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Jeg har mange drømmer. For verden, for menigheten, for lokalsamfunnet, 
for meg selv, for mine nærmeste. Har du en drøm? For familien din? For 
deg selv? For landet ditt? For verden? For menigheten din også, kanskje? 
Hvordan kunne du tenkt deg at kirka di hadde vært? Ønsker du at du en 
søndag skal komme inn i din flotte, tradisjons-rike kirke og høre jubel og 
livlig musikk der inne? Eller ønsker du stillhet og fred og ro? Meditasjon og 
sjelefred eller halleluja-stemning og åndelige oppturer? Det er ditt valg.  
Du burde være med og påvirke!

Drømmer du om at din prest skal være inspirert og glødende i sin tro og 
sin forkynnelse? Drømmer du om å finne mennesker til stede i di kirke 
som ønsker deg velkommen og kjenner deg? Da er sjansen NÅ! Fordi det 
er valg til høsten og kirka trenger deg der, men også fordi det alltid er 
mulig å komme til kirka på gudstjeneste og påvirke med å bare være til 
stede! Det er di kirke, like mye som det er presten si kirke!

Jeg drømmer om jubelsang i kirka. Og jeg drømmer om meditasjon  
og fred. Begge deler. Jeg drømmer om inspirasjon. Jeg drømmer om  
vekkelse. En vekkelse for vår tid, som ikke er helt lik dem vi hadde før. 
Først og fremst fordi alt forandrer seg og vår tid er noe annet enn fortiden. 
Jeg drømmer om en sann inspirasjon. In-spirit! En åndelig oppvekkelse i 
meg og i deg, for meg og for deg. Jeg drømmer om at du skal få oppleve 
noe i kirka. At du blir berørt i din sjel og ånd av Guds kjærlighet. At Jesus 
omfavner ditt indre menneske. At Ånden fyller deg opp med nye  
nådegaver og nye krefter.  

Men hvorfor er det såpass få som er engasjert i arbeidet i våre kirker? Kan 
det ha noe med prestene å gjøre – er folk misfornøyd med presten? Det 
kan godt hende noen er. Det vil det også alltid være. Og hvis det er den 
perfekte presten du venter på, så må du vente hele livet forgjeves. For en 
eller annen feil har vi alle. Hvis du venter på at du selv skal bli perfekt nok 
eller from nok, så må du også vente forgjeves. En eller annen feil vil du 
alltid ha. Kanskje det kirka mangler, er deg? Kanskje du som leser dette,  
er nettopp den personen kirka trenger? 

Drømmer du om å bygge en menighet som kan være et samlingspunkt for 
alle? Et møtested der mennesker godtar deg som du er, slik Gud gjør det? 
Drømmer du om ei kirke der det er godt å komme inn og godt å være og 
et sted du gleder deg å komme tilbake til?

Det kan på mange måter virke som om kirka går og venter på et eller annet 
for tiden. Mange mennesker tenker at det snart vil skje noe, noe som de 
går og drømmer om, men ikke helt vet hva er. Kanskje det er deg kirka 
venter på? At nettopp DU skal erobre kirka og forme den etter dine drømmer? 
At du skal gjøre kirkene her i Skaun til steder der folk finner Gud, der folk 
opplever både åndelig jubel og sjelefred? For hvis mange drømmer de 
samme drømmene, så vil Gud hjelpe dem til virkelighet! Blir du med i 
drømmen?

Æ HAR  
EN DRØM

TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND 
FOTO // GURI ANNE HANSEN
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TEKST // INGRID HULTGREEN 
FOTO // RAGNHILD GODØ SLØRDAL
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Det er startet et arbeid med å utrede muligheter for 
å få større areal på Børsa bedehus. Bedehusstyret 
har gitt mandat til en utbyggingskomite i forhold til 
å utrede alternativer. Komiteen består av Ragnhild 
Slørdal, Arnstein Sugustad, Jo Gunnar Meistad, Knut 
Grasvik og Ingrid Hultgreen.

Målet for arbeidet er: Bedre lokaliteter for barne-
arbeidet, større storsal og nye sanitæranlegg.

Vi i komiteen har arrangert en idedugnad på bede-
huset 27. november i fjor, hvor rundt 30 personer 
møtte opp. Det ble jobbet i grupper med å få fram 
ideer til en mulig løsning for framtidas bedehus. Alt 
fra utvidelse av dagens bygg til nybygging på tomt i 
sentrum og plass i rådhuset etter kommune- 

sammenslåing ble foreslått. Det ble også lansert  
forslag om brakkerigg på dagens tomt.

Målet for komiteen har vært å jobbe videre med disse 
ideene, og legge fram noen alternative tegninger på 
årsmøtet til Normisjon og bedehusstyret 12. februar. 
Det kan imidlertid se ut til å bli for knapt med tid, slik 
at saken heller må behandles i et eget, ekstraordinært 
møte. Forhåpentligvis blir dette i løpet av forholdsvis 
kort tid.

Det skal opprettes en egen økonomikomite som skal 
jobbe med finansiering av utbygginga. Ønsker du å 
være med i denne komiteen?  

Ta kontakt på borsa.bedehus@gmail.com

UTVIDELSE AV

Børsa bedehus

VANNRETT:
1. FRUKT
4. LAND
6. BINDEORD
7. DOBBEL
9. ORDNE
10. NEDBØR
11. TALL (ENG.)
12. LEVER

LODDRETT:
1. USYNLIG M/VENGJER.
2. TILBEHØR
3. GUTTENAVN
5. BUKETT
6. TRESORT
8. SKREMME

Kryssord 

Løsning side 10.
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Bibelhelg
TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND

FOTO // KRIK

Denne vinteren har en gruppe kvinner i menigheten 
fulgt et studieopplegg hentet fra Saddleback-kirka 
i California, kanskje mest kjent gjennom sin pastor 
Rick Warren. Dette studiet kalles for «Danielplanen  
– 40 dager til en sunnere livsstil» og er et ny- 
skapende program for å integrere blant annet tro, 
helse og kristent fellesskap.
 
Her i Norge har idrettspresten Kjell Markset tenkt 
i de samme baner noen år. Han har vært prest for 
Olympiatoppen, stiftet organisasjonen KRIK (Kristen 
idrettskontakt) og generelt skapt mye ny tenkning og 
liv rundt seg. Han skriver om dette i boka si «Lev vel», 
som kom ut i fjor. Tema for ham er sunnhet - både 

åndelig og kroppslig. Denne helga kommer altså Kjell 
Markset hit til Buvika! Lørdag 28. februar blir det to 
samlinger, frokostsamling og ettermiddagssamling på 
Buvik menighetshus.
 
Søndag blir det møte i kirka klokka 11. Det blir natt-
verd, mye sang og musikk, blant annet med manns-
gruppa WEB mens Markset preker. Etter gudstjenesten 
blir det kirkekaffe i menighetshuset.

Underveis i helga blir det mulighet for å samtale  
om de forskjellige tema som blir tatt opp og kanskje 
nye idéer vil sprudle fram? På møtene vil det være 
forskjellige sangkrefter som vil delta.

MED KJELL MARKSET

28. februar og 1. mars blir det bibelhelg i Buvik! Idrettsprest Kjell Markset  
kommer for å inspirere oss. Arrangementet er åpent for alle som ønsker det. 

Og vi satser på fullt hus! 

Følg med på oppslag og på www.skaun.kirken.no for mer informasjon.
Finn ut mer om Kjell Markset og hans bøker og veiledning på www.4basics.no

KJELL MARKSET KOMMER TIL BØRSA OGSÅ!
I tillegg til at Kjell Markset skal komme til Buvik,  
så stikker han innom «Senkveld i Børsa bedehus» 
fredag 27. februar kl 20.30. Inngang kr 50,-. 
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TEKST // RAGNHILD GODØ SLØRDAL    
FOTO // ESPEN TØRSET/RAGNHILD GODØ SLØRDAL

SUNNMØRE KRISTELEGE MANNSKOR  
KJEM TIL BUVIK KYRKJE SKJÆRTORSDAG 2015.

ØKO-TURISME FOR SAMFUNNSUTVIKLING
Både nomader og fastboende tibetanere utfordres av 
raske samfunnsendringer. Jiegu, en by på den tibetanske 
høysletta, ble totalskadd av jordskjelv i 2010. Byen skal 
bygges opp igjen som en øko-turismeby. 
 
Kunpen Vocational Training Centre, med støtte fra Himal-
Partner, står midt oppi dette og vil hjelpe tibetanerne til å 
møte de mulighetene og utfordringene som ligger der.

Øko-turisme, eller bærekraftig turisme, er et satsings-
område i følge myndighetene. Det dreier seg om alt fra å 
åpne en kaffebar til å bygge et stort turisthotell. Framover 
er det flere ting som må løftes fram. - Vi må kurse folk i 
det å drive forretningsmessig, ikke bare gi dem kunnskap 
om det de skal produsere eller selge, sier Tsultrim. Noe 
annet er å sørge for at produktene som lages er salgbare i 
forhold til målgruppene. 

Tibetaneren Tsultrim Dargye er utdannet lege, men har brukt mesteparten av sitt liv for å jobbe med å bygge sitt eget samfunn. 
Han ønsker å se folk i sitt eget hjemme-område, Yushu distrikt på den tibetanske høysletta, bli gjort i stand til å ta i bruk sine 
ressurser, sin kompetanse og arbeidskraft for å skape seg en god framtid. Dette må likevel ikke skje på bekostning av den 
tibetanske kulturen, deres tradisjoner og språket.

Hvorfor støtte turisme?
BØRSAS MISJONSPROSJEKT

TEKST OG FOTO // TERJE HOLMEDAHL

Koret vart starta i 1932.  Med få unntak har koret kvar 
påske sidan starten vore på songartur med påske-
evangeliet i ord og tonar. 

Som regel har dei hatt 3 konsertar kvar dag, og teke 
del  i gudstenester der dette passer inn. Den mange-
årige tradisjonen har ført til at koret lokalt blir kalla 
«Påskekoret».

Songarane kjem frå store deler av Sunnmøre, og det 
er også på Sunnmøre koret som oftast reiser. 

Sunnmøre kristelege mannskor (SKRIM) er på ein 
måte forløparen til SKRUK (Sunnmøre kristelege  
ungdomskor).

Johan H. Grimstad, kjent for sine mange kor- 
komposisjonar, dirigerte koret i 30 år. Nåverande 
dirigent Svein Eiksund har hatt ansvaret i over 20 år.

Vi ønsker alle hjertelig velkomne til ei spesiell  
Skjærtorsdagsgudstjeneste og håper Buvik-kyrkja  
blir full!
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Vårkalenderen
2015

BØRSA NORMISJON
«JEG HAR KALT DEG VED NAVN – DU ER MIN»

Vi er et fellesskap med utgangspunkt i Børsa Bedehus, og har  
2 typer samlinger: 
SØNDAGSTREFF er for alle generasjoner. Nå er vi blitt så 
mange at vi må ha dette på Fredly Folkehøgskole. Deler av 
samlingen har vi tilbud til ulike aldergrupper. 
BIBELSAMLING er for voksne og holdes på Børsa Bedehus.  
Her har vi undervisning og samtale.
Overskriften er fellestemaet over de kommende søndags-
treffene. Bibelsamlingene har «sendebrevene» i Johannes’ 
åpenbaring som tema.

Alle arrangement er åpne for alle. Velkommen!

01. februar, kl. 1630, Fredly  
Søndagstreff, Olav Pederstad «Størst av alt»

19. februar, kl. 1930, Bedehuset 
Bibelsamling, Øyvind Høyland «Brevet til Sardes» 

27. februar, kl. 2100, Bedehuset 
«Senfredag». Gjest: Kjell Markset, grunnlegger av KRIK
Ekstra god mat, ekstra god tid

05. mars, kl. 1930, Bedehuset 
Bibelssamling, Øyvind Høyland «Brevet til Filadelfia»
 
15. mars, kl. 1630, Bedehuset 
Søndagtreff, «Barnas møte», barna har programmet

26. mars, kl. 1900, Bedehuset 
Bibelsamling, Oddbjørn Stjern «8 dager i Jerusalem»
 
19. april, kl. 1630, Fredly  
Søndagstreff, Silje Ødegård «Et større mål»

23. april, kl. 1930, Bedehuset 
Bibelsamling, Laila Owesen Syrstad «Brevet til Laodikea»

10. mai, kl. 1630, Fredly  
Søndagstreff, Elin Thea Bygdås «En større hensikt»
 
17. mai, kl. 1700, Fredly  
Nasjonalfest «Latterbomber og tankevekkere»   

28. mai, kl. 1930, Bedehuset 
Bibelsamling, Annbjørg Hesselberg «Enda et brev»

14. juni, kl. 1100, Blåtur
Mulighet for overnatting fra lørdag

30. august, kl. 1630, Fredly  
Oppstartsfest

Følg oss gjerne på www.borsabedehus.no, eller på Facebook: 
Børsa Normisjon.

UNGDOMSKLUBBEN THUNDER
Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til Thunder 
vinter/våren 2015. 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.

9. januar Klubbmøte med valg av nytt styre
23. januar Klubbkveld/FIFA-turnering
13. februar Klubbkveld 
6. - 8. mars Weekend på Fjellheim forsamlingshus, Nerskogen
20.mars Innendørs paintball
10.april Besøk på Freezone
24.april Klubbkveld
8.mai Klubbkveld / Capture the flag
29.mai Sommeravslutning

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

GO’KVELD-KLUBBEN 
Go`kveld-klubben er en klubb for deg som går i 5.-7. trinn.  
Vi møtes ca. hver tredje onsdag i kjellerstua på Børsa bedehus. 
Klubbkveldene starter kl. 19.00, og varer til kl. 20.30.

Du som ønsker å bli medlem kan betale kr. 50, og er da 
medlem for et helt kalenderår. Medlemmer får fri inngang.  
Du som ikke ønsker å bli medlem betaler kr. 10,- pr. gang.

På klubbkveldene holder vi på med ulike aktiviteter, slik som 
spill, konkurranser, andakt, servering, litt sang og ellers sosialt 
samvær. 

14. januar Klubbkveld m/ spill og bollebaking
4. februar Jorda Rundt
25. februar Bakekveld med foreldrekaffe: 
Alle foreldre og foresatte er velkommen på kaffe m.m.  
kl 20:00!
18. mars Quiz kveld 
8. april Natursti m/ grilling ute
29. april Destinasjon X (OBS! Destinasjon X begynner kl 18.30.)

Velkommen til
Go’kveld-klubben!
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TILBUD TIL BARN OG  
FORELDRE I SKAUN, BUVIK  
OG BØRSA MENIGHETER  
VÅREN 2015

KURS I BABYSANG OG BABYMASSASJE
Sted: Buvik menighetshus
Tid: Mandager 2. februar - 9. mars 2015, 13. april - 18. mai      
kl. 11.00-13.00 
Pris: 200,- for hele kurset.  
(Du får babysang-cd, massasje-manual, frukt og drikke.)
Musikk og massasje gir blant annet glede og trygghet og 
stimulerer sanser og utvikling.
Påmelding: Elise Kimo.

ÅPENT LEKESTED DROP IN
Sted: Børsa bedehus
Tid: Tirsdager oddetallsuker kl 10.30 – 12.30.
 
Et tilbud for deg som har fleksibel tid på formiddagen. Vi 
møtes i Børsa bedehus og vi legger til rette for lek og so-
sialt samvær. Invitasjoner går primært ut til barn fra 3 år og 
nedover, men alle som er under skolealder er velkommen 
sammen med foresatte. Inngang er 30,- kr pr. gang. Du får: 
noen å prate med, noen å leke med, kaffe, te, sangstund 
med rytmeinstrumenter og såpebobler!

Datoer våren 2015:  
13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 07.04, 21.04 og 05.05

BARNESANG DROP IN
En halvtimes tid med sang, rytmer, regler, såpebobler, latter  
og lystenning. Barn fra 1-3 år sammen med foresatte møtes 
i Skaun kirke ca. en tirsdag i måneden fra klokka 17.00.
Datoer våren 2015:  
20.01, 24.02, 31.03, 28.04 og 12.05

BARNEMIX DROP IN
En time med sang, rytmer, dans og lek for dem fra 3 år - 1.trinn. 
Vi samles i Eggkleiva bedehus, tirsdager i oddetallsuker 
mellom kl. 17.30 og 18.30
Datoer våren 2015:
13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03 (PÅSKEVERKSTED 
med PÅMELDING – kun denne gangen er det påmelding, 
alle andre ganger er det bare å droppe innom!), 07.04, 
21.04 og 05.05

ANDRE TING:
SKAPERVERKETSDAG  
(8-åringer inviteres spesielt)  
8. mars PÅ RAMSJØBU.

TÅRNAGENTHELG  
For 3. klassinger 25. og 26. april i Skaunkirka.

Sjekk ut facebook-gruppa: Småtroll og englebarn

Menighetspedagog Elise Kimo,  
Menighetspedagog mobil: 97953453.
elise.kimo@skaun.kirken.no

www.skaun.kirken.no
tekst: Elise Kimo. Foto: Tarjei Sveistrup

Småtroll og  
englebarn

BØRSA SØNDAGSSKOLE
Kjelleren på Børsa bedehus kl.11-12

25. januar Vanlig søndagsskole
8. februar Vanlig søndagsskole 
22. februar Vanlig søndagsskole 
8. mars Ballongfest
22. mars  Vanlig søndagsskole
12. april Vanlig søndagsskole

Alle barn fra 3 år og oppover er 
hjertelig velkommen!

Hilsen Børsa Søndagsskole
v/Møyfrid Halgunset, Anne Strøm Eliassen,  
Ragnhild Godø Slørdal, Ivar Bjørdalsbakke, 
Mari Helgeland og Liv Randi Snekvik

VÅREN 2015 HÅPET
Barneforeninga «Håpet» er for barn i alle aldre. Vi møtes 
hjemme hos familien Høyland i Børsa omtrent annenhver 
uke. Vi har andakt, loddsalg, leker og koser oss med noe 
godt til slutt. Velkommen!

I 2015 kan programmet endres noe utover våren, derfor 
kan ikke programmet trykkes her i bladet. Men har du lyst å 
bli med i barneforeninga er du hjertelig velkommen til å ta 
kontakt med Ann Karin.
 

Kontaktperson: Ann Karin Høyland: mobil 98816628
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Det har vært en spennende og lærerik opplevelse. 
Dette er noe vi kan ta med oss videre fremover.
Vi kom frem til god mat og nyoppredde senger. 

Neste morgen var det aktivitetsdag, med bl.a. klatring 
og zip-liner. Alle hadde det helt supert og vi koste 
oss kjempemye. Senere på kvelden hadde vi en sosial 
hyggekveld, der alle sammen var samlet. Lederne 
hadde ordnet et morsomt program som fikk latter-
musklene i spenn.

Denne helgen har vært en av de morsomste helgene 
på lenge. Vi har kost oss hele veien og lært utrolig 
mye.

Mvh.
Alle konfirmantene i Skaun.

Konfirmantleir
TEKST // KONFIRMANTENE     FOTO // ANDRÉ MELDAL

JULETREFEST I  
MENIGHETSHUSET 
PÅ VENN 3. JANUAR

TEKST OG FOTO //  
RUTT O. SKAUGE

Både unge og eldre så ut til å 
trives både med ord til etter-
tanke, god mat og drikke og 
synging av julesanger. Åresalg 
og gang rundt juletreet skapte 
liv og røre i forsamlinga.

Helga 16. til 18. januar har vi konfirmanter  
overnattet på Søvasslia ungdomssenter.
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VARME TANKER PÅ KALDE DAGER: 
KIRKA I SNØEN
TEKST // RALF RUCKERT   FOTO // PRIVAT

Søndag, 8. mars kl. 13 er det friluftsgudstjeneste og utelek med 
servering på Ramsjøbu (ved siden av fv 470 mellom Jåren og 
Lisbetsæter). Vi ber for våre søsken i Afrika og samler takkoffer 
til Skaun soknets misjonsprosjekt i Blånildalen/Etiopia. Her skal 
det i 2015 startes et nytt prosjekt som gir støtte til en av de 
mest utsatte gruppene: Gravide og fødende kvinner i lavlan-
det ved Blånilen. «Safe Motherhood Project» heter det og er 
svært støtteverdig. 

Ta med hele familien! Vær med på gjettekonkurransen: Hvor 
mange meter klarer den tyske soknepresten vår å gå på ski 
uten å dette? Gå selv på ski, spis ei pølse, vinn premie… dette 
blir svært trivelig. 

TRYKKFEIL I FORRIGE NUMMER
TEKST // RALF RUCKERT

Redaksjonen beklager trykkfeilene i bladets julenummer:
Dåp 31.08 i Buvika: riktig navn er Leah Emelie Jensen.
Artikkelen om julenattfeiringen på side 3 var ikke skrevet  
av Bjørn Nordheim, men av forrettende prest. 

KIRKETJENEREN GODT  
I GANG MED FORNYING AV  
KIRKEGÅRDSGJERDET I BØRSA
TEKST // INGER BERG   FOTO // OVE JACOBSEN

Det er Ove Jacobsen som har skiftet ut dårlige partier  
og malt gjerdet rundt kirkegården i Børsa.

TYSKLANDSTUREN 2015
TEKST: RALF RUCKERT

Det er allerede flere som etterlyser dato. Utvekslingsturen til 
Tyskland for ungdommer fra 14 år er planlagt i siste uke før 
skolestart. Nærmere opplysninger kommer senere.  
 
Du som har lyst å være med bes likevel allerede nå å melde 
interesse til: ralf.ruckert@skaun.kirken.no

I våre bygder har vi et bedehus i Børsa og menighetshus i Skaun og menighetshus i Buvik som kan leies 
til konfirmasjonsfesten. I tillegg finnes noen grendehus, Tangen i Buvik, og et par kommersielle aktører. 
Forleden dag fortalte Oddvar Døvik oppe på Fredly at de har noe ledig kapasitet og lurte på om vi kunne 
formidle dette i bladet. Det kan vi selvfølgelig, så her er beskjeden fra Fredly:

Mulighet for leie av konfirmasjonslokale lørdag 23. mai og søndag 24. mai på Fredly folkehøgskole.  
Konseptet er slik: Flere selskap deler et felles koldtbord m/varmretter i matsalen. Man tar med seg maten 
til egne rom med varierende størrelse, som har plass til 20-50 gjester. Kapasitet til 4 selskap både lørdag 
og søndag.  
 
Kontakt Administrasjonssjef Oddvar Døvik på tlf 72 86 29 90.   

Konfirmantfestlokale
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GORGONII
I våpenhuset i Buvik kyrkje er det plassert ein stor, 
firkanta stein som truleg var ein del av alteret i 
den eldste kyrkja. Altarplata hadde ei innfelt  
marmorplate med latinsk innskrift:
CORPUS DOMINI ET DE RELIQUIIS SANCTI  
GORGONI MARTIRIS. Det tyder Herrens (dvs. 
Jesu) lekam og relikvier etter den heilage  
martyren Gorgoni. Med Herrens lekam er det 
tenkt på hostien, nattverdbrødet.

Historikaren Gerhard Schøning nemner denne 
plata i sine reiseskildringar frå 1770-åra. Han 
skriv: Denne kirke har fordum ført namn av  
St. Gorgonii kirke. I ein fotnote skriv han at den 
formodning at Gorgonii er feil for Gregorii, er 
ugrunnet. I eit tysk leksikon er det opplysningar 
om fleire martyrar med namnet Gorgonii, så  
Schøning har utvilsamt rett.

Marmorplata er i Vitenskapsmuseet i Trondheim.  
Ho låg lenge framfor ei dør, og som følge deraf 
kan nu kun enkelte bogstaver skjeldnes (Schøning).

I den arkeologiske avdelinga ved museet har eg 
fått opplyst at skrifta er original, men alderen uviss.

Når ei kyrkje skulle vigslast, fekk ho relikviar - oftast 
frå domkyrkja. Ved vigslinga vart kyrkja «gitt» til 
den helgenen ho var vigd til og fekk sitt namn etter.

HOGGEN I STEIN
I fleire kyrkjer frå mellomalderen er det funne 
steinhoggarmerke - også i Skaun kyrkje. Det 
er merke på fem buesteinar på søndre portal i 
skipet. Det er den same mannen eller dei same 
mennene som laga denne portalen som og var 
med og laga oktogonen i Nidarosdomen. Stein-
hoggarmerka kan vere bokstavar, runer, bumerke 
eller andre teikn. Det er uklart kva merka står for. 
De blir tolket som håndverkernes signering for 
kontrollens skyld. Noen av merkene er særskilt 
interessante fordi de åpenbart gjengir redskaper. 
(H.E.Liden).

Det mest verdifulle i Skaun-kyrkja er utvilsamt  
antemensalet (framsida av altaret). Det er malt på 
eik, og er truleg frå tidlig på 1200-talet. I eitt av 
felta ser ein Jesusbarnet, Maria og Josef, og over 
dei ein okse og eit esel.

I  Gammalnorsk homiliebok frå ikring år 1200 les 
vi at oksen svarar til jødane - eselet til heidningane

FRÅ EI FJERN

fortid

Vi inviterer til årsmøte i Sørstua på Vennatunet  
22. mars 2015 kl.16.00

Årsmelding og regnskap vil bli lagt fram. Dessuten 
vil vi invitere medlemmene i menigheta til å komme 
med tanker om/forslag til bruken av Blomsterfondet.

Åpning og avslutning ved sognepresten.
Ettermiddagskaffe.

Vi håper på god oppslutning fra folk i menigheta. 
Velkommen!

Menighetsrådet i Skaun

MENIGHETENS ÅRSMØTE  
SKAUN MENIGHET

UNDRING

Ei lita jente
presser panna
mot ruta
og stirar med undring
ut i mørkret.

Blinkande stjerner
på himmelen -
skyer og endelause rom.

Den vesle jenta
står tankefull - 
liksom stirande inn i
si eiga ukjende framtid

Bjørn Nordheim

Løsning kryssord:
Vannrett: 1. EPLE, 4. NORGE, 6. OG  7. TO  9. RE,  
                 10. SNØ, 11. TEN, 12. ER
Loddrett: 1. ENGEL, 2. POTET, 3. EGON, 5. ROSER,  
                 6. OR, 8. BØ
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NR. 1 2015SLEKTERS GANG

BØRSA 
16.11 Arnt Halseth
30.11 Ida Jonassen Kveldstad
 Lukas Oettel Skalmerås
04.01 Emilie Fossum Nebb

BUVIK
31.08 Leah Emelie Jensen (rettelse)
23.11 Emily Louise Strand Sem (Klæbu kirke)
30.11 Henrik Aune (Byneset kirke)

SKAUN
11.01 Victoria Løberg-Morken

TAKK

For minnegaver gitt til Skaun menighet sitt  
blomsterfond høsten 2014, i forbindelse  

med gravferdene til

KRISTINE MARGRETE AA

ARNE BERG

For Skaun menighetsråd:  
Rutt O. Skauge, Leder

DØPTE

BØRSA
13.12 Fritz Johannes Hansen f. 1925

BUVIK 
28.08  Ivar Stamnesøy f. 1952
25.10  Roar Hovin f. 1935

SKAUN 
10.12 Målfrid Lindseth f. 1952

VIGDE

BUVIK
22.11 Tone Pedersen Stjerne og Håvard Egil Moe Kvam  
 (kontorvigsel)

DØDE

Blomsterfond for Skaun menighet ble oppretta av Skaun 
menighetsråd. Årstallet for opprettelsen har sittende  
menighetsråd ikke greid å finne. Hensikten med fondet er 
å gi pårørende som måtte ønske det, mulighet til å hedre 
avdødes minne gjennom å være med på å skaffe midler 
som kan brukes til å skape trivnad i kirka og på kirke- 
gården. Derfor er statuttene – så langt en har greid å 
finne fram til dem ved å samtale med tidligere medlemmer 
i menighetsrådet – enkle og greie å forholde seg til:

MIDLENE SKAL BRUKES TIL FORSKJØNNELSE AV 
SKAUN KIRKE OG AV SKAUN KIRKEGÅRD.  
SKAUN MENIGHETSRÅD DISPONERER FONDET.

De som ønsker å betale til fondet for å hedre avdødes 
minne, kan hente gratis kort fra Skaun menighet sitt  
blomsterfond på Skaun samvirkelag, Sparebank 1 i Børsa 
eller i våpenhuset i Skaun kirke. Penger kan legges i  
konvolutt sammen med kortet, eller en kan benytte  
kortet og betale inn til kontoen som oppgis her. Dersom 
en betaler inn direkte, må en oppgi navnet på den en 
ønsker å hedre minnet til.

Alle som tilhører Skaun menighet, er velkomne til å 
komme med ønsker og forslag til forskjønnelse av kirka 
og kirke-gården der det kan være aktuelt å bruke av 
blomsterfondets midler.

Kontonummer til Skaun menighet sitt blomsterfond:  
4214 07 42761

Takk for gaven!        

Blomsterfond  
FOR SKAUN MENIGHET



Gudstjenester

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

Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

SØNDAG 1. FEBRUAR
SÅMANNSSØNDAG
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste (DnB)
Utdeling av Bibel til 5. klasse

Skaun kirke kl. 14
Obs! Nytt klokkeslett!
Gudstjeneste
Utdeling av Bibel til 5. klasse
Gudstjenesten er klokka to, for 
da rekker du UKM i Skaunhallen!

SØNDAG 8. FEBRUAR
KRISTI FORKLARELSESDAG
Børsa kirke kl. 11 
Høymesse (RR)

Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

SØNDAG 15. FEBRUAR
FASTELAVNSSØNDAG
Buvik kirke kl. 11 
Høymesse (DnB)

SØNDAG 22. FEBRUAR
1. SØNDAG I FASTETIDEN
Skaun kyrkje kl. 11 
Gudsteneste (RR)
Nynorsk liturgi

Børsa kirke kl. 17 
Gudstjeneste (RR)

SØNDAG 1. MARS
2. SØNDAG I FASTETIDEN
Buvik kirke kl. 11 
Forenklet høymesse (DnB)
Preken ved Kjell Markset 
Bibelhelgavslutning
Vi gjør oppmerksom på at fem-mila 
etter planen skal begynne kl 13.30, 
det vil si at du fi nt rekker kirka først!

SØNDAG 8. MARS
3. SØNDAG I FASTETIDEN
Børsa kirke kl. 11 
Gudstjeneste (RR)

Ramsjøbu kl. 13 
Friluftsgudstjeneste (RR)
se egen artikkel

SØNDAG 15. MARS
4. SØNDAG I FASTETIDEN
Buvik kirke kl. 11 
Gudstjeneste (DnB)
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

SØNDAG 22. MARS
MARIA BUDSKAPSDAG
Børsa kirke kl. 11 
Høymesse (RR)

Vennatunet (sørstua) kl. 16 
Skaun sokn sitt årsmøte

SØNDAG 29. MARS
PALMESØNDAG
Skaun kirke kl. 11 
Høymesse (DnB)

OBS! Sommertid: klokka stilles 
1 time fram – mot sommeren!

TORSDAG 2. APRIL
SKJÆRTORSDAG
Buvik kirke kl 11
Høymesse (DnB)
Sang av Sunnmøre kristelege 
mannskor

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

Boks 32  7321 Fannrem Mob: 48 30 85 00   
www.orkdal-begravelsesbyra.no        Innehavere Ola R. Vigdal og Ragnar Vigdal

D Ø G N VA K T
72 87 10 22Boks 65  7221 Melhus www.vigdal.no   Etablert i 1922  

DnB = Sokneprest 
Dagfi nn Bjerkestrand

RR = Sokneprest 
Ralf Ruckert
 

Høymesse = det feires 
nattverd i gudstjenesten


