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Mange av leserne har allerede hørt ryktet: 
Ralf har sagt opp stillingen sin. Familie Ruckert drar tilbake til Tyskland i løpet av Juli 2015. Nå er 
jo det en privat avgjørelse, men det er  likevel viktig for oss alle 5 at dere forstår hvorfor vi allerede 
etter bare 4 år skal ta farvel igjen. 

Det var godt vi ikke visste hvor syk min far var, da vi bestemte oss å flytte til Trøndelag. Vi hadde 
ellers nok ikke vurdert det. Planen var at farforeldrene til barna kom til å besøke oss en gang 
per år. Men det ble det ikke noe av mellom høst 2011 til far døde i mai 2014. Skype kunne ikke 
tilfredsstille kontaktbehovet, og våre besøk i Tyskland kjentes få og ble ganske hektiske med tre 
partier besteforeldre fordelt på 50 mil. Så trist det enn var, så det ut som om livet for de nærmeste 
i Tyskland kunne bli litt enklere igjen etter fars død. Så ble min eneste søster dårlig. Det som vi 
først trodde var sene påvirkninger av en alvorlig ulykke viste seg å være spredninger av kreft. Det 
står flere hendelser på listen, men disse får holde for anledningen. Vi kjenner at familien som er 
ganske liten kan ha godt av det om vi forminsker den geografiske avstanden. Hverken jobb
kalenderen eller de økonomiske ressursene våre tillater at vi kunne reise oftere og med kortere 
mellomrom.

Nå var jeg så heldig å bli valgt av menighetsrådene i Caldern og Sterzhausen i delstaten Hessen til 
sokneprest. Presteboligen ligger 2 mil fra mors hus og 1 mil fra middelalderbyen Marburg hvor jeg 
ble født og tok halvparten av universitetstiden min. Det er et område som både Claudia og barna 
kjenner godt. På tross av at de har blitt ganske trønderske (ikke minst Pelle) betrakter de også 
Marburg regionen som sitt hjem. De har nydelige kirker og mange aktive dugnadsfolk. Oppgaven 
er spennende. Det gjelder å bygge bro mellom to menigheter som nettopp har blitt slått sammen 
til et prestegjeld. Som dere vet, liker jeg å jobbe på tvers over grenser, og jeg forstår dialekten 
der. Oskar og Jeppe fikk til og med «plukke» den nye skolen sin. Ikke minst: Mormor kommer til å 
være nær.

Slik har vi noe å se fram til, og det kjennes ikke feil å komme dit. Men det å allerede nå dra herifra 
kjennes ikke riktig heller. Jeg er så stolt av Jeppe (10) som etter at han fikk vite det konstaterte: 
«Det er på en måte en fin nyhet, men også en ganske trist en.» 

Det er ikke bare fjorden og de fine menneskene ved den jeg kommer til å savne. Rollen å være 
prest hos dere kjennes helt fantastisk for meg. Det var så mange som i den korte tiden gav meg 
følelsen at jeg fikk være «soknepresten vår», vel akseptert og verdsatt på tross av den sære 
 aksenten og på tvers av deres forskjellige former for tilknytning til kristendommen. Det var sikkert 
anledninger hvor jeg reagerte urimelig, lyttet ikke nøye nok eller plapret bare i vei uten å tenke 
skikkelig. Men det er overveldende hvor mye tillitt jeg fikk vist. Noen kommer ikke til å savne 
meg også. Det må være lov. Til dem som derimot savner oss, hvor vi kanskje har vekket noen 
 forhåpninger hos, har jeg lyst til å si: beklager! 

Men Claudia og jeg har nå hatt et spesielt forhold til Skaun helt siden året 2000, og  gjennom 
 oppholdet nå og barna ble dette jo bare mere intens. Vi kjæm nå at. Det skal være sikkert, om 
Gud vil og vi lever (Jak 4,15). Og så er det jo slik at vi har hatt 4 helt enestående år i lag med dere, 
og det var i hvert fall bedre enn å ikke ha hatt dem.

Stedet vi drar til er en plass, der det bor helt ålreite vanlige folk. Men de er spesielle likevel. 
Fordi de er også deres søsken. Menighetsrådet der har allerede spurt, om jeg kan tenke meg 
å la min nordiske historie ha en positiv påvirkning på menighetslivet deres. Og det at jeg neste 
påske  kommer til å fortelle om Jesu oppstandelse der, det at det dagen i dag finnes sånne 
sterke bånd som noen av oss var så heldig til å knytte, det at det til syvende og sist var dåpen 
på den oppstandenes navn som førte oss sammen… Er ikke det nesten et bevis på at vi som har 
 barnetroa i god behold, er på riktig spor likevel? 

God påske! Ralf prest

TEKST // RALF RUCKERT,  
FOTO // TARJEI SVEISTRUP

Ønske fra avtroppende sokneprest
Ralf har en skjermbeskytter med bilder fra dåp, bryllup, konfirmanter… hver gang soknebarna  dukker 
opp på den, sender han dem gode tanker, av og til ber han en bønn. Send gjerne flere bilder fra 
 arrangementer som du eller dine var med på! Så skal det bes for deg og dine også fra delstaten Hessen i 
Tyskland. Eposten ralf.ruckert@gmx.de kommer til å vare. Adresse fra 1. august blir Oberdorfer Strasse 14, 
35094 Lahntal-Sterzhausen / Tyskland, tel. 0049 6420 93366.

FARVEL MED 
SKAUN
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Menighetsbladet treffer tre ivrige og snakke
villige damer i Børsa kyrkje ein kvelds time 
i mars. Tre damer som for kvelden er 
representantar for menighetsråda i 
kommunen. Engasjementet er stort. 
Dei har alle vore med i minst ein 
periode, og snakkar berre positivt 
om eit viktig arbeid. Dei ønskjer så 
gjerne at fleire i Skaun skal ta del i 
eit verv som gir dei så mykje  tilbake. 
Å vere med i menighets rådet 
 handlar om å påverke. Om å vere 
med på å forme lokalsamfunnet.

- Det er innbyggarane i Skaun si 
 kyrkje, og ikkje presten, seier Anita Wang 
 Børseth frå Buvika som no er medlem i Buvik 
menighetsråd på fjerde året.

- Og kyrkja er for alle. I glede og sorg, jul og påske, ja - i 
alle livets fasar. 

Karin Solbakken følgjer opp:
 Eg har vore med i menighetsrådet i Skaun i snart fire år, 
og det har vore utroleg lærerikt og  interessant. Ein kjem 
opp i situasjonar ein ikkje visste om.  Gjennom dette vervet 
har eg faktisk blitt betre kjent med meg sjølv. Og eg vil 
 understreke at menighetsrådsarbeidet er for dei vanlege. 
Ein treng ikkje vere ein trufast kyrkjegjengar for å vere med. 
For meg er det nok å ha ei barnetru.

Ann Karin Høyland frå Børsa er den som har lengst farts-
tid i menighetsrådet med sine seks år. Sjølv om det har 
vore mykje å henge fingrane i, er ho takksam for tida i 
menighetsrådet i Børsa.

- Her kan vi påverke livet i kyrkja. Ein kan til dømes foreslå 
og arrangere andre arrangement utover den tradisjonelle 
gudstenesta på søndag. Eg er glad for å ha vore med på 
å arrangere «Syng med»kveldane vi har hatt her i Børsa 
kyrkje. Det har vore godt besøkte arrangement og det har 
vore høgtid. Vi har og hatt mykje barne og ungdoms

- VER MED I 

menighetsrådet!
TEKST // ESPEN TØRSET

arbeid. No håpar eg det nye menighetsrådet 
vil halde fram med å påverke kva den 

nasjonale trusopplæringsplana skal 
brukast til i menigheten. Det blir eit 
viktig arbeid framover.

- Ja, kyrkja kan brukast til mykje, 
det er så mange moglegheiter, 
smiler Karin Solbakken, som ser 
tilbake på ein aktiv periode i Skaun 
menighetsråd.

- Mellom anna har vi fått ei ny 
salmebok som vi har brukt tid på, og 

som Ann Karin seier, er det  spennande 
med trusopplærings plana. 

Kva inneberer vervet?
Noko av det som menighetsrådet har ansvar for i tillegg 
til gudstenestelivet, er å organisere dugnader på kyrkje-
garden, lage arrangement for konfirmant ane, arrangere 
Lys Våken for 6. klassingane, og fasteaksjon med meir. 
Sjølv om det er litt arbeid med å sitje i menighetsrådet, 
reklamerer Solbakken,  Høyland og Wang Børset aktivt for 
at dei som er interessert no må stille til val. 

- Det er ein eineståande sjanse til å vere med å påverke 
på ein veldig positiv måte. Det er vanlege folk som er med 
i menighetsråda, og det er for folk flest arbeidet er retta 
imot. I tillegg er det ein unik moglegheit til å bli kjent med 
folk i bygda di.  

Så har du ikkje fått brev, og har lyst til å vere med:  
ta  kontakt! smiler dei tre damene.

Er du interessert i å stille til val til menighetsrådet der du 
bur, eller har du spørsmål om kva det inneberer?

Ta gjerne kontakt:
Anita Wang Børseth, Buvik menighetsråd: 920 34 017
Karin Solbakken, Skaun menighetsråd: 926 20 640
Ann Karin Høyland, Børsa menighetsråd: 988 16 628

Det er klart for menighetsrådsval igjen. 
Tre aktive kvinner frå Skaun har oppfordringa klar: 

Sei ja til å vere med i menighets rådet. No har du sjansen til å 
vere med på å påverke kva kyrkja di skal vere!

Husk kirkevalget 14. september 2015! 
Støtt ditt lokale dugnadsfolk med din stemme!
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Tradisjonen tro er fasteaksjonen i år også på tirsdag før 
palme søndag. Denne kvelden skal konfirmantene gå på alle 
dører i hele Skaun og be om en gave til Kirkens Nødhjelp. I 
år fortsetter temaet fra i fjor og høstens TVaksjon, nem-
lig VANN. Årets motto er: I kriser er vann kritisk.  
I de fleste kriser i verden kan mye av den akutte 
nøden  lindres ved at vannfor syningen ordnes. Kirkens 
 Nød hjelp arbeider  derfor med brønn boring og vann-
transport, bedrede toalett forhold og mange andre 
små og større prosjekter rundt om i verden der folk 
sliter med å finne rent vann. 

Ta vel imot konfirmantene når de kommer på døra! 
 Pengene går til dem som virkelig trenger det!
For mer info, www.kirkensnodhjelp.no

Fasteaksjonen 2015

olabillØp
i bØrsa

19. SEPTEMBER   2 0 1 5

TYSKLANDSTUREN 2015
… for ungdommer 14+ blir i uke 33 og  ledsages 
av flere voksne. Kiki, ungdomsdiakon  leder 
 programmet i  Homberg/Efze regionen 
 (Wassmuthshausen m/m). Et møte med Ralf er 
planlagt. Sjekk at du står på deltaker listen!

SØNDAG 12. APRIL
11.00:  Gudstjenste i Børsa kirke
12.30:  Salg av middag i Børsa bedehus
 Påmelding til A K Bakken Hovtun tlf. 454 47 816
14.00: Misjonsmøte i Børsa bedehus
 Regionleder Øyvind Ulland Eriksen deltar
 Karen Sofie Ree kåserer om misjonskvinna  
 Karen fra Gauldal
 Sang Misjonsoffer Servering

Kirkesiden kvinneforening av NMS ønsker alle velkommen

INVITASJONER OG NYHETER 

Følg oss på www.skaun.kirken.no 
og på facebook 

«menigheteneiskaun»

OMRÅDESTEVNE FOR 
DET NORSKE MISJONSSELSKAP

TEKST // ANNE KRISTINE BAKKEN HOVTUN
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VÅRDUGNADER PÅ KIRKEGÅRDENE
Velkommen til trivelige dugnadskvelder på kirkegårdene!
Dugnad på kirkegården i 
Buvik: Mandag 27. april fra kl 18.00
Børsa: Onsdag 13. mai fra kl 18.00
Skaun: Skaun 6. mai fra kl. 18.00
Kaffe og litt attåt serveres ca kl 19.30.
Ta med deg rive eller annen redskap og kom til et par 
trivelige dugnadstimer i bygda di. 

AVSKJEDSGUDSTJENESTE FOR 
 SOKNEPREST RALF RUCKERT 
Søndag 21. juni blir den offisielle avskjeden for Ralf fra 
 Børsa sokn og Orkdal prosti med høymesse kl 11 i  Børsa 
kirke (siste gudstjeneste i Buvik kirke blir 25. mai, siste 
i Skaun kirke 28. juni). Etter gudstjenesten byr Børsa 
menighetsråd på den allerede tradisjonelle sommerkaffen 
sin som da samtidig blir et slags avskjedsfest.

SKJÆRTORSDAG MED SUNNMØRE 
KRISTELEGE MANNSKOR 
2. april kl 11 i Buvik kirke blir det en spesiell opplevelse 
for alle som er glad i god musikk. Sunnmøre kristelege 
manns kor stiller med sang. En enestående anledning 
 mener redaksjonen. Det må du få med deg!

SPRELL LEVENDE PÅ NYTT 
 GULVTEPPE
 TÅRNAGENTHELGEN MEETS  EGGKLEIVA MANNSKOR

Tårnagenter er til for å utforske kirka. Dette året har Skaun 
kirke fått nytt teppe innafor alterringen. Det ligger foran 
det verdifulle middelalderantemensalet. Men hvorfor 
 pynter vi kirka med sånne verdifulle ting som håndlaget 
gulvteppe av ull? Hva er et antemensale? Hva framstiller 
det? Hvor lenge har det vært i Skaun kirke? Hvilke  andre 
pynt finnes det i kirka? Det var en gave fra ekteparet 
Hernes / Rygg som muliggjorde anskaffelse av gulvteppet. 
26. april skal det innvies i gudstjenesten kl 11. Eggkleiva 
mannskor blir med å lage en høytidelig ramme rundt.

« … FOR VÅRE LANDSMENN  
I DET FJERNE OG PÅ HAVET» 
GUDS TJENESTE I BØRSA BÅTHAVN

Søndag 7. juni går en drøm i oppfyllelse for den som har 
skjønt at Jesus er «fishermen’s friend», en som bruker båt 
som prekestol og som stiller stormen for sine venner i 
havsnød. Gudstjenesten i Børsa båthavn begynner kl 11 og 
skal være velegnet for alle, bare de trives ved og på havet. 

OLSOK MED MER
Gudstjenestene midt på sommeren blir jo litt usikre siden 
det per i dag ikke er sikkert, når det kommer en ny prest 
til Skaun. Så her gjelder det å følge med på nettsiden 

www.skaun.kirken.no, facebook menigheteneiskaun og 
i avisene. Likevel skal vi prøve å oppretteholde så mye 
av den vanlige driften som mulig. Selveste Olsokdagen 
har det de siste årene ikke vært gudstjeneste i Skaun 
med tanke på pilegrimene. De fleste har 29. juli kommet 
seg forbi Skaun. Men søndag 26. juli, kl. 19 skal det være 
 friluftsgudstjeneste i kirkeruinen nedenfor bygdemuseet på 
Husaby. Ta med thermos og en venn. Det blir trivelig!

BASAR SKAUN MENIGHETSHUS
Fredag 24. april kl 19.00 blir det basar på Skaun 
menighets hus. Det blir kåseri, servering, sang og prat, 
morsomt for store og små. Vær med i jakten på frukt
kurven og mange flere fine priser under åresalget. 
 Samtidig blir du med å slå ring rundt huset som vi alle 
trenger. Velkommen!

KONFIRMANTER 2016
Du som går i 8. får post med påmeldingsskjema ganske 
snart. Invitasjonen sendes til alle uansett medlemskap i 
trossamfunn. Kirkelig konfirmasjon er åpen for alle og helt 
frivillig. Det blir fellesinformasjonskveld for alle menigheter 
mandag, 8. juni kl 18 i Børsa kirke.

GLIMT FRA VÅRKALENDEREN
Ny kurs i babysang og babymassage: mandager  
13. april–18. mai, 200 kr for hele kurset inkludert frukt, 
drikke og cd), påmelding til elise.kimo@skaun.kirke.no

24. mars kl 10.30 Børsa bedehus: Åpent lekested 
(drop in for foreldre og småbarn)
24. mars kl 17.30 Eggkleiva bedehus: Barnemix 
(drop in for barn fra 3 år til 1. trin)
26. mars kl 19.00 Børsa bedehus: Bibelsamling 
(alle  intresserte)
31. mars kl 17.00 Skaun kirke: Barnesang 
(drop in barn fra 1–3 år)
7. april kl 10.30 Børsa bedehus: Åpent lekested 
7. april kl 17.30 Eggkleiva bedehus: Barnemix 
8. april kl 19.00 Børsa bedehus: Go´kveld-klubben 
(5.-7. trin)
10. april kl 19.30 Børsa bedehus: Thunder uklubben 
(8. trin til ut videregående)
19. april kl 16.30 Fredly fhs: Søndagstreff (alle)
21. april kl 10.30 Børsa bedehus: Åpent lekested
21. april kl 17.30 Eggkleiva bedehus: Barnemix 
23. april kl 19.30 Børsa bedehus: Bibelsamling
24. april kl 19.30 Børsa bedehus: Thunder uklubben
28. april kl 17.00 Skaun kirke: Barnesang 
29. april kl 18.30 Børsa bedehus: Go´kveld-klubben
5. mai kl 10.30 Børsa bedehus: Åpent lekested
5. mai kl 17.30 Eggkleiva bedehus: Barnemix 
8. mai kl 19.30 Børsa bedehus: Thunder uklubben
10. mai kl 16.30 Fredly fhs: Søndagstreff 
12. mai kl 17 Skaun kirke: Barnesang 
17. mai kl 17 Fredly fhs: Nasjonalfest «Latterbomber  
og tankevekkere»
28. mai kl 19.30 Børsa bedehus: Bibelsamling
29. mai kl 19.30 Børsa bedehus: Thunder uklubben
14. juni kl 11.00: Normisjonens blåtur
30. august kl 16.30 Fredly fhs: Oppstartsfest



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER6

Det var en liten men glad gjeng som møt opp på 
 friluftsgudstjenesten med påfølgende utelek 3. 
søndag i fastetiden på Ramsjøbu. Skaun menighet 
stilte med alter og servering. Det ble Etiopia/natur-
sti, hvor det gikk an å lære om Landsbyutviklingen 
i Blånildalen (som er Skaun menighets misjons-
prosjekt). 95 meter greide Ralf prest å vanke seg fram 
på ski før han datt – trolig ikke begynnelsen av en ny 
karriere. Folk fikk gjette på forhånd og distansen man 
trodde presten ville klare varierte mellom 5 og 200 
meter. Det ble Mats Storseth som vant gjettekonkur-
ransen som lå nærmest med sitt tips om 100 meter.

TEKST // RALF RUCKERT 
FOTO // EVY ANN KOREN

SKAPERVERKETS DAG 
MED TANKE PÅ 

Etiopia

Ein vinterkveld like før jul tumla ein gjeng to-
åringar inn i Børsa kirke. Dei hadde fått  invitasjon 
til å bli med på den første Krøllekvelden. Saman 
med foreldra sine fekk dei litt mat og tid til å 
utforske kirka litt på eigenhand før vi samla oss 
til felles leiteaksjon etter lammet som hadde 
satt seg fast i juletreet. Vi hadde sangstund 
og  utdeling av ei bok om eit lammet som går 
seg bort. Organist Jørgen Gusta var også med 
oss og vi avslutta med å tenne lys til «Deilig er 
jorden.» Ei trivelig stund for små og store. Til 
hausten er det 2013-borna som får invitasjon. 
Ansvarlege er Linda Fredriksen, Berit Wærdal 
Haanshuus og Elise Kimo.

LEDIG STILLING SOM SEKRETÆR
Skaun Kirkelige fellesråd søker etter sekretær. Stillingens størrelse er i 30 % med mulighet for utvidelse. 
Tiltredelse: Snarest. 

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

Krøllekveld
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Søndag 8. mars inviterte Børsa søndagsskole til den  tradisjonelle 
ballongfesten i Børsa bedehus. Nær 80 unge og vaksne møtte 
opp for å kose seg med sang, andakt, formings aktivitetar, pølser 
og sosialt samver.

To av dei flinke søndagsskolelærarane, Ragnhild Godø 
 Slørdal og Møyfrid Ruud Halgunset, leia det heile med krea-
tivitet og godt humør. Tema for dagen var  forteljinga om 
den gode  gjetaren. 

Formingsaktivitetane bar preg av at det snart var påske, og 
det dukka opp kyllingar og anna påskepynt rundt borda 
i  storsalen. Innimellom aktivitetane smakte det godt med 
pølser, sjokoladekake og saft. Ja, ballongfest i  bedehuset 
er rett og slett stor stas, og vi gler oss allereie til å bli invitert 
igjen neste år!

Fredag 06. mars reiste en herlig gjeng med 25 
 ungdommer til Fjellheim på Nerskogen, for  Thunders 
årlige weekend. Det nyvalgte ungdomsstyret i  Thunder sto 
for planlegging og gjennomføring av leiren, sammen med 
fire av Thunders voksenledere.

Lørdag morgen dro vi inn til Oppdal for å stå på ski og 
bade, men til tross for stengte heiser og sterk vind var 
gjengen like glad og blid. Basseng og bading ble det, med 
felles lunsj på Oppdal. Tilbake på Fjellheim var vi samla til 
hyggekveld, med konkurranser, quiz, lek og moro! Som 
en fin avslutning på lørdags kvelden hadde vi en koselig 
lovsangskveld. Søndag morgen startet med en morgen-
samling, med andakt og sang, før vi pakket sammen og 
dro tilbake til bedehuset.

THUNDER-DATOER:
20. mars Innendørs paintball
10. april Besøk hos ungdomsklubben  
 Freezone på Melhus
24. april Klubbkveld
08. mars Klubbkveld/”capture the flag”
29. mai Sommeravslutning

Hjemmeside: www.uklubben-thunder.no
Facebook: Ungdomsklubben Thunder
Instagram: @ungdomsklubbenthunder

Ballongfest!
Det er fullt hus og stor stemning blant 
store og små når Børsa søndagsskole 

 arrangerer ballongfest.

TEKST OG FOTO // ESPEN TØRSET

THUNDER HELGEN
TEKST // EGIL WORMDAL 

FOTO // PRIVAT
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TEKST OG FOTO // INGER BERG

TEKST OG FOTO // INGER SYNNØVE GJÆRE

Kunstsnekkerdugnad 
VED BØRSA KIRKE OG NYTT FRA FELLESRÅDET

Ivar Beseth har gitt sitt bidrag til Børsa kirke 
ved å lage ny utskjæret topp over side- 
inngangen. En tro kopi av originalen.

Skaun kirkelige fellesråd takker for 
bidraget.

Utdrag fra årsmeldingen 2014:  
Det troppet opp nye klokkere  Jenny 
Oline Bjerkestrand (fra  oktober i  Buvik) 

11 damer gikk høsten 2014 i møte med / planer om 
å prioritere / hverandre annenhver mandagskveld / 
for å styrke fellesskapet og seg selv. Daniel Plan fra 
USA samlet dem / og tross mye på engelsk, gikk hver 
 enkelt hjem / med nye tanker og inspirasjon til / å 
leve hverdagslivet med et lunt smil. Sammen med 
Gud ble det lettere å se / muligheter, og de fikk også 
be / om hjelp og for hverandre. Viste seg at Gud 
ville være med / og forandre livene på underfundige 
måter, / og selv om ikke alle livets gåter / ble løst før 
jula kom, / fikk de ønske om / å gi flere mulighet til å 
se nærmere på / om dette kan være noe for flere enn 
få. De ønsker derfor nå / at dette kan stå / som en 
invitasjon til deg som vil:

Vær velkommen til / nye samlinger i vår! 

Om du ikke får mer direkte invitasjon, eller  kanskje 
ønsker mer informasjon, ta kontakt med Inger 
Synnøve på  isgjare@online.no så skal hun svare.

og Leif Kristian Grønning (fra  desember i  Børsa). 
Skaun: Dametoalettet og gang er malt og 

nytt  belegg på gulvet er lagt i  gangen,  etter 
vannskade. Bjørkene ved  bårehuset er felt. 
 Børsa: Rengjøring, skifte av  råteskadet 
trevirke og  maling -  vinduer-dør til 
 prestesakristi-vassnase er utført. Utskifting og 
maling av stakittet rundt kirkegården er snart 

 fullført. Buvik: Reparering og fjerning av ugress 
på  hoved-trapp.

DANIEL PLAN-DAMER 

i Buvika

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

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
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Sitter og ser ut på et strålende påskevær, selv om det 
er lenge til påske. Mon tro om snøen vil vare?

Palmehelga skal det være ReGaze her. ReGaze er 
nok utenlandsk, men jeg tror det må bety noe bra. 
Ungdommene, fra ungdomsskolealder og oppover 
kommer, og de ser iallfall glad ut og mange har vært 
her før. 

Resten av påska vil vi ganske enkelt holde det åpent 
for alle som vil til fjells. Det blir mat og overnatting, 
og dagene skal brukes ute. Søvasskjølen Fjellkirke blir 
et flott mål på høytidsdagene, Ruten et annet. 

Skjærtorsdag kveld skal vi feire påskemåltid sammen 
på mer jødisk vis. Oddbjørn Stjern har kontroll på 
nettopp det. 

PÅSKA PÅ 

Søvasskjølen

Påskeaften inviterer vi også naboene rundt oss på 
kaffe og for å prøve klatreveggen, zipline eller 
kanelsnurrene i gapahuken. Det blir opp til den 
 enkelte å skape aktiviteter ellers. 

Synes du noe av dette hørtes interessant ut, så meld 
deg på!

Se mer på hjemmesida vår www.sovassli.no
eller ring Kari Tronvoll 951 12 040
Ønsker dere ei velsignet påske!
Kari og co på Søvassli Ungdomssenter og leirskole

Blomsterfond er opprettet av menighetsrådet med det formål å forskjønne 
bygdas kirkegård.

Fondets midler skal brukes til forskjønnelse av kirkegården i alminnelighet. 
Forskjønnelser er  beplanting av ymse slag, blomsterkasser, sittebenker, lys, 
utstyr til kirkegårdens bruk, etc. Midlene skal ikke brukes til pynting av den 
 enkelte grav.

Gaver er øremerket til den enkelte kirkegården.

For året 2015 planlegger Børsa blomsterfond å anskaffe 
nye selvvannende blomsterurner som skal stå ved de to 
hovedinngangene til Børsa kirke. Her kan blomstene holde 
seg fine hele sesongen, slik at kirka ser innbydende ut, når 
du kommer på kirkegården.

Børsas nye kondolansekort som man kan bruke i 
forbindelse med en minnegave til blomsterfondet ble 
 designet av Claudia Oette-Ruckert og fås gratis på 
 rådhuset og på kirkekontoret. I Buvik ligger kortene med 
en tegning av Buvik kirke foreløpig i kirka. 

Gavekontonumrene: Børsa blomsterfond 4270.16.28521 / 
Buvik blomsterfond 4243.60.54720 / Skaun blomsterfond 
4214.07.42761

Blomsterfondene 
FORNYES

I forrige nummer rapporterte menighets bladet om 
Skaun soknets blomsterfond.  

Her får du nytt om Buvik og Børsa:

e

B gravelsesbyrået
Høivik

Begravelser - Kremasjoner - Gravstener 
(Stor utstilling på Grønøra, et. avtale) - Navnetilføyelser

Kontor: Dikesvegen 1 ( Fannremsmoen). 
Døgnvakt 72 48 50 60 - 900 14 012 - 415 40 799 

www.byraethoivik.no 
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Arne Garborg skreiv at blom i eng er venare enn Salomo 
med alle hans demantar. Han hadde truleg Jesu ord i 
Bergpreika i tankane: Sjå liljene på marka korleis dei veks. 
Dei arbeider ikkje, dei spinn ikkje, men eg seier dykk at 
ikkje Salomo i all sin herlegdom var kledd som ei av dei - .

Leirfi velen er eit sikkert vårteikn. Når han kjem til syne på 
dei små berrfl ekkane, veit vi at våren er komen. Den lange, 
mørke vinteren er  endeleg  gjennomstridd - den lyse, 
varme årstida er her enno ein gong. Snø og is tærest bort 
i vårsola og  sønnavinden - vårblomstrane kjem fram, ein 
etter ein.

Veit du kva mystikk er? spør Pål i Den bortkomne faderen, 
og det er Gunnar, broren, han spør. Pål held fram: Når 
du ser på ein - - blom, og ser at han veks, så ser du det 
mystiske.

Av ein neve jord lagar voksteren: rot, legg, grein, kvist, 
blad, knopp, blomar, frukt. Men alt i hop og kvar særskild 
ting så forunderleg gjennomtenkt og gjennomførd. Alt i 
hop og kvar særskild ting i  former så fi ne at ingen kunstnar 
kunne fi nne på slikt, og med leter så utsøkte at våre største 
målarar med all sin teknikk og alle sine fargar ikkje kan 
gjere det etter. - - Det er som blomen hadde røtene sine i 
æveheimen, inne i Guds skapardraum.

Ein mild, fi n seinsommardag for mange år sidan gjekk eg 
saman med ein slektning langs ein spegel blank innsjø. Ved 
sjøkanten stod mange blomstrar - det var visst blått i blått 
og kvitt i kvitt.

Vi kjenner Johan Falkberget (18791967) frå Røros som 
den store forfattaren av kanoniserte verk som Den fjerde 
nattevakt, Christanus Sextus og An-Magritt. Falkberget 
skildrar menneske og miljø som lesaren aldri kan gløyme.

I tillegg til å vere forfattar, var Falkberget også ein markant 
samfunnsaktør både lokalt og nasjonalt. Han la ned ein 
eineståande innsats for å ta vare på den unike historia vi 
fi nn på Røros. Han fekk også ein periode på Stortinget for 
Arbeiderpartiet. 

Johan Falkberget la aldri skjul på si kristne tru. «Eg skam
mar meg ikkje ved Kristi evangelium!», kunne han seie. 
Han uttrykte gjerne si kristne tru gjennom enkle ord og 
likningar. Han var opptatt av mysteria og undera han fant 
i kristendommen. Særleg greip påska han. Påska var noko 

AV BJØRN NORDHEIM

TEKST // ESPEN TØRSET

Blom i eng 
ER VENARE ENN SALOMO

Er der ikkje vakkert? sa ho eg følgde. Dette skulle dei ha 
sett statsmennene i verda - kanskje dei hadde fått anna å 
tenkje på enn våpen og opprusting!

Kven veit om ikkje statsmennene også - både dei i aust og 
vest - fekk eit anna syn på mangt om dei tok seg tid til å 
leve i nærare kontakt med naturen -.

JOHAN FALKBERGET OG PÅSKA

han tok inn over seg som ei vanskeleg blanding av mørke 
og lys, det grusame og gleda. Kontrasten mellom den 
kvite snøen og solskinet han opplevde i fjellet kvar påske, 
og vissa om krossfestinga på langfredag, vart år etter år ei 
vond oppleving for han.

I eit brev skreiv Johan Falkberget:
«Det er alltid så hårdt å komme gjennem langfredag, den 
virkelig korsfestelsen fi nner sted hvert år, fordi det ikke 
er noe som heter ‘tid’ hos Jesus. ‘Han er i går og i dag 
den samme’. Og ‘tusen år som en dag’. – Og så blir det 
påskemorgen! Verdens skjønneste morgen! Evangeliene 
forteller intet om hans oppvåknen i graven. Men det 
kunne nok ingen munn utsige og ingen penn beskrive. Det 
foregikk innenfor Guds grenser. Her stanser vår tanke!»

Siste kvelden
Han sat ved vindauget
og såg solnedgangen
i vårkvelden.

Han var gammal 
og sliten.

Han såg på oss -
men blikket var
uendeleg fjernt
siste kvelden.

Ved neste soleglad
låg han kald og stiv
med attlatne auge.

Timeglaset
var utrunne.

Bjørn Nordheim

Vi leverer alt 
i sorg - og brude-
binderi!

BØRSA BLOMSTER    
Telefon 72 86 39 00    Åpningstider: 9–17 (9–15)



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER 11

SLEKTERS GANG NR. 2 2015

BØRSA 
25.01 Elisabeth Kleive
25.01 Odin Minotti Melum
08.02 Klara Godø Slørdal

BUVIK
01.02  Liam Heggen Bergh
01.02  Amalie Dahlhaug
01.02  Rakel Marie Berg
01.02  Rebekka Louse Berg
01.02  Stefan Andrè Berg
01.03  Jonas Lauglo (Melhus kirke)
15.02  Sverre Groven (Melhus kirke)
15.02  Maren Bjerkan (Melhus kirke)
15.02  Vegard Kolstad  Aasbø  
 (Orkdal kirke)
15.02  Ariel Ferstad Rønnes
15.02  Mari Oshaug Valaas
15.02  Julie Oshaug Valaas
15.02  Ludvig Flatås
15.02  Isak Røttereng
01.03  Alida Krogstad Engdal
01.03  Alise Selvli Evenås (Berkåk kirke)

SKAUN
22.02 Elvira Selin Istad-Antonsen

DØPTE

BØRSA
24.01  Ragnhild Jenssen
03.02  Bjørg Olise Gården
11.02  Jorun Margrete Onsøien
16.02  Bjørn Belsås

BUVIK 
27.01  Marie Berg
20.02  Birger Olav Klokkerhaug
26.02  Kristmar Otelie Leraand
01.03  Emilian Onsøien

SKAUN 
15.01  Aslaug Hovset
21.02  Berit Aunan Knutsen

DØDE

BUVIK, LØRDAG 9. MAI KL. 11
Bjørn Tobias Eggen Solem 
Joachim Handberg Dalsaune 
Adrian Schjølberg Bekken
Elin Estenstad Nilsen
Lene Kvam Vingen 
Sara Huse
Marie Herring Myrholt
Ask André Sandsæter Rugelsjøen 
Sander Tingstad Sandø
Jon Børge Tingstad Kvernberg

BUVIK, LØRDAG 9. MAI KL. 13
Maren Grindskar
Martin Viggen Østby
Nora Eivor Bolland Byberg
Petter Welde Olsen 
Malin Haaheim-Meistad
Lars Hepsø
Frida Elise Rørseth Fandin
Petter Pedersen 
Malin Andersen 

BUVIK, SØNDAG 10. MAI KL. 11 
Vegard Møkkelgård Braa  
Hanna Gabrielsen
Oliver Albert Grønning 
Pål Kristian Hjelen 
Alexander Ervik Holmen 
Jonas Indstrand 
Kristin Klefstad  
Bjørn Leraand  
Magnus Lundhaug 
Iver Leinum Paulsen 
Hanna Lorentzen Vatn

BØRSA, LØRDAG 23. MAI KL. 11
Tord Viggaklev Bakken
Ruben Belsås
Gaute Stensønes Blækkan
Simon Dørdal Danielsen
Tobias Styrkar Grønning
Truls Grønvik
Maia Tøndel Hammer
Andreas Heim Hansen
Jenny Hommefoss Johnsen
Sondre Meistad

BØRSA, LØRDAG 23. MAI KL. 13
Astri Handegard Kierulf
Preben Naas
Erlend Hyttebakk Paulsen
Andreas Rian
Sara Husdal Selnes
Wanja Skjetne
Ola Søsveen Snekvik
Håvard Solfeldt
Stian Sve
Ida Willmann
Andrea Nyeng

BØRSA, SØNDAG, 24. MAI KL. 11
Kim Andre Pedersen Dørdal
Kjetil Brenno Gagnås
Harald Hamel
Magnus Sellie Hansen
Konrad Ven Hansen
Lucas Ramòn Kilen Harang
Peter Høyland
John Kristian Lilleås Larsen
Mats Storseth
Johan Gimse Valseth

SKAUN, LØRDAG 30. MAI KL. 11
Sivert Meistad Moen
Eirik Amundal Klingen
Simon Grostad
Arnt Ola Mo
Benjamin Kimo

SKAUN, SØNDAG 30. MAI KL. 11
Kathrine Angell  
Sverre Kristian Antonsen 
Ea Ariel Åsen Bjørnevog 
Adrian Einan  
Simon Husby 
Odin André Hagen Jacobsen
Marit Kildal  
Guro Lefstad Nilsen 
Julie Wraalsen

Konfirmanter
VÅREN 2015

BØRSA // BUVIK // SKAUN 
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Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

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)
Sunnmøre kristelege 
 manns kor deltar

FREDAG 3. APRIL
LANGFREDAG
Børsa kirke kl 11
Pasjonsgudstjeneste (RR)

SØNDAG 5. APRIL 
PÅSKEDAG
Våttån kl 06.20
Friluftsandakt (RR)

Børsa kirke kl 11
Høymesse (RR)

MANDAG 6. APRIL
2. PÅSKEDAG
Skaun kirke kl 11
Høymesse RR

SØNDAG 12. APRIL
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Børsa krirke kl 11
Høymesse (RR)
Kirkesiden kvinneforening i 
NMS holder områdestevne

Børsa bedehus kl 11
Søndagsskole

SØNDAG 19. APRIL
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Buvik kirke kl 11
Høymesse (DnB)

SØNDAG 26. APRIL
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Skaun kirke kl 11
Nynorsk gudsteneste (RR)
Tårnagentar deltar 

Buvik kirke kl 17
Konfirmantenes overhørings-
gudstjeneste (DnB)

FREDAG 1. MAI
ARBEIDERNES DAG
Buvik kirke kl 11.30
Gudstjeneste (DnB)

SØNDAG 3. MAI
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Børsa kirke kl 11
Konfirmantenes 
 overhøringsgudstjeneste (RR)

LØRDAG 9. MAI
Buvik kirke kl 11 / kl 13
Konfirmasjonsgudstjenester 
(DnB)

SØNDAG 10. MAI
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN 
Buvik kirke kl 11
Konfirmasjonsgudstjeneste 
(DnB)

Skaun kirke kl 17
Konfirmantenes 
 overhøringsgudstjeneste 
(DnB)

TORSDAG 14. MAI
KRISTI HIMMELFARTSDAG
Skaun kirke kl 11
Høymesse (RR)

SØNDAG 17. MAI
GRUNNLOVSDAG
Buvik kirke kl 10.30 
Gudstjeneste (DnB)

Skaun kirke kl 11-11.20
Samling (RR)

Børsa kirke kl 12
Gudstjeneste (RR)

LØRDAG 23. MAI
PINSEAFTEN
Børsa kirke kl 11 / kl 13
Konfirmasjonsgudstjenester 
(RR)

SØNDAG 24. MAI
PINSEDAG
Børsa kirke kl 11
Konfirmasjonsgudstjeneste 
(RR)

MANDAG 25. MAI
2. PINSEDAG
Buvik kirke kl 11
Høymesse (Ralfs siste 
 gudstjeneste i Buvik)

LØRDAG 30. MAI 
Skaun kirke kl 11
Konfirmasjonsgudstjeneste 
(DnB)

SØNDAG 31. MAI
TREENIGHETSSØNDAGEN
Skaun kirke kl 11
Konfirmasjonsgudstjeneste 
(DnB)

SØNDAG 7. JUNI
2. SØNDAG I TREENIGHETS
TIDEN
Børsa båthavn kl 11
Gudstjeneste  
(RR,  værforbehold:  
ved dårlig vær er guds-
tjenesten kl. 11.15 i kirka)

SØNDAG 14. JUNI
3. SØNDAG I TREENIGHETS
TIDEN
Skaun kirke kl 11
Høymesse (DnB)

Buvik kirke kl 17
Gudstjeneste (DnB)

SØNDAG 21. JUNI
4. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Børsa kirke kl 11
Avskjedsgudstjeneste for 
sokneprest Ralf Ruckert
Kirkekaffe

SØNDAG 28. JUNI
5. SØNDAG I TREENIGHETS
TIDEN / KRISTIN PÅ HUSABY 
HELGEN
Skaun kirke kl 13  
(Ralfs siste i Skaun)
Økumenisk pilegrimsmesse 
med skuespill 

SØNDAG 5. JULI 
APOSTELDAGEN
Buvik kirke kl 11
Høymesse (DnB)

SØNDAG 12. JULI
7. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Børsa kirke kl 11
Høymesse (DnB)

SØNDAG 19. JULI
8. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Det henvises til guds-
tjenestene i Orkdal og 
Trondheim

SØNDAG 26. JULI 
SØNDAGEN FØR OLSOK
Kyrkjeruin på Husaby kl 19
Nynorsk friluftsgudstenest 
(nn, ved dårleg vær i kyrkja)

SØNDAG 2. AUGUST
10. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Buvik kirke kl 11
Gudstjeneste (nn)

SØNDAG 9. AUGUST
11. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Børsa kirke kl 11
Gudstjeneste (nn)

SØNDAG 16. AUGUST
12. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Skaun kirke kl 11
Gudstjeneste (nn)

SØNDAG 23. AUGUST
13. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Børsa kirke kl 11
Høymesse (nn)

SØNDAG 30. AUGUST
VINGÅRDSSØNDAG
Buvik kirke kl 11
Gudstjeneste (DnB)
Skolestartere får 6årsbok

SØNDAG 6. SEPTEMBER
15. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Skaun kirke kl 11
Gudstjeneste (nn) 
 konfirmantpresentasjon

Børsa kirke kl 17
Gudstjeneste (nn)
Skolestartere får 6årsbok

SØNDAG 13. SEPTEMBER
16. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
Buvik kirke kl 11
Høymesse (DnB) konfirmant-
presentasjon

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

Se også fler detaljer på www.skaun.kirken.no

Gudstjenester


