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Hva er kjennetegnet på kristen tro? Hva er kjernepunktet i vårt gudsbilde? det er jo 
nåde. den tilgivende Gud, barmhjertighetens utspring, kjærlighetens kilde, slik Han 
er blitt åpenbart oss gjennom sin sønn, vår Herre Jesus Kristus. det tror vi, og lærer 
vi. Men så er det dette problemet med fortapelsen, da. Hvordan kan en god Gud 
lage til en fortapelse i livet etter døden der de onde skal pines og plages til evig tid? 
Hvordan kan en god Gud ha glede av slikt? eller hvordan kan de frelste glede seg over 
evigheten hvis de på forhånd vet at det finnes et sted der ingen glede finnes? Derfor er 
det mange som avviser hele kristentroen, fordi de ikke får dette til å stemme overens. 
selv har jeg heller ikke helt skjønt at dette kunne være rett. Heller ikke hypotesen om 
at alle har en evig sjel, får jeg helt til å stemme. det er jo bare Gud som er evig. Kanskje 
kan andre kristne fortelle oss noe sant om disse tingene? I vår tid har vi jo mulighet for 
å hente visdom og kunnskap fra alle verdenshjørner.
 
For tiden opplever noen av de eldste kirkesamfunnene i verden en forfølgelse som 
jager dem ut av de siste områdene de holdt til i. Gamle kirkesamfunn har blitt forfulgt 
og jagd ut tidligere også, fra Persia, Pakistan og deler av India. Helt bort til Kina kan 
man finne ruiner av kirker fra 5-600-tallet. I disse landene som nå er preget av islam, 
fantes det store kirkesamfunn i senantikken. noen av dem bekjente seg til nestorianismen, 
en litt innviklet forklaring på Jesu guddommelighet og Jesu menneskelighet. Vår tids 
kristne (i de aller fleste kirkesamfunn) er tilfreds med å ikke kunne forklare alle slike 
detaljer. Men hva slags kristendom forkynnes i disse eldste kirkene? de som nå for-
følges og jages bort som flyktninger? Hva tror de om Gud? Hva tror de om evig liv og 
Guds nåde? nå har heller ikke disse kirkene vært forskånet fra indre stridigheter eller 
splittelser, og de har ingen felles formulert troslære. derfor kan de ha forskjellig syn 
på mange saker. Men felles for de ortodokse kirker i Hellas, russland og disse kirkene 
som holdt til enda lengre øst, slik som den assyriske kirke, er forståelsen av at natt-
verden er et hellig mysterium, der foreningen mellom Gud og mennesker skjer. den 
Hellige Ånds gjerning i nattverden er noe av det viktigste av alt i disse kirkene. og natt-
verden skal ikke forklares i hjel, men vi må behandle den og meditere over den som 
det åndelige mysterium den virkelig er. Mange ortodokse er også kritisk til «teologi» 
slik den foregår i Vest-europa. de mener faktisk at den har lagt grunnlaget for ateismen. 
Nettopp fordi den maler et bilde av en hevngjerrig Gud, som skal straffe de onde til 
evig tid. og denne hevngjerrige guden er det jo mange som tar avstand fra hos oss. 
og det er derfor det er så viktig å gjenoppdage det eldgamle bildet av Gud som Jesu 
har åpenbart: den tilgivende, nåderike, barmhjertige Far i himmelen som er full av bare 
kjærlighet og lys. Én prest sier det omtrent slik: Gud er bare tilgivelse og nåde. Hvis 
du ikke tåler lyset og kjærlighetens ild, da kanskje du ennå ikke har nok kjærlighet og 
lys i deg? de ortodokse kristne beskylder kirkene i vest-europa for å male et bilde av 
straffen i fortapelsen så grusom for å true folk inn i kirken. Men Gud er ikke slik, sier de. 
Gud er jo fremdeles mektigere enn alt annet, det sier alle kristne. Gud er også frykt-
inngytende for de onde og den onde. Men det er han først og fremst fordi han  
er godhet og kjærlighet. ondskapen tåler ikke slikt. Men det er denne godhet og  
kjærlighet vi skal arbeide for å ta til oss. Min bønn som kristen bør først og fremst  
være en bønn om å la Guds kjærlighet i Jesus Kristus få arbeide i mitt hjerte. Guds  
kjærlighet, som er tilgivende og full av nåde. For Gud gir nåde, nåde og enda mer 
nåde. 

nåde, 
nåde og  
enda mer  
nåde!

TeksT // dagfinn bjerkesTrand 
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når det ikkje var gudsteneste, eller når skral helse, 
lang veg og dårleg ver- og føreforhold gjorde det 
vanskeleg å kome til kyrkja, var det i farne tider ein 
vanlig skikk mange stader å ta fram postillen og lese 
teksta og preika for dagen. -elias blix visste om dette 
frå sine unge år heime i Gildeskål i nordland.  Han 
kalla det «å halde kor»:
når til kyrkje me fór,
når me heime heldt kor -

ein eldre mann frå buvik mintest at bestefaren heldt 
andakt om søndagane. «Fra mang en søndag husker 
vi han da andaktsord lydde fra hans kammers. Han 
satt finstrøken, helgekledd, og leste og sang - høg-
tidelig som en prest, for den del. Langsynt var han, 
holdt boka godt framfor seg - på strak arm. atskillig 
opp i åra la han en vårdag vandringsstaven ned. På 
hans bord lå pent oppstablet: bibel, postill og salme-
bok.» (Johan Snøfugl i Melhusbladet)

ein sommar hadde vi besøk av slektningar frå Usa.  
eg ga dei ein postill som oldefar min hadde ått (han 
var morfar til amerikanaren). Ei meir kjærkommen 
gåve kunne dei knapt ha fått. boka var som eit 
bindeledd mellom før og no - mellom fortid og 
notid.

I sjølvbiografien «Læregutt» skriv Johan Bojer: «Når 
vi ikke var i kirka på søndag formiddag, var det flere 
timers husandakt hos oss. Gamlemor randi leste 

høyt av Johann arndts «sande Kristendom». - Hun 
leste med tung, enstonig stemme og tok også 
parentesene med. - siden har jeg ofte tenkt på om 
rett mye nådde inn i deres bevissthet.»

I boka «spenningens land» skriv eivind berggrav: 
«Jeg mener at radioen kom i en skjebnetime for det 
som vi kaller husandakten. de lange postille-lesingers 
tid var ute.  det er underlig å høre de gamle menighets- 
rådsmedlemmene fortelle fra sine unge dager om 
dette. de innser fullt og klart at det var galt å plage 
barn slik, men de elsket minnene likevel. noen små 
skøyerstreker nevner de gjerne, disse gamle. Fra 
mange av dem har jeg hørt at ungeflokken hadde  
en tillitsmann sittende bak fars stol med ordre om å  
nikke til de andre når han så sluttstreken nede på den 
siden som faren bladde om til. Men med postillen 
gikk det likvel noe tapt som ikke kan unnværes.  
enkelte menighetsråd peker på at husandakten er 
blitt omlagt til at hver leser noe i de forskjellige  
aviser og blad som har slike betraktninger, eller at  
møtene i vår tid har erstattet hjemme-andakten.  
Men fellesskapet i hjemmene kan aldri erstattes med 
noe slikt, og fellesskapet med far og mor i disse  
tingene - som vel er vanskelige, men også høytids-
fulle for barna - det er noe vesentlig i et barns liv. 
det er dette som gjør at vi som selv har tittet i fars 
bok etter sluttstreken, allikevel har en totalitet av 
godminner fra disse timene.»

Kjelde: Hallgeir elstad

Postillen
Eg spurde mine elevar i den vidaregåande skolen om dei veit kva ein postill er, 
men nei, det hadde dei ikkje greie på.  Dei eldre veit at det er ei preikesamling 
- ei bok som inneheld bibeltekstar og preiker.

TeksT // bjørn nordheim

invitasjon av ralf ruckerT

LivsgLeDeguDstjeneste
Hver høst hjelper musikkgruppen «Jezz» som holder til  
på Årvåk i børsa presten til å feire en helt annerledes 
gudstjeneste med masse livsglede. Vi pleier å ha det artig 
i kirka. Her er det både morsomt og rørende med plass 
til latter og tårer, og ikke minst plass til deg. «Jezz» ledes 
av Siv Fossum og bidrar med både motivasjon til fine 
allsanger og enkelte soloinnslag. det er viktig at vi forstår: 
Gudstjenesten er en fellessak, ikke bare prestens og  
menighetsrådets. og vi kan være med og være en 
berikelse, uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vel møtt!

aLLeheLgensDag 2. november
I alle prestegjeldets kirker samles vi og minnes. alle som 
soknene måtte ta avskjed med siden sist allehelgensdag 
tennes det lys for. 

Børsa kirke kl 11: Høymesse til allehelgensdag med  
minnestund v/ ruckert 
Buvik kirke kl 13: Minnegudstjeneste v/ bjerkestrand
Skaun kirke kl 17: Minnegudstjeneste v/ ruckert
selv om du ikke har mistet noen dette siste året, er du 
hjertelig velkommen til gudstjeneste på allehelgensdag. 
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Tårnagenter
i farTa!

TeksT og foTo // elise kimo og ruTT olden skauge

Hele 43 (!) barn fra 3.trinn i Skaun kommune var samla til Tårnagenthelg i Skaun 
kirke i slutten av april. Det stod sang, dans, drama, kunstmaling og agenttrening 
på timeplanen.

Gruppevis fikk vi klatra opp i kirketårnet og så var 
det besøk av sjølvaste politiet. to ordentlige politi-
menn med ordentlig politibil. Vi testa kor mange 
tårnagenta det var plass til bak i fangetransportdelen

av bilen. søndagsgudstjenesten var prega av 
innslag fra tårnagentane og kirka var full av folk,  
liv og røre. akkurat slik vi vil ha det!

TårnagenT 
moTTo: 

Vi vil kjempe for det gode, 
bruke hjertet, bruke hodet. 

Bibelen har gode ord, 
vi vil sette gode spor!

menighetsblad for børsa, buvik og skaun menigheTer 5

kryssorD suDoku

Løsningene finner du nederst på side 8

bruk resten av tiden til å bygge olabil. Gjenbruk 
og kreativitet belønnes når premiene skal deles 
ut. det blir salg av mat og drikke.

Følg oss på Facebook: «Olabilløp i Børsa». 
Påmelding til olabil2014@gmail.com 
arrangør: børsa menighet. 

Har du lyst til å være med på  
Hallo-venn-feiring? 

vi skal være i Skaun menighetshus 31. oktober  
fra kl. 18.00-20.00.  
 
Vi skal kose oss med godteri og forskjellige  
leker. Det er fint om du kler deg ut i morsomt  
eller hyggelig kostyme. alle som vil får anledning 
til å gå på catwalk og vise frem kostymet sitt til de 
andre. 

Hall-venn-kvelden passer best for deg mellom  
5 til 10 år. 

veLkommen!
spørsmål? spør ralf ruckert eller elise Kimo.  
elise.kimo@skaun.kirken.no

Lørdag 20. september kl 14.00  
arrangeres det olabilløp ved  
Einmoen på FYLKESVEI 757 i Børsa. 

Dette blir en morsom dag for  
store og små!

Hallo-venn!
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Max et år
Jeg reiser tilbake til tyskland sammen med den 
tyske ungdomsgruppen, som besøker Skaun i disse 
dagene. utvekslingsarbeidet kan også være en måte 
for meg å holde kontakt med Skaun. Jeg kan brukes 
som leder neste år, når det kommer norske ung-
dommer til tyskland. Da blir Ralf ikke den eneste 
tolken. 

hva kommer tiL å være igjen etter meg i skaun? 
Kanskje facebook-siden «menighetene i Skaun» 
som jeg fikk lage (og som dere alle bør klikke en 
«liker» for). Kanskje skiltingen i gangen på kirke-
kontoret, som forteller, hvor du finner kirkevergen 
og menighetspedagogen. Det at det nå er ryddig 
på Ralfs kontor etter min innsats i sommer er vel 
kanskje flyktig gods?  
 

Det ble en del gulvbehandling på menighetshuset 
i Buvika, og en del timer med maling også. Det og 
mange andre ting hadde jeg aldri gjort før. Noe av 
det nye ble veldig bra, og noe ble som det ble.  
 
Først og fremst håper jeg at det vil være gode  
minner igjen fra andakter og gudstjenester, vinter-
filmklubben, kirkekaffer og pilegrimsmottak. Det vil 
det i hvert fall være hos meg. Jeg har lært masse. 
Først og fremst har jeg opplevd stor gjestfrihet, det 
å være velkommen og være del av noe. Dette kom-
mer i hvert fall til å sette spor i mitt liv. 

takk for meg!

Takk for et kjempefint år sammen med dere i Menighetene i Skaun. Etter ett år 
med frivillig tjeneste skal jeg begynne som student ved Universitetet i Marburg. 

min TjenesTe:

TeksT // max deisT

støtte for ungDom i utDanning
utlysning fra «erik Wilmann og hustru Karen f. Wiggens minnefond»
Ungdommer i høyere utdanning med røtter i børsa sokn oppfordres til å søke om støtte. det dreier seg om mindre beløp 
som kan brukes til innkjøp av bøker eller utstyr. dette trenger du: 
• Uformelt søknadsbrev med en kort beskrivelse hvem du er og hvilken utdanning du er i. Husk kontonummer!
• Grov oversikt over forventete utgifter i løpet av studieåret.
• Studie- eller immatrikulasjonsbevis. 
send søknaden til fondet v/ Soknepresten i Børsa, postboks 26, 7358 Børsa eller (med skannede dokumenter) per epost til 
post@skaun.kirken.no innen 1. oktober 2014 (enkelte dokumenter kan sendes på etterskudd). 
På vegne av erik Wilmann og hustru Karen f. Wiggens minnefond: sp ralf ruckert, daglig leder
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tyske ungdomsgruppen, som besøker Skaun i disse 
dagene. utvekslingsarbeidet kan også være en måte 
for meg å holde kontakt med Skaun. Jeg kan brukes 
som leder neste år, når det kommer norske ung-
dommer til tyskland. Da blir Ralf ikke den eneste 
tolken. 

hva kommer tiL å være igjen etter meg i skaun? 
Kanskje facebook-siden «menighetene i Skaun» 
som jeg fikk lage (og som dere alle bør klikke en 
«liker» for). Kanskje skiltingen i gangen på kirke-
kontoret, som forteller, hvor du finner kirkevergen 
og menighetspedagogen. Det at det nå er ryddig 
på Ralfs kontor etter min innsats i sommer er vel 
kanskje flyktig gods?  
 

Det ble en del gulvbehandling på menighetshuset 
i Buvika, og en del timer med maling også. Det og 
mange andre ting hadde jeg aldri gjort før. Noe av 
det nye ble veldig bra, og noe ble som det ble.  
 
Først og fremst håper jeg at det vil være gode  
minner igjen fra andakter og gudstjenester, vinter-
filmklubben, kirkekaffer og pilegrimsmottak. Det vil 
det i hvert fall være hos meg. Jeg har lært masse. 
Først og fremst har jeg opplevd stor gjestfrihet, det 
å være velkommen og være del av noe. Dette kom-
mer i hvert fall til å sette spor i mitt liv. 

takk for meg!

Takk for et kjempefint år sammen med dere i Menighetene i Skaun. Etter ett år 
med frivillig tjeneste skal jeg begynne som student ved Universitetet i Marburg. 

min TjenesTe:

TeksT // max deisT

støtte for ungDom i utDanning
utlysning fra «erik Wilmann og hustru Karen f. Wiggens minnefond»
Ungdommer i høyere utdanning med røtter i børsa sokn oppfordres til å søke om støtte. det dreier seg om mindre beløp 
som kan brukes til innkjøp av bøker eller utstyr. dette trenger du: 
• Uformelt søknadsbrev med en kort beskrivelse hvem du er og hvilken utdanning du er i. Husk kontonummer!
• Grov oversikt over forventete utgifter i løpet av studieåret.
• Studie- eller immatrikulasjonsbevis. 
send søknaden til fondet v/ Soknepresten i Børsa, postboks 26, 7358 Børsa eller (med skannede dokumenter) per epost til 
post@skaun.kirken.no innen 1. oktober 2014 (enkelte dokumenter kan sendes på etterskudd). 
På vegne av erik Wilmann og hustru Karen f. Wiggens minnefond: sp ralf ruckert, daglig leder

fornyet  
oppsLagstavLe veD 

buvik kirke

av og til får vi små og større pengegaver til kirkene 
våre. Dette er hyggelig, og det er fint å kunne bruke 
slike beløp på enkle oppgraderinger av kirken. I 
sommer fikk «snekkerpensjonistene» på Presthus 
oppdraget i å friske opp oppslagstavla utenfor kirka. 
det blir mer trivelig å komme til kirka når ting er pent 
vedlikeholdt. takk for gaven til den som gav, og takk 
for godt utført arbeid. 
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en vakker vårdag kom et trivelig, eldre ektepar  
innom kirkekontoret. Det var Jorunn og Helge 
Kvåle som hadde med seg én gave til hver av 
kirkene våre. Tre offerskåler, dreid i solid, vel-
lagret bjørk hadde Helge laget i snekkerbua 
si. Han hadde dreid mange slike, fortalte han 
og hadde gitt dem som gave til mange kirker i 
distriktet. Begge sokneprestene og kirkevergen 
tok skålene i nærmere øyensyn og så at det var 
fint håndverk som var gjort. Det er ikke ofte vi får 
overraskende gaver til kirkene våre, og derfor ble 

det ekstra gledelig med disse skålene. vi takket 
for gaven og vi forsikret oss om at vi fikk lov til å 
bruke dem som vi ville, enten det var som  
offerskåler for å samle inn penger eller til å legge 
lys i som brukes til lysgloben eller hva det skulle 
være. Beskjedent nok nevnte Helge selv at hvis 
man ville bruke den som «rask-bøtt» så var det 
også helt i orden. Det tror vi nok vi skal klare å 
unngå. Menighetene i Børsa, Buvik og Skaun  
takker for gaven!

Overraskende gave
Til kirkene våre

TeksT  og bilde // dagfinn bjerkesTrand
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vår kirke er en frivillig sak. egentlig på alle måter. 
Hvis ingen stiller opp på dugnader eller gjør sin 
tjenesteoppgave eller sier ja til å stille til menighets-
rådsvalg, så blir det ingen kirke. Fra enkelte hold blir 
det ymtet frampå om å slå sammen menighetsråd 
også hos oss. Det kan bli virkelighet, hvis ingen 
stiller opp for sin menighet og sin kirke. Båndene 
mellom stat og kirke løsnes også mer og mer, og 
derfor blir menighetene og kirken stadig mer selv-
stendig. Da trengs DU! Hva kan du så bidra med?  
vil du arrangere dugnad på kirkegården, vil du  
arrangere 50-årskonfirmantjubileum, vil du pynte 
alteret på søndagene, vil du lage til kirkekaffe, vil du 
sitte i menighetsråd, vil du være ungdomsleder eller 
kanskje du har mulighet for å synge i forsanger-
gruppe? Oppgavene er mange og ganske varierte!

Neste år er det valg til menighetsråd igjen, og 
rådene og nominasjonskomitéene forsøker å spørre 
så mange de kan. Men likevel er det ikke sikkert de 
har funnet fram til deg. Derfor er oppfordringen 
klar: Meld deg til tjeneste!
 
Én viktig tjeneste er egentlig ganske enkel – å gå i 
kirken på søndager. Det er ikke gudstjeneste hver 
søndag i kirkene våre, men det er likevel mulig å 
komme sammen i bønn og tilbedelse. Mange ser 
dette som sin gode plikt, som gir fred i hjertet,  
åndelig påfyll og en velsignet start på uken. en  
viktig grunn til at gudstjenesten skal fungere som 
en møteplass for menigheten, er nettopp at Du 
møter opp. velkommen skal du være!

Du trengs

børsa  
sønDagsskoLe 

søker nye LeDere!

LeDig stiLLing  
som kLokker  
i buvik kirke

børsa søndagsskole arrangeres i kjelleren på 
børsa bedehus søndager kl 11-12 med ca. 2-3 
ukers mellomrom. Fra nyttår trenger vi nye 
ledere for å kunne drive arbeidet videre. 

Kan du tenke deg å bli med eller har nærmere 
spørsmål om hva jobben innebærer – ta en  
uforpliktende kontakt med ragnhild  
(tlf. 99613580). 

om du vil kan du bli med litt på høsten for å se 
hvordan vi driver arbeidet! Velkommen!

skaun kirkelige fellesråd søker etter klokker i 
buvik kirke.
stillingens størrelse er ca. 7,5 %. 
tiltredelse: etter avtale.

For mer informasjon angående stillingen kan 
du henvende deg til skaun kirkekontor på
telefon 72 86 31 51.

søknad med kopi av attester og vitnemål 
sendes til:
Skaun kirkelige fellesråd, Postboks 26,  
7358 Børsa, e-post: post@skaun.kirken.no

Løsninger:
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program for børsa normisjon, 
høst og vinter 2014
august
Søn 31. august kl. 17: Søndagstreff , Fredly
taler: olav Pederstad, Kallet og funnet 

September    
tor 04 kl. 19: bibelsamling, børsa bedehus  
taler: birger Foseide, det kom et brev - til efesos
Fre 12 kl. 19: senkveld,børsa bedehus 
taler: stein bratseth, det som teller
Lør 13 kl. 10-14 «sammen på bedehuset». 
Et arrangement for hele familien med kaff e, kreativ time, auksjon 
og utlodning, sang og musikk, vitnesbyrd og lørdagsgrøt.
Søn 28 kl. 17: Søndagstreff , Fredly   
taler: Ørjan tinnen, Frelst

Oktober    
tor 02 kl. 19: Misjonskveld, børsa bedehus  
taler: astrid breivold 
Søn 26 kl. 17: Søndagstreff , Børsa Bedehus  
taler: Øyvind Høyland/Linn Vada, Kjent!

November    
tor 06 kl. 19: bibelsamling, børsa bedehus  
taler: Helge Malum, det kom et brev - til smyrna
Fre 14.-søn 16: Fellesskaps-weekend, søvasslia
Søn 23 kl. 17: Søndagstreff , Fredly 
taler: Inger brit rødberg, du er min!

Desember    
tor 04 kl. 19: bibelsamling, børsa bedehus   
taler: Helge Malum, det kom et brev - til Pergamon
Søn 07 kl. 17: Søndagstreff , Fredly   
En ny sang (sangmøte)
Man 29 kl. 17: Juletrefest, Fredly  
I samarbeid med søndagsskolen

Januar 2015    
Tor 08 kl. 19: bibelsamling, børsa bedehus  
taler: einar strøm, det kom et brev – til tyatira
Søn 18 kl. 17: Søndagstreff , Fredly   
taler: Jann Karlsen, Jesus og jeg
tor 22 kl. 19: Årsmøte, børsa bedehus

samlingene for børsa normisjon er vanligvis i børsa bedehus. 

børsa sønDagsskoLe
På søndagsskolen blir du kjent med bibelfortellingene 
gjennom leik og aktiviteter, drama, sang og musikk, 
hørespill og fi lm og alle sansene dine!

sønDager kLokka 11 i børsa beDehus våren 2014: 
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november
29. desember: Juletrefest på Fredly FHs

alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig velkommen!
Hilsen børsa søndagsskole
v/Møyfrid Halgunset, ragnhild slørdal, 
Mari Helgeland og Liv randi snekvik.

Bli med i gruppa vår på Facebook: «Børsa søndagsskole»

go’kveLD-kLubben
Gò kveld-klubben er en barneklubb for de som går i 5.-7. 
trinn i skaun kommune. Vi holder til i kjelleren på børsa 
bedehus og lederne er frivillige voksne som bor i kommunen.  
Medlemskap koster 50 kr pr kalenderår. de som ikke er 
medlemmer betaler kr 10 pr gang. Klubben er en del av 
actas barne- og ungdomsarbeid i normisjon region trøndelag. 
Målet med klubbkveldene er at barna skal få høre om 
Jesus, oppleve fellesskap og ha det hyggelig sammen.

høsten 2014
3. september: bingo med noe godt 
24. september: pizzalaging og spill
15. oktober: quizkveld m/innsats
6. november: fotballspill-turnering
26. november: juleverksted 

For spørsmål send e-post: gokveldklubben@gmail.com
Hilsen lederne: Øyvind Høyland, Karin evjen, eli Kiplesund, 
ebbe Kimo, anita Wang børseth, nils arne snekvik, 
ola Halgunset og Laila snekvik

ungDomskLubben thunDer
Vi ønsker velkommen til nye og gamle medlemmer!
Ungdomsklubben thunder er for deg som går i 8. trinn 
– ut videregående. Vi møtes ca. hver tredje fredag i 
kjellerstua på børsa bedehus fra kl. 1930 til kl. 22.30. På 
klubbkveldene har vi ulike aktiviteter som spill, konkurranser,
andakt, salg av mat og kioskvarer. det er bare å stikke 
innom, og ta gjerne med en venn!

høsten 2014
29. august: bli kjent kveld og thunderleker
19. september: bowling og Gokart
17. oktober: Filmkveld
31. oktober: Vanlig thunderkveld
28. november: besøk av Freezone
12. desember: Juleavslutning
9. januar: Vanlig thunderkveld
23. januar: Vanlig thunderkveld

Ønsker du mer informasjon om thunder, se vår hjemmeside: 
www.uklubben-thunder.no eller ta kontakt via facebook. 
Ungdomsklubben thunder er medlem av aCta. www.acta.as

Høst-
2014

kalenderen
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konfirmanter fra børsa menighet

1. rekke: Kristina selnes stensaas, Kenneth bolme Lund, 
sokneprest ralf ruckert, alice dyb dimmen, Maren blækkan.

2. rekke: Sofie Madelen Lysø, Sara Roong Rønningen,  
sander emil rotabakk Loe, Kristian Hegvik Wiggen,  
Vegard syrstad esp, Malin sandvik, Merete rosmo eldegard, 
Therese Petersen Lamøy (konfirmert i Skaun kirke),  
torild olive Kimo, Marte Wormdal.

3. rekke: adrian småvik, Mia neeraas amdam, 
Ingrid Marie Hammer, Hedda skjetne, Jenny rise Krangsås, 
unvor Unsgård Riaunet, Ellen Sofie Sørensen,  
Linn apinya berge, Markus skjetne berg.

4. rekke: Johan tøndel Hammer, trond Larssen,  
bendik solberg, Mathias Hegglund solbjørg, sindre sæther,  
Jonathan Østgård, Leif-Kristian Grønning, anker Lefstad.

5. rekke: Jøran sommerschild, ole aleksander Grønning,  
Lars atle bjørkli bakløkk, erland rekstad røstum,  
stian Høstad breivik.

konfirmanter fra buvik menighet

1. rekke: thea stenkløv, sandra Kleiven, eirin nornberg,  
Jorid onsøien Mellingsæter.

2. rekke: emelie Leinum Hanger, Kristian Gjersvold, 
Oscar Lereggen Evjen, sokneprest Dagfinn Bjerkestrand,  
ann Maren Hammer brekke, stine Leraan.

3. rekke: Karen Lund solem, Victoria Gjønnes akseth,  
thea Leinum Paulsen, Magnus Leraand Forseth,  
stein Lereggen evjen, annabell Kristine Fosli,  
Miriam tanveer Helgetun Mian, eline Walderhaug,  
Jenny oline bjerkestrand, andrine Hovde Vik,  
Lone skagseth olderøien, Lars erik talmo.

4. rekke: Even Kristoffer Pedersen, Simon Vaslag Skjervø, 
Catrine aas, Maren Vangen, emilie Caitlin daquilante,  
Julie Lundhaug, solfrid stav, Martin Claussen Horsås,  
Markus båtvik, anders Haugskott, adrian Hafsås rasmussen, 
bjørnar Hellesvik aunet.

Bakerste rekke: emil Pedersen, erlend rolandsen,  
Henning Hestnes, andreas Grønning roksvaag,  
erland Johannes skattem rian, andreas børseth,  
eirik Kielland, Martin Hernandez-berg.

konfirmanter fra skaun menighet

1. rekke: tina Marie angell, Karoline Husby,  
sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Mari Kjøren Lefstad,  
Line agermann Christiansen.

2. rekke: Magnus Krogseth, adrian storseth Mo,  
Martin Myhre Moe, Kevin aaserud dahlen, Jonny nilsen,  
eirin Lefstad.

3. rekke: simen riaunet, runar Foss, erlend Våga Fløttum.

konfirmert
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Foto: Dahls fotografiske atelier

Foto: Dahls fotografiske atelier

Foto: Dahls fotografiske atelier
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nr. 3 2014slekters gang

vigde

Takk

børsa 
08.06 Ida bjørdalsbakke
 Ida sæther ree
 oskar Leraand
22.06 Maria rosvold
 Jenny Winther Wenn
 alva Møinichen bollandsås antonsen
29.06 Håkon Gausdal-Isaksen (Nordreisa kirke)
13.07 even rasmussen smogeli
10.08 simon Morken
 Celia Mo Fjellvær
 Julie Johansen singstad
24.08 rakel Wilmann Gaundal

buvik
30 03 alexander Øverland Mian
           rasmus Finanger sandø
06 04 Leander Høvik-Johansen
01.06 Mia Granmo
 aksel Fortun aspaas
15.06 Ida Øyås
 Lukas Indstrand
 ylva opdal Wibe-eidissen
 synne engvik
29.06 Endre Kjelaas Melhus (Charlottenlund kirke)
06.07 Mathilde Holmgren selven
03.08 sigrid berg Vikan
 Mie Øyen

skaun
16 03 robin elnæs Lerstadgrind
          Karoline Guin
          Petter Sjøhaug Fossum (Orkdal  kirke)
18.03 Kevin Nyheim (St.Olavs Hospital)
13 04  Kasper Hæreid
           sigrid elsy Marie eidsmo
           Othelie Sofie Aalmo Sundseth
29.05 thea Mari andersen
08.06 Nora Randi Fossum (Soknedal kirke)
13.06 dikte bjørgen Haugland
27.07 Kristin Olava Muren Øie (Husaby kirkeruiner)
17.08 oline snøfugl 

børsa
01 04 sverre Handegard f 1928
21.04 Johan rian f 1928
22.04 else Kristine olsen f 1921
23.04 Magnus elven aarvik f 1979
03.05 Kaspara Ivarda bakken f 1922
17.06 astrid Johanne sellie f 1933
05.07 ellen olstad f 1925
06.08 Anne Berntine Brovold f 1920 (Meldal kirke)

buvik 
22.04 roger sandvik f 1970
22.05 olga Kristine sørensen f 1934
17.05 Knut Wessel Halvorsen f 1929
16.06 arnt Ingebrigt røhme f 1937
30.06 nikolai Valstadberg f 1926
01.07 Marie Grønning f 1922
23.07 Liv Valseth f 1950

skaun 
06 04 astrid Wold f 1931
20.04 ola a Uvaas f 1926
06.06 borgny stamnsve f 1923
28.06 Johanne berg f 1936
09.08 berit syrstad f 1924

børsa 
14.06 Hilde Møinichen bollandsås og Magnus stavsøien
25.06 Lena Husdal og John olav selnes  
 (Skaun kirkekontor)
09.08 Lin Veronica nebelung evensen og brynjar Vutudal
16.08 Lise buøy olsen og bjørnar Hamstad
 

buvik
28.06 Ingrid elisabeth skarvik amundsen 
 og Christian aalberg
 ane Gangås og ole Christian Kirknes bromset
07.06 Ingrid blåsmo og nils Marius Kjøsnes

skaun
25 03 anita Handberg og trond-arve Linmo  
 (Skaun kirkekontor)
13.06 Marielle Johansen bjørgan og trond Haugland

Hjertelig takk fra børsa blomsterfond for gaven som ble  
gitt i forbindelse med begravelsen til sverre Handegard
og for gaven som ble gitt i forbindelse med begravelsen  
til ellen olstad

På vegne av børsa blomsterfond 
ann Karin Høyland

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og gaver til  
blomsterfondet ved sverre Handegards bortgang. 

Jorunn m/fam

døpTe døde
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22.06 Maria rosvold
 Jenny Winther Wenn
 alva Møinichen bollandsås antonsen
29.06 Håkon Gausdal-Isaksen (Nordreisa kirke)
13.07 even rasmussen smogeli
10.08 simon Morken
 Celia Mo Fjellvær
 Julie Johansen singstad
24.08 rakel Wilmann Gaundal

buvik
30 03 alexander Øverland Mian
           rasmus Finanger sandø
06 04 Leander Høvik-Johansen
01.06 Mia Granmo
 aksel Fortun aspaas
15.06 Ida Øyås
 Lukas Indstrand
 ylva opdal Wibe-eidissen
 synne engvik
29.06 Endre Kjelaas Melhus (Charlottenlund kirke)
06.07 Mathilde Holmgren selven
03.08 sigrid berg Vikan
 Mie Øyen

skaun
16 03 robin elnæs Lerstadgrind
          Karoline Guin
          Petter Sjøhaug Fossum (Orkdal  kirke)
18.03 Kevin Nyheim (St.Olavs Hospital)
13 04  Kasper Hæreid
           sigrid elsy Marie eidsmo
           Othelie Sofie Aalmo Sundseth
29.05 thea Mari andersen
08.06 Nora Randi Fossum (Soknedal kirke)
13.06 dikte bjørgen Haugland
27.07 Kristin Olava Muren Øie (Husaby kirkeruiner)
17.08 oline snøfugl 

børsa
01 04 sverre Handegard f 1928
21.04 Johan rian f 1928
22.04 else Kristine olsen f 1921
23.04 Magnus elven aarvik f 1979
03.05 Kaspara Ivarda bakken f 1922
17.06 astrid Johanne sellie f 1933
05.07 ellen olstad f 1925
06.08 Anne Berntine Brovold f 1920 (Meldal kirke)

buvik 
22.04 roger sandvik f 1970
22.05 olga Kristine sørensen f 1934
17.05 Knut Wessel Halvorsen f 1929
16.06 arnt Ingebrigt røhme f 1937
30.06 nikolai Valstadberg f 1926
01.07 Marie Grønning f 1922
23.07 Liv Valseth f 1950

skaun 
06 04 astrid Wold f 1931
20.04 ola a Uvaas f 1926
06.06 borgny stamnsve f 1923
28.06 Johanne berg f 1936
09.08 berit syrstad f 1924

børsa 
14.06 Hilde Møinichen bollandsås og Magnus stavsøien
25.06 Lena Husdal og John olav selnes  
 (Skaun kirkekontor)
09.08 Lin Veronica nebelung evensen og brynjar Vutudal
16.08 Lise buøy olsen og bjørnar Hamstad
 

buvik
28.06 Ingrid elisabeth skarvik amundsen 
 og Christian aalberg
 ane Gangås og ole Christian Kirknes bromset
07.06 Ingrid blåsmo og nils Marius Kjøsnes

skaun
25 03 anita Handberg og trond-arve Linmo  
 (Skaun kirkekontor)
13.06 Marielle Johansen bjørgan og trond Haugland

Hjertelig takk fra børsa blomsterfond for gaven som ble  
gitt i forbindelse med begravelsen til sverre Handegard
og for gaven som ble gitt i forbindelse med begravelsen  
til ellen olstad

På vegne av børsa blomsterfond 
ann Karin Høyland

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og gaver til  
blomsterfondet ved sverre Handegards bortgang. 

Jorunn m/fam

døpTe døde



Gudstjenester

Se også fl er detaljer på www.skaun.kirken.no12

returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 børsa

sønDag 7. september 
13. sønDag i 
treenighetstiDen
Skaun kirke kl 11 
Gudstjeneste. 
Konfi rmantpresentasjon RR

Børsa kirke kl 17
Høymesse. Konfi rmantpre-
sentasjon rr

sønDag 14. september
vingårDssønDag 
Buvik kirke kl 11 
Høymesse dnb

sønDag 21. september
15. sønDag i 
treenighetstiDen 
Børsa kirke kl 11 
50-årskonfi rmanter deltar 
rr

sønDag 28. september
høsttakkefest 
Skaun kirke kl 11 
Gudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok dnb

Buvik kirke kl 17 
Gudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok dnb

sønDag 5. oktober
17. sønDag i tree-
nighetstiDen 
Børsa kirke kl 11
Gudstjeneste rr

sønDag 12. oktober
18. sønDag i 
treenighetstiDen
Buvik kirke kl 11
Høymesse dnb

sønDag 19. oktober
19. sønDag i 
treenighetstiDen
Børsa kirke kl 11 
Gudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok rr

Skaun kyrkje kl 13 
Høgmesse. nynorsk liturgi 
50-årskonfi rmantar RR

sønDag 26. oktober
bots- og bønneDag 
guDstjeneste
Buvik kirke kl 11 
50årskonfi rmanter.
Grunnlovsmarkering. dnb

sønDag 2. november
aLLeheLgensDag
Børsa kirke kl 11
Høymesse og 
minnegudstjeneste rr 

Buvik kirke kl 13
Minnegudstjeneste dnb

Skaun kirke kl 17
Minnegudstjeneste rr

sønDag 9. november
22. sønDag i 
treenighetstiDen
Buvik kirke kl 11 
Gudstjeneste rr

sønDag 16. november
23. sønDag i 
treenighetstiDen
Børsa kirke kl 17
Livsgledegudstjeneste 
tilrettelagt for alle.

sønDag 23. november
DomssønDag / kristi 
kongeDag
Skaun kirke kl 11
Høymesse rr

Buvik kirke kl 17 
Gudstjeneste rr

sønDag 30. november
1. sønDag i 
aDventstiDen
Børsa kirke kl 11 
Gudstjeneste dnb 

Skaun kirke kl 17 
Lysmesse. 
Utdeling av 6-årsbok. dnb

DnB = Sokneprest 
Dagfi nn Bjerkestrand
RR = Sokneprest 
Ralf Ruckert
 
Høymesse = det feires 
nattverd i gudstjenesten

Vi leverer alt 
i sorg - og brude-
binderi!

BØrSA BLomSter    
Telefon 72 86 39 00    Åpningstider: 9–17 (9–15) e

B gravelsesbyrået
Høivik

·  Begravelser – Kremasjoner  ·  Båretransport – inn – utland
·  minnesamvær  ·  gravstener – Navnetilføyelser

D Ø G N VA K T
72 48 56 41
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www.orkdal-begravelsesbyra.no        Innehavere Ola R. Vigdal og Ragnar Vigdal
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