassås kirke  
  Lys Våken kl 12 OBS!!
15. des 3.søndag i advent Ingen gudstjeneste  
  Vi synger julen inn i Vassås kirke
22. des 4. søndag i advent Ingen gudstjeneste
24. des Julaften Sykeheimen kl 11
  Solstad kirke kl 13.30
  Vassås kirke kl 16.00
25. des 1. juledag Solstad kirke kl 11
26. des 2. juledag Ingen gudstjeneste 
29. des 5. juledag Ingen gudstjeneste
31. des Nyttårsaften Vassås kirke kl 15

JANUAR 2014
1. januar (Nyttårsdag) Ingen gudstjeneste
5. januar  Solstad kirke kl 11.00
12. januar  Vassås kirke kl 11.00
19. januar  Solstad kirke kl 11.00
26. januar  Ingen gudstjeneste

FEBRUAR
2. februar  Vassås kirke/Sykeheimen?
9. februar  Solstad kirke kl 11.00
16. februar Vassås kirke kl 11.00
23. februar Ingen gudstjeneste

MARS
2. mars  Solstad kirke kl 11.00
9. mars  Vassås kirke kl 11.00  
  – Menighetens årsmøte
16. mars  Solstad kirke kl 15.00 
  - Tårnagentene
23. mars  Ingen gudstjeneste
30. mars  Vassås kirke kl11.00

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.

Døpte
Solstad
27.10. Jacob Sætervik Fredriksen
10.11. Karin Christel Adriana  
 Timofte Neculaita

Døde
Vassås
16.09. Øistein Nilsen   
 f. 1924
27.09. Vigdis Jacobsen   
 f. 1950
03.11. Joar Petter Myren  
 f. 1951

Solstad
27.09. Signe Annie Horsfjord   
 f. 1918
10.10. Karl Herlof Øvergård   
 f. 1929
21.10. Johan Aakvik   
 f. 1916

Vi synger julen inn i Vassås 
kirke søndag 15. desember 
kl 18.00. 
Offer til kirkemusikalsk akti-
viteter

Menighetens juletre fester  
er på nyåret. Se oppslag
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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 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


