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Bindal  
menighetsblad
Er utgitt av menighetsrådene og 
kommer ut 6 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:
Prest Claes Blom Mørch
 7980 Terråk
 Preste-mob 977 24 280
 Kontortlf. 75 03 25 80

Åpningstider Kirkekontoret:
 Mandag, tirsdag, onsdag 
 fredag          8.30 – 15.00
 Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 24 
 epost: kirkevergen@bindal.
  kommune.no
Kirkeverge: 
 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
 Tlf 75 03 43 63
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  75 03 14 30 
Organist: Roger Johansen,  
 7980 Terråk, Tlf. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen, 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

Bindal Menighetsråd
Leder: Anne Brit B. Skillingsås
 Tlf. 915 77 129

Kirkelig  Fellesråd i Bindal, 
 Leder: Geir Horsberg
 Tlf 75 03 23 49

Ny logo

For rundt ett halvt år siden kom sokneprest Claes inn 
til meg og spurte: ”Hva står egentlig den logoen til 

menighetsbladet for?”, ”Hva er det?” og ”Hvorfor brukes 
den?”
 Jeg ble svar skyldig på alle tre spørsmålene. Jeg måtte 
innrømme at jeg ikke hadde tenkt noe særlig over det. 
Vi har i ettertid funnet ut at logoen skal forestille gress-
kar, helt og delt. Logoen har vært med siden seint på 70- 
tallet.
 Vi la våre kloke hoder sammen og prøvde å finne noe 
nytt symbol som kunne passe. Etter å ha vurdert flere 
alternativer endte vi opp med bindalsfæringen. 

Dette fordi:
- den er forankret i lokalhistorien
- den er forankret i den lokale kirkehistorien, i og med 

at folk ofte kom i båt til kirkesøndagene før i tida
- det henger jo en båt i begge kirkene i Bindal 
- det store rommet i kirken heter kirkeskipet
- båten er et gammelt kristent symbol

I tillegg går det bedre sammen med Båtsaumen.
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Barn av regnbuen
Trosopplæringsprosjektet ”Barn av regnbuen” begyn-

ner nå virkelig å slå rot her i Bindal. Oppslutningen 
har vært helt oppe i 100 % på enkelte samlinger. Det er 
artig når det settes i gang noe nytt. Dette er jo et tilbud 
som ikke finnes fra før her i Bindal, og det er helt kost-
nadsfritt for deltagerne. Barna maler fra 1 til 3 bilder pr 
samling. Jeg har sett noen av bildene og ble slått av hvor 
”profft” de maler.
 Så fine bilder krever mye av innrammingen, og vi har 
prioritert å legge mye i rammene som skal henge i kirke-
ne. Dette dels fordi de fine bildene skal komme til sin 
rett, og også fordi kunsten skal henge i kirken og være 
en del av kirkeinteriøret.
 Barna har gått med på å forære kirken ett av sine bil-
der som skal henge i kirken i en periode og brukes ak-
tivt i en bildegudstjeneste.

May Helen 
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Var det ikke Paulus som sa noe om 
at vi har ingen unnskyldning når vi 
betrakter skapelsen og Guds gjer-

ninger på jorden? Hva slags unnskyldning 
har Paulus i tankene?
 Jo, å ikke være i dialog med Skaperen. 
Vi kan da vel ikke være så bedøvet at vi 
ikke aner noe mer bakom alt vi ser, tenkte 
Paulus. I så fall er det et trassig opprør 
uten mål og mening. Ja, han tok hardt i 
den lidenskapelige apostelen.  
 Han får oss til å tenke etter. Er det vir-
kelig sånn at hele dette sammenhengende 
mikro -og makrokosmos er tuftet på en 
gigantisk tilfeldighet, et slumpetreff av 
rette betingelser i et uendelig univers av 
universer?  Og på toppen av tilfeldighete-
nes grunnmur stiger meningstettheten og 
menneskets sult etter sammenheng? Går 
det an å unnskylde seg slik og abstrahere 
menneskets virkelighetsoppfattelse på 
denne måten?
 Selvfølgelig går det an, men er det noe 
sannhet i det? 
 Paulus kunne datidens salmebok uten-
at. Han var en dreven skriftlærd. Og han 
hadde sikkert salme 19 nå og da på tun-
gen: Budskapet går over hele jorden, vit-
nesbyrdet når til verdens ende… Her er 
det tale om naturens herlighet som Guds 
herlighet.
 Av alt vi samler på er vel ingenting el-
dre enn den natur vi har rundt oss. Skulle 
vi virkelig samle på noe eldgammelt, så 
måtte det være fjell, hav, jord og skog. 
 Men når man sier det på den måten så 
høres det rart ut. 
 Nei, vi lager selvfølgelig ikke museer av 
naturen som omgir oss. Det er de men-
neskeskapte tinga vi lager museer av. Li-
kevel er hele naturen et levende museum 
som vitner om en svimlende fortid. 
 I løpet av få år har det skjedd store 
endringer i folks forestillinger om etikk 
og moral. Det som var moralsk før er det 
nødvendigvis ikke lenger. Noe av det vik-
tigste som har skjedd innenfor samfunns-
etikken verden over er at naturen har 
kommet høyt opp på listen over livsvikti-
ge spørsmål. 
 Det har skjedd en nytenkning eller til-

bakevending til salmedikterens lovpris-
ning av det skapte.  Gode og onde hand-
linger retter seg ikke bare mot mennesker, 
men mot alt liv, mot livet selv. Det handler 
om en ny ærefrykt for livet eller ny lov-
prisning av naturen som noe mer enn oss 
selv.  
 Dette påvirker også privatmoralen. Det 
vil sannsynligvis om noen år være meget 
umoralsk å kjøre bil alene fordi man bru-
ker for mye drivstoff eller strøm på kun 
seg selv. Det blir en slags variant av spare-
dusjmoralen. 
 Naturen er heldigvis, til tross for min 
og andres elsk etter å dusje, blitt en mo-
ralsk part. Det handler ikke lenger bare 
om menneskenes velferd i etikken. Natu-
ren i seg selv krever sin rett. Ispolene 
skriker etter rettferdighet de også: gi oss 
kulden tilbake!   
 For noen år siden utropte FNs miljøde-
partement at det skulle være et fjellenes 
år. Til og med fjell har blitt skrøpelige i 
vår moderne verden. Fjell må også tas 
vare på simpelthen fordi vi forurenser så 
mye at fjellene også tar skade av det. Tenk 
det. 
 Spørsmålet er: Lovpriser vi naturen slik 
salmedikteren gjør: Himmelen forkynner 
Guds herlighet, hvelvingen forteller om 
hans henders verk.     
 Bibelen gir klare meldinger om at vi 
skal lovprise naturen rundt oss, besinne 
oss på naturens orden. Jesus sier: se på 
spurvene, se på vannliljene. 
 Flere steder i Bibelen sammenlignes det 
å leve med å stelle en vingård til eieren 
kommer tilbake. De som forpakter og dyr-
ker jorden kan ta alt de trenger for å leve 
godt. Men de vet at en dag kommer eieren 
tilbake, og han forventer at den er i minst 
like god stand som da han reiste. 
 Å lovprise naturen er det beste natur-
vern. Naturen har en gudsstørrelse i seg. 
Det kan vi vel være enige om. Overfor det 
har vi i alle fall ingen unnskyldning. Den 
som begynner å lovprise naturen har be-
gynt på Gudsveien i seg selv. 
 Neste steg går til hjertets vingård… der 
den dyrebareste av alle skatter ligger 
gjemt: Guds bilde.   Claes

Og slik er de 
uten unnskyldning!
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For at kvaliteten på malestun-
den skal bli bra er det viktig at 
materialene vi har er gode og 
egnelige.
 Platene vi får fra Bindalsbru-
ket er utmerket. Vi vil takke 
Victor Nilsen og co for velvil-
jen.
 Åsen dagsenter har laget staf-
feliene til barna, og konstruk-
sjonen fungerer godt!
 Det er viktig med hjelpende 
hender under en slik form for 
aktivitet. Vi er veldig glade for 
god hjelp fra bl.a. frivillige 
voksne, Kjella Husflidslag og 
Frivillighetssentralen.
 Lørdag 2. februar samles vi 
på misjonshuset på Bindalsei-
det.
 Årstrinnene som har hatt til-
budet denne vinteren har nå 2 
samlinger igjen.
 Vi sees!
Catrine

Barndåp/konfirmasjon
Eller andre stordager? Senteret på Terråk er mulig å leie. 

Utstyr for å dekke til 50 personer. 
Kontakt kirkekontoret tlf 75 03 25 81, for leie. 

BINDAL TAXI
Står til tjeneste Bjarne Holmberg 75 03 43 53 – mob. 911 56 577

Magnar Kveinå 75 03 11 00 – mob. 959 50 028

Alma Kveinå 75 03 13 29 – mob. 959 50 029

TELFONER

Bindal Taxi: 
75 03 40 11

Trosopplæringsprosjektet

”Barn av 
regnbuen”
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Trosopplæringsprosjektet

I og med at det nå 
bare er ett menig-
hetsråd i Bindal, ar-
rangeres det ett års-
møte for prestegjel-
det.  
Det finner sted i 
VASSÅS KIRKE
13. APRIL 
etter gudstjenesten.

Menig- 
hetens 
års- 
møte

!



Dette skjedde i juni 
1958. Det var dagen før 

konfirmasjonssøndagen, og 
konfirmasjonskolen fore-
gikk på Holm. Siste dagen 
på skolen stilte alle opp på 
kirketrappa for å fotografe-
res.

Klokken nærmet seg 12 og 
det var middagstid. Jeg 
skulle til å spise middag da 
det smalt og et kraftig lys 
flammet over himmelen, - 
lynet slo ned i kirka på 
Holm. Den jeg tenkte først 
på var hesten som sto i kjør 
utenfor kirka. Jeg sprang 
umiddelbart ut for å se et-
ter, men hesten hadde slitt 
av kjettingen og løpt sin 
vei. Jeg så at kona på nabo-
gården var kommet ut så 
jeg gikk for å snakke med 
henne. Hun kunne fortelle 
at hesten vår hadde løpt 
sørover.

Mens vi sto der og snakket, 
oppdaget vi at det kom 
røyk fra tårnet i kirka. Jeg 

tenkte at kirka brenner, det 
var ingen tvil. På den tiden 
var det ikke noe brannvern 
så her måtte det gjøres noe, 
og det måtte handles fort. 
Jeg gikk til kjøkkenet og 
fant to bøtter som jeg tap-
pet vann i. Men hvor var 
nøkkelen til kirka? Da jeg 
fikk vite av en mann at 
nøkkelen var på en annen 
gård forsto jeg at slaget var 
tapt. Da mannen hadde gått 
for å hente nøkkelen fikk 
jeg se at nøkkelen hang på 
en spiker rett ved der jeg 
sto.

Jeg tok nøkkelen og vann-
bøttene og sprang mot kir-
ka. Da jeg kom opp til tår-
net fikk jeg se hvor det 
brant. Jeg brukte det lille 
vannet jeg hadde til rådig-
het med omhu, slik at ingen 
dråper skulle gå til spille, 
og forsto at jeg hadde klart 
det utrolige. Jeg var glad og 
utrolig lettet.
 Da jeg kom ut av kirka 
var mange av mine naboer 

kommet med bøtter og 
spann, men ingen hadde 
vann i bøttene. Jeg vil vite 
hva disse folkene hadde 
tenkt seg. De ville hjelpe til 
og gikk til elva og fylte bøt-
tene og skulle gå brann-
vakt. Jeg gikk hjem for å 
spise middag, og da jeg var 
ferdig med det kom jeg til-
bake for å hjelpe til med å 
gå vakt.

Fem eller ti minutter etter at 
konfirmantene hadde forlatt 
kirketrappa slo lynet ned i 
kirketårnet og gikk gjen-
nom der konfirmantene sto 
noen minutter tidligere. Jeg 
kan vanskelig forstå at noen 
kunne ha overlevd dette. 
Jeg snakket med en av dis-
se som skulle konfirmeres 
dagen etter. Han fortalte at 
de var med en stor lastebil 
som var skyss til kirka den-
ne dagen. De satt og så i 
nordøstlig retning og fikk 
se et stort lysende kors på 
himmelen. Korset sto der så 
lenge de kunne se det.

Erindring 
og etter-
tanke...

Vi har fått inn en fortelling 
fra Arnold Holm,  
som er ganske utrolig...
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Begravelsesuken er en 
egen tid. Midt i sorgen 

skal mange praktiske avgjø-
relser tas. Det er uken vi bru-

ker krefter på å holde oss oppe. Det er 
som en ny tidsregning kommer inn: Før og 
etter begravelsen. Det er som om alt det 
praktiske også er en hjelp i disse dagene. 
Nå er all konsentrasjon rettet mot begra-
velsen. 
 Det er selvfølgelig tillatt å ordne grav-
ferden selv, uten å kjøpe tjenester fra et be-
gravelsesbyrå. De som ønsker å stå for alt 
selv, ved hjelp av familie og venner, må 
huske følgende: Den døde skal vaskes og 
stelles og kles i de klærne familien ønsker 
skal benyttes under gravferden. I Norge er 
det ikke tillatt å bli begravd eller kremert 
med smykker og verdigjenstander på seg. 
Familien må videre huske på følgende:
• Lege må kontaktes rett etter dødsfallet. 

Legen skal skrive ut en legeerklæring 
(dødsmelding) og en attest til bruk for 
trygdekontor, forsikringsselskaper osv.

• Politiet og skrifteretten kontaktes og le-
geerklæringen overleveres. Her fyller 
en ut skjemaet ”Dødsmelding til kirke-
gårdsmyndighet”, som leveres videre til 
kirkekontoret.

• Ved kremasjon må en ha fylt ut et skje-
ma for kremasjonsbegjæring og få dette 
stemplet av politiet. Dette leveres også 
til kirkekontoret.

• En godkjent kiste må skaffes. Begravel-
sesbyrå eller kirkekontoret kan gi råd.

• De pårørende er selv ansvarlig for å be-
sørge transport av kiste til kirkekapel-
let. Her kan begravelsesbyrå og kirke-
kontoret kontaktes.

• Tidspunkt for begravelse avtales med 
presten eller kirkekontoret.

• Hvis en ønsker musikk, pynting av kir-
ken, osv. gjøres det også avtaler direkte 
med kirkekontoret og presten.

Det finnes ikke lenger en økonomisk støtte 
til begravelser som gis til alle. Men Trygde-
kontoret kan gi stønad til begravelser med 
inntil kr 17.212,- (2007). Denne stønaden 
er behovsprøvd ut fra midler i boet og evt. 
andre stønader. Når avdøde er under 18 år, 
utbetales maksimumsbeløpet til alle. Det 
gis også en stønad til alle som skal dekke 
transport av båren til gravstedet der dette 
ligger mer enn 20 km fra hjemmet. Dette 
kan være en hjelp i situasjoner der det er 
lange avstander mellom stedet der dødsfal-
let skjer, og gravstedet.H
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Begravelses-uken

Vi bringer blomster i hele 
kommunen, og gjennom 
Euroflorist formidler vi 
til hele landet.

• Buketter 
• Sorgbinderi 
• Dekorasjoner 
• Brudebuketter

Blomsterhilsen fra  
Borghild og Wenche7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10
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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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Diakoniutvalget  
2008 – 2010 (valgt for 2 år)
Vigdis H. Kveinå 
Vigdis Gutvik 
Monica Næsvold 
Linda Rosting
Gerd Rolandsen
Kjell Helstad
Vara:  Sofie Gutvik
 Eva Pedersen
 Ester Heide
 Gunda Gangstø
 Lill Ingunn Reppen
 Ragna Vikestad

Dåpsopplæringsutvalget 
2008 – 2012. (velges for 4 år i 
3.år av menigh.rådsperioden)
Anne Brit B. Skillingsås  
Ann Helen Øvergård
Catrine Gangstø   
Trine Nilsen
Vara:  Åse Hole Winje
 Sonja Raaum

Kirkemusikalsk råd
2008 – 2010 (valgt for 2 år)
Organist Roger Johansen
Solbjørg Sagmo
Hans T. Kveinå
Inger Dahlen Alsli
Oddmund Øyen

Solidaritet- og  
gudstjenesteutvalg  
2006 – 2010 (valgt for 4 år)
Soknepresten   
Hallfrid Øyen   
Alfred Winje
Vigdis Gutvik
Vara:  Anne Brit B. Skillingsås
 Geir Horsberg

RÅD OG UTVALG Kirke- 
offer 
i 2007
I 2007 kom det inn kr 
44.489,- i kirkeoffer til 
sammen i begge sokn. Av 
disse gikk kr 22.391,- til 
egen virksomhet som tros-
opplæringsprosjektet ”Barn 
av regnbuen” og menighets-
arbeid. kr 22.098,- er sendt 
til organisasjoner utenom 
menigheten, så som mi-
sjonsavtalen Malinkè, Redd 
barna, TV-aksjonen, Kir-
kens nødhjelp. I tillegg ble 
ett offer tildelt Norsk misjon 
i Øst – Mamma Maggie. Of-
fer på Bindalseidet misjons-
hus ble gitt til misjonshuset 
slik tradisjonen er. 



 

Vi har fått prosjektleder for malesamlingene,
Catrine Gangstø
til å finne fram den salmen hun liker best. 
Hun har valgt ”Sov, du lille, sov nå godt”,
som står som nr 104 i Salmer 97.
– ”Denne salmen hørte jeg for første gang for ett år  
siden. Det er den fineste salmen jeg har hørt.  
Melodien er også så nydelig.”
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Har du en salme du gjerne vil dele med oss, send 
den til kirkekontoret 7980 Terråk, og legg med en 
begrunnelse på hvorfor du liker akkurat den. 

Sov, du lille, sov nå godt

Sov, du lille, sov nå godt,
du er døpt, ditt hår er vått.
Nå er livet godt begynt,
dødens nederlag forkynt.
Du er på den grønne gren,
lille knopp, Guds øyensten!

Gjennom dåpens dype vann
kommer du til livets land,
druknet, død, igjen stått opp
som en del av Kristi kropp,
som en knopp på livets tre
- lille barn på voksenkne!

Når du vokser og blir stor,
skal du be om sanne ord.
Du er døpt til kjærlighet,
åpenhet og ærlighet!
Spør oss ut om tro og håp,
nattverd, bønn og barnedåp!

Spør om hva din Skaper vil
du skal bruke livet til!
Spør om Jesu hjertesak,
julenatt og påskedag!
Spør om lykkens rose rød,
spør om hjelp i liv og død!

Lille knopp på livets tre,
lille barn på voksenkne,
nå er livet godt begynt,
Kristi kjærlighet forkynt.
Du skal vokse, blomstre smukt,
bære god og evig frukt.

Ny nettside –
Kirkenorge.no 
www.kirkenorge.no er en 
ressursside for alle. Her fin-
ner du blant annet bilder av 
landets kirker og andre 
gudshus, prekener og andre 
taler, bokanmeldelser av de 
siste kristne bøkene, konfir-
mantopplegg, omtale av me-
nighetsblad, salmetips, litur-
gier med mer. I tillegg finner 
du linker til alle norske me-
nigheter som har egne nett-
sider og en oversikt over 
landets menighetsblad. Si-
den har en egen idebank 
med ideer til bruk i ulike 
sammenhenger. 
 Siden er en ikke-kommer-
siell side. Den er basert på 
innsendt materiale. Hvis du 
har materiale til siden er vi 
svært glade for å få dette. 
Også opplysninger om nett-
sider/ menighetsblad etc. vi 
ikke har med i våre oversik-
ter. Dere må gjerne komme 
med ideer for hva dere øn-
sker å finne på siden. Mate-
riale på denne siden kan 
fritt brukes med henvisning 
til hvor det er hentet fra. 
Dette gjelder inntil videre 
ikke bilder med unntak av 
bilder som er spesielt mer-
ket med at bildet kan brukes 
fritt med henvisning til kil-
de. Vi arbeider nå med mer-
king av bildene. Når dette er 
gjort vil over 90 % av de over 
2000 kirkebildene/ illustra-
sjonene kunne brukes fritt. 
Har dere spørsmål eller øn-
sker å bidra til siden kan 
dere sende en e-post til 
post@kirkenorge.no eller 
vanlig post til Kirkenorge.
no, Tunnelveien 9, 8516 Nar-
vik. 
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Kirkelige  
handlinger

Døpte
Vassås
27.01. Agnes Myrvang

Solstad
25.11. Torstein Angell Hald
25.11. Brage Kveinå
25.11. David Skjevelnes
01.01. Martin Vikestad Fjelldal

Døde
Vassås
07.12. Leon Martin Kvarsvik 
   f. 1930
09.12. Elena Arnolda Solstad 
   f. 1912
22.12. Eilif Fornes  f. 1913

Solstad
18.11. Lovise Amalie Rabben 
   f. 1913
26.11. Ragnhild Kjellsand 
   f. 1913

 

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

Februar
17.02. 2. s. i faste Høymesse i Solstad kirke kl. 11.  
   Konfirmantsamling 09-15
24.02. 3. s. i faste Ingen gudstjeneste i Bindal

Mars
02.03. 4. s. i faste Ingen gudstjeneste i Bindal
09.03. Maria budsk.d. Høymesse i Vassås kirke kl. 11. 
   Konfirmantsamling 09-15
16.03. Palmesøndag  Høymesse i Solstad kirke kl. 11
20.03. Skjærtorsdag Gudstjeneste på Senteret.  
   Tidsp.: Se oppslag.
21.03. Langfredag Høymesse iSolstad kirke.  
   Tidsp.: Se oppslag.
23.03. Påskedag Høymesse i Vassås kirke.  
   Tidsp.: Se oppslag.
24.03. 2. påskedag Ingen gudstjeneste i Bindal
30.03. 1. s. e. påske Ingen gudstjeneste i Bindal

April
06.04. 2. s. e. påske Høymesse i Solstad kirke kl. 11. 
   Konfirmantsamling 09-15
13.04. 3. s. e. påske Høymesse i Vassås kirke kl. 11
20.04. 4. s. e. påske Ingen gudstjeneste i Bindal

10 BINDAL MENIGHETSBLAD

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Anitàs Gavehjørne
Tlf 75 03 44 09 – Din lokale gavebutikk!

Black Design – Helsekost – Leker – Kontorrekvisita – etc, etc



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.

 

Vi har mye for pængan!
Du finner det meste i:

Dagligvarer – Arbeids- og fritidsklær
Baby- og barneklær – Regntøy – Sko – Støvler

Sengeutstyr – Gardiner – Kapper – Metervarer – Duker
Voksduk – Broderisaker – Hekle- og stikkegarn
Leker – Gaveartikler – Smykker – Ur – Briller
Kjøkkenutstyr – Fiskesaker – Jernvarer m.m. i

Landsdelens beste assorterte butikk

Tlf. 75 03 16 32

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

 
• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG   

Stikk innom og  
ta en kaffeprat.

Tlf. 75 03 13 22 
Fax 75 03 14 50

Bindalseidet

– der hagefolk møtes •  www.bogront.no –

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

 

Sesongåpent mai – sept.
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Begravelsesbyrået Bergslid as
 Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
 Gravmonumenter • Navnetilføyelser og 

 skriftoppussing Tlf. 74 38 95 00

Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: bindalkraftlag@c2i.net

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

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• MEDISINUTSALG 
• TIPPING

Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

 

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 16 33

Terråk
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