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Filosofen Platon forteller et sted om paradisøya  Atlantis. 
Den øya var visst et vidunderlig sted å bo, men på et 
eneste døgn sank i havet og ble borte for godt. I ettertida har 
 diskusjonen gått. Har denne øya eksistert og hvor lå den?

På mange måter uttrykke denne paradisøya mange folks drømmer. Drømmen om det vidunderlige og 
deilige. Drømmen om et sted hvor det ikke lenger er ufred, strid, sorg og smerte.

Men har øya Atlantis eksistert. Det er det aktuelle spørsmålet. Problemet er at vi har ikke øyenvitner som 
kan stå fram og stadfeste det ene eller andre. 

Finnes det et liv etter døden? Finnes det en himmel? I århundrer, for ikke å si årtusener, har  mennesker stilt 
seg disse spørsmålene: Er døden slutt? Blåses vi ut som et lys, eller er døden  inngangen til et nytt liv?

Spørsmålet som da blir aktuelt er: Finnes det noen som har sett bak døden? Finnes det øyenvitner? 

Beretningen i vår Bibel om Jesu oppstandelse viser oss at det finnes et liv etter døden! Men fortellingene 
om den tomme graven til Jesus er an-nerledes enn fortellingen om Atlantis. Det går en rød tråd går 
 gjennom disse beretningene i vår Bibel: 

Det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord.

Kvinnene i Jesu følge og disiplene som først ble vitner til Jesu oppstandelse, er øyenvitner! De er 
øyenvitner til en begivenhet som savner sidestykke i vår historie; begivenheten om ham som ble dødens 
overmann.

Nå ble ikke kvinnene som gikk til Jesu grav den første påskemorgen vitner til selve oppstandelsen. Det som 
skjedde akkurat da vil for alltid være et mysterium. Noe forteller vår Bibel: «for en Herrens engel steg ned 
fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lynet å se til … »

Men kvinnene og disiplene var for det første vitne til at graven som de så Jesu legeme ble lagt i, var tom. 
Og for det andre: De fikk møte Jesus, den oppstandne ansikt til ansikt! Tomas fikk ikke bare se, men han 
fikk også ta på Jesus, stikke hendene i såret i siden og i de naglemerkede hendene. Da var det at Tomas sa 
disse kjente ordene: «Min Herre og min Gud!»

Tørr vi tro og ha tillit til at dette er sant? Tørr vi håpe på at Jesus kan vise oss vei til et evig liv? 

Døden som det siste kan ikke lenger være mulig, hvis vi skal trekke konsekvensene av Jesu oppstandelse. 
Jesus vendte jo tilbake fra graven, til et nytt og annerledes liv og har vist oss at det virkelig er et liv etter 
døden. Døden er ikke lenger et punktum med Jesus. Jesus har gjort den om til et kolon. Det er noe som 
fortsetter. «Jeg er oppstandelsen og livet», sier Jesus, «den som tror på meg skal leve om han enn dør!»

Det blir av og til hevda at kristentrua er basert på et like usikkert grunnlag som Atlantis sin  eksistens. Det 
blir hevda at livet etter døden ikke er noe annet enn et desperat ønske. Men slik taler ikke Bibelen. 

Det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord.

Dietrich Bonhoffer, tysk motstandsmann og prest ble dømt til døden mot slutten av krigen. Det siste han 
sa til kameratene før han ble ført bort for å bli henrettet var: «Dette er slutten, men for meg begynnelsen 
til livet».

For meg begynnelsen til livet! Det er et utsagn full av håp. Bonhoffer hadde blitt grepet av Jesus ord: 
«Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør.»

ATLANTIS 
ELLER JESUS?

SOKNEPREST PÅL OVE LILLEBERG

Buvik kirkegård
Mandag 25. april kl 18.00 og utover

Børsa kirkegård
Onsdag 27. april kl. 18:00 og utover

Skaun kirkegård
Tirsdag 3. mai kl. 18.00 og utover

Kom på dugnad på kirkegården! En trivelig 
 arbeidsøkt for alle! Menighetsrådet stiller med kaffe, 
saft og noe å spise. Har du lyst å bidra med mat 
selv, er du selvfølgelig velkommen til det! Ta gjerne 
med en rive eller liknende, for det meste av arbeidet 
består i å rake løv og kvister og ellers rydde etter 
vinteren. 

DUGNAD PÅ KIRKEGÅRDENE
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Den kjende lyrikaren Jan Magnus Bruheim skriv i eit av dikta:
Alt som du fylte ditt liv med-
Alt som du samla
og drog til gards.
No lid det på tidi
og timen
ventar og krev deg til svars.

Han hadde truleg eit eldre menneske i tankane og tenkte 
på det den gamle fekk utretta i livet. Var det grunn til å 
vere fornøgd? 

Arne Garborg mintes mora og alt ho streva med 
– dag etter dag, år etter år:
Du tente i ditt tempel som var ditt hus,
utan knurr og utan krav all ditt livs dagar.

Mange kan seie det same. Dei streva frå tidleg morgon 
til seine kveld, og kunne vere heilt utslitne når kvelden 
endeleg kom.

Peer Gynt hadde ei tung stund da han såg tilbake på livet 
han hadde levd:
Så usigelig fattig kan en sjel da gå
tilbake til intet i det tåkete grå.

Viktor Frankl i Wien var ein av dei fremste innanfor 
den psykiatriske forskinga i det førre århundret. I boka 
 Kjempende livstro skriv han:

Skulle han være misunnelig ved tanken på de muligheter 
et ungt menneske har, den fremtid som venter på det? 
«Nei takk», vil han tenke. Istedenfor muligheter har jeg 
realiteter av utført arbeid og opplevd kjærlighet. Men ikke 
bare det. Jeg har også realiteten av gjennomlidd lidelse, 
og den er jeg mest stolt av – enda den er av de ting som 
ikke kaller på misunnelsen.

*

Det gode du gjorde, kan ikke rygges. Om alle berg faller 
sammen, så står det. (Sigrid Undset)

ELVIS-KVELD I BUVIK KIRKE! 
Fredag 6. mai kl 19.00
Kom på en trivelig konsertkveld i kirka!
Dag Ove Syversen, opprinnelig fra Buvika, 
står i  spissen for «Elvis-gänget» fra Sverige. 
 Inngang kr 100,-, som går til Buvik menighet sitt 
 misjonsprosjekt.

Til svars
AV // BJØRN NORDHEIM

TAKK FOR GAVEN!
Forleden dag fikk vi hyggelig brev til menighets-
bladet for Børsa, Buvik og Skaun. I brevet melder 
bondekvinnelaget i Buvika at de ønsker å gi en gave 
på kr 10 000,- til menighetsbladets drift. Slike brev 
og slike gaver svært hyggelig å få! Vi som driver 
menighetsbladet er dypt takknemlige for at noen 
setter pris på det arbeidet vi legger ned i bladet. 

Vi har de siste årene byttet trykkeri, gått ned til fire 
blader i året og tatt inn noen annonsører, noe som 
gjør at vi klarer å balansere driftsbudsjettet med 
et lite overskudd. (I år ble dette på ca. kr 4 500,-) 
Hvert blad koster om lag 25 000 å utgi, inklusive 
porto. Vi synes bladet ser pent ut og vårt inntrykk er 
at det leses av mange i hele kommunen. 

Bladet får ingen offentlige tilskudd, og drives kun 
av de gaver som gis, i tillegg til annonsene.  Derfor 
er alle gaver velkomne, og særlig gledelig er 
 overraskende og uventede gaver!

På vegne av menighetsbladet vil vi takke for gaven 
og håper alle kan glede seg over bladet i framtida 
også! 

Takknemlig hilsen redaksjonen

TYNGSTE 
BØRA
Tyngste børa
ber du åleine –
ingen kan bere ho
for deg.

Så lenge
har du bore
at du og børa
har vorte eitt.

Ein gong –
ved vegs ende –
skal børa takast
frå deg.

Tung var børa – 
og du var den einaste 
som visste det.

Bjørn Nordheim
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Visitasen

Biskop Tor Singsaas kommer altså 
på visitas denne uken. Han skal 
 treff e både lærere og helse personell, 
sjekke tilstanden i menighetene, møte 
kommunens ledelse og oppmuntre 
oss alle i arbeidet for kirka vår. Vårt håp 
er at visitasen kan gi fornyet glød over 
oppdraget som kirken har fått med å lage 
gode møteplasser mellom Gud og mennesker! 
Konkret håper vi at  kommunens ledelse og politikerne 
innser at kirka kan være en enda større ressurs for folk i 
bygdene våre, ved å gi oss muligheten til å ansette fl ere 
arbeidere i kirka. Behovet er stort for bemanningsøkning i 
den vekstkommunen som Skaun har vært de siste årene. 
Og selv om kirke og stat «skiller lag» i disse tider, er 
 virkeligheten den samme nå som før: Det er kommune og 
stat som bestemmer på politisk nivå hvor mange ansatte 
kirken har mulighet til å ha og dermed hvor mange folk vi 
kan hjelpe. 

Noen arrangementer under visitasen 
er åpne for alle, og vi håper du fi nner 
mulighet til å komme: 

Fredag 22. april kl. 16.00 
på Viggja Se egen notis

Fredag 22. april kl 19.00 i  Børsa kirke: 
«7 salmer med noe attåt!» 
En variert kveld med fokus på salme sang. Gruppa Jezz vil 
komme, en dansegruppe med unge opptrer, ungdom fra 
kulturskolen vil spille og vi vil synge salmer fra salmeboka. 

Søndag 24. april kl 11.00 i Børsa kirke: 
Høymesse
Biskopen deltar, sammen med prost  Foseide og sokne-
prestene  Lilleberg og Bjerkestrand. Viggja Voices deltar 
med sang. Dette blir for øvrig prostens foreløpig siste 
tjeneste her i Skaun, for han har avskjedsguds tjeneste 
i Orkdal senere på etter middagen. Etter guds tjenesten 
blir det kirkekaff e i kirkebenkene og biskopen vil holde 
sitt visitas foredrag, der han samler trådene og gir noen 
pekepinner om kursen videre. 

Selv om disse to arrangementene foregår i Børsa kirke, 
er du hjertelig velkommen om du bor i Buvik eller Skaun 
også: Det er tanken at vi samles alle tre menighetene i 
Børsa denne helga!

HISTORISK ANDAKT/MINNESMARKERING
I anledning bispevisitasen blir det en historisk minnesmarkering/andakt på den gamle 
 kirkegården på Viggja. Trolig har det stått kirke på Viggja siden middelalderen. I 1668 ble 
den kirka vi kjenner til i dag Y-kirka på Viggen bygd. 200 år senere stod den for fall. 
Ny kirke ble  innviet i 1857 på Naustan i Børsa og to år senere på Geitastrand. 

Tidspunkt for arrangementet er FREDAG 22. APRIL KL. 16:00

Noe av programmet blir:
- Historisk tilbakeblikk ved Bernt Husdal
- Betraktning ved sokneprest Pål Ove Lilleberg
- Hilsen ved biskop Tor Singsaas

Vel møtt!

I anledning bispevisitasen blir det en historisk minnesmarkering/andakt på den gamle 
 kirkegården på Viggja. Trolig har det stått kirke på Viggja siden middelalderen. I 1668 ble 
den kirka vi kjenner til i dag Y-kirka på Viggen bygd. 200 år senere stod den for fall. 
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En av rapportene som biskopen skal få før en visitas, er en 
som heter «soknets tilstand». I forbindelse med årets vistas 
er det skrevet tre rapporter – en for hver av menighetene 
i Skaun. I slike rapporter er det naturlig å se tilbake på 
utviklingen i soknene siden forrige visitas i 2007.

Hvert år sendes det også inn en rapport til Statistisk 
 sentralbyrå som summerer opp oppslutningen om 
guds tjenester og kirkelige handlinger i menighetene. 
Setter vi disse tallene sammen hjelper de oss til å se et 
bilde av tilstanden. Disse tallene må vi igjen se opp mot 
 befolkningsutviklingen som har vært i Skaun. Siden forrige 
visitas har befolkningen økt med 25% fra 6211 i 2007 til 
7755 nå i 2016!

Oppslutning om dåp

Oppslutning om dåp i Skaunmenighetene viser en svak 
økning på 6%. Men ser vi dette opp mot befolknings-
veksten så er realiteten i Skaun, slik det er for landet for 
øvrig, en tilbakegang på i underkant av 10%. 

Oppslutning om konfirmasjon 

Tendensen når det gjelder konfirmasjon viser også en 
økning selv om det varierer veldig fra år til år. Men ser vi på 
oppslutningen prosentvis av 15-åringer i hele Skaun siden 
2007 viser det en svak tilbakegang.

Soknets 
TILSTAND

Hvor mange gifter seg i Skaunkirkene?

Side 2007 har antall vielser variert mellom 12 og 23. 

Hvor mange begravelser forrettes?

Her er det store variasjoner fra 63 begravelser i 2009 til 37 
i 2012.

Hva med oppslutningen om gudstjenestene?

Gudstjenesteoppmøte i Skaunmenighetene viser en 
svak økning siden siste visitas. Ser en nærmere på hver 
 enkelt menighet så holder gudstjenesteoppmøte seg 
nokså  stabilt i Skaun, nedgang i Børsa og økning i  Buvika. 
Disse tallene henger igjen naturligvis sammen med 
 oppslutningen om dåp så det er derfor ikke overraskende 
at antall dåp har økt i Buvika.

Alt i alt forteller tallene at folk i Skaun slutter opp om kirka. 
Selv om det er endringer, så er det på ingen måte snakk 
om drastiske endringer i oppslutningen. 

TEKST // PÅL OVE LILLEBERG
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Skaun kirke
Lørdag 7. mai kl. 11

Camilla Kristoffersen Gustad

Eline Karijord

Fredrik Solstad 

Inger Helene Wikerøy Jystad

Johan Fonn Solstad

Lars Inge By

Sigrid Adde

Martin Kirkreit

Buvik kirke
Lørdag 21. mai kl. 11

Adrian Langørgen

Caroline Bo Lenes

Cathrine Vuttudal

Erle Linn Aunet

Joachim Normannseth

Julie Anita Høvik

Kristoffer Mårvik Moen

Magnus Øye

Mats Jørgen Karlsen

Ole Aleksander Linn Aunet

Sander Sesaker

Lørdag 21. mai kl. 13

Eline Børseth

Harald Nebelung

Helene Hestnes

Ingrid Agate Bjerkestrand

Lea Kvam

Lisa Pedersen

Marit Lund Solem

Siv Daniela Gunnerød Sem

Torbjørn Karlsen

Victoria Hafsås Rasmussen

Søndag 22. mai kl. 11

Alf Solem

Daniel Munkvold Kolbeinsen

Guro Fagerholt Berg

Ingrid Pettersen

Lars Martin Førde

Natalie Sneeggen

Ole Holum

Runa Eid

Simon Sørtømme Tannvik

Truls Rørvik

Konfirmantene
SKAUNMENIGHETENE 2016

Børsa kirke
Lørdag 28. mai kl. 11

Anders Snekvik

Andreas Sølberg Jerpset

Caroline Viggen Røli

Emil Ekmann Fredriksen

Emil Killi

Fredrik Larssen

Iselin Viggen Røli

Johanne Rise Krangsås

Karen Bjørkli Bakløkk

Kristin Sveås Lilleberg

Kristoffer Skuterud 

Maren Meistad Grøttjord

Marius Rønning Wiggen

Marthe Heggdal

Sander Krogh

Simen Hansen

Vegard Ruud Halgunset

Vilde Elise Winther

Søndag 29. mai kl. 11

Andrea Rian

Elise Berge Eidem

Ida Døvik

Kristin Andaas Kjøren

Marit Hamel

Marius Aa Ingdal

Oskar Kvernmo Jakobsen

Silja Rosvold Ness

Tale Marie Brekstad Hagemo

Torbjørn Storsand

Victoria Sellie Bye

Yvonne Karlsen Ofstad
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VELLYKKET FASTEAKSJON
Konfirmantene gikk fra dør til dør og foreldre stilte opp som sjåfører. Nesten alle hus i hele Skaun kommune fikk 
besøk. Ikke alle var hjemme, men tilstrekkelig mange til at det ble et svært godt resultat! Pengene er sendt avgårde 
til Kirkens Nødhjelp, som vil bruke dem spesielt til å hjelpe mennesker med rent vann. I katastrofesituasjoner trengs 
vann med det samme – Kirkens Nødhjelp kan hjelpe! De hjelper også til med å bore brønner slik at folk får en bedre 
hverdag. Mange mennesker blir syke av dårlig vann, derfor er rent vann livsviktig! 

Fikk du ikke gitt penger? Da kan du gjøre slik: 
enten gå inn på www.kirkensnodhjelp.no for å 
gi over nettet, eller du kan sende en sms med 
teksten GAVE til 2426. Da gir du 200 kroner til 
Kirkens Nødhjelp. 

Resultater: 
Buvik menighet  28 231,- (i fjor: 21 955,-) 
Børsa menighet 34 336,- (i fjor: 37 824,-) 
Skaun menighet 15 791,- (i fjor: 19 498,-)
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Line Krutvik Saltbones tok i vinter på sitt 
tredje år som leiar i Børsa Normisjon – 
foreininga som no har vakse seg ut av 
bedehuset i Børsa. Likevel håpar ho 
at enda fleire får ta del i det kristne 
fellesskapet i bygda. 

– Eg liker å tru at det er ein himmel 
over livet, at det finns ein Gud eg kan 
kome til med både gleder og sorger.  
I Børsa Normisjon får eg lære meir 
om trua mi. Her får eg vere ein del at 
eit  fellesskap der vi bryr oss om kvarandre, 
ber for kvarandre og  synger saman. I tillegg 
er det veldig triveleg å få treffe  venner, ete og prate 
 saman. Ungane mine liker seg og veldig godt på Fredly og 
i  bedehuset. 

For felles skapet i Børsa Normisjon er for både store og 
små, seier Line som håpar at fleire gjer som ho gjorde da 
ho flytta til  bygda da ho vart ein del av det kristne felles
skapet i Børsa Normisjon.

Line Krutvik Saltbones kom flyttande til Børsa med mann 
og eit barn for om lag 12 år sidan. 
 
– Da leigde vi eit hus på Fredly, for å bruke litt tid på å 
finne ut kor i Trondheim vi skulle busetje oss, seier ho og ler.
 
– Ganske raskt fann vi oss til rette her i Børsa, og bestemte 
oss for at her vil vi bu.  

Sidan har familien til Line og mannen Stein Magne auka 
med to barn til og ein hund. Line er til dagleg lærar på 
 Viggja oppvekstsenter, og på fritida køyrer ho ungar til 
ulike aktivitetar, går tur med venninner, er litt for glad i TV, 
og så er ho altså leiar for Børsa Normisjon på tredje året. 
Organisasjonen Line er leiar for, har mange medlemmar 
og aktiviteten er stor året rundt. Ja, så mange er aktive 
i Børsa Normisjon, at Børsa bedehus blir for lite når dei 
arrangerer søndagstreffa. No må dei ta i bruk Fredly folke-
høgskole.
 
– Sjølv byrja vi å gå på søndagsmøter i Børsa Normisjon 
med ein gong vi flytta hit, seier Line.
 
– Og det at vi raskt kom inn i eit godt fellesskap der vi 
fekk gode venner, gjorde igjen at det var enklare for oss å 
velje å busetje oss i Børsa. Sånn trur eg det har vore for fleire. 
Det er så givande og kjekt å få vere med og  organisere og 

Line 

– LEIAR FOR BØRSA NORMISJON

planleggje eit allsidig tilbod for så mange 
flotte  menneske. Børsa Normisjon 
har om lag 90  vaksne medlemmar, 
og mange, mange barn. Er ikkje det 
 imponerande, spør Line  retorisk, før 
ho fortel om at Børsa Normisjon 
no er godt i gang med å byggje om 
 kjellaren i Børsa bedehus sånn at 
 huset kan brukast for fleire enn i dag.

 

Å vere i eit kristent fellesskap
Line synes det er trygt og godt å få høyre til eit 

kristent fellesskap i Børsa.

– Noko av det som kanskje er det mest spesielle med 
dette felles skapet, er at på søndagstreffa er heile stor
familien til stades. Her møtes alle, frå babyar til eldre folk, 
og det er så fint at vi kan vere saman på tross av veldig 
ulik alder. Det blir gjerne litt støy når alle er samla, men 
ungane har ofte eit eiget opplegg sånn at både unge og 
gamle blir møtt med sine behov og ønske – før vi alle 
igjen samlar oss til felles kveldsmat. I Børsa Normisjon har 
om lag alle ein eller fleire oppgåver. Sjølv om det kan vere 
eit ork å vere den som har ansvar for å ordne kveldsmat 
eller leie eit møte, er det godt å få vere nyttig og kjenne 
at det er bruk for ein, seier Line, som elles ikkje  tenkjer 
seg om to gongar når vi ber ho om å trekke fram eit 
høgdepunkt frå tida i Børsa Normisjon.

– Kvart år er Børsa Normisjon på fellesskapsweekend på 
Søvassli. Om lag hundre folk med stort og smått er saman 
ei heil helg, med turar, fotball, bål, mykje latter, prat og 
fine møte. Når ein er saman ei heil helg, kjem ein ekstra 
tett på kvarandre, og det er godt å få snakke om både det 
som er greitt og vanskeleg, og det er fint å vite at ein har 
mange rundt seg som bryr seg. Under helga på Søvassli i 
fjor haust var ein av våre medlemmar alvorleg sjuk, og vi 
vart minna på at vi er pårørande for kvarandre. Og sjølv 
om alle ikkje kjenner kvarandre like godt, er vi eit felles-
skap som har omsorg for kvarandre og for kommunen vi 
bur i.

Til sist har Line Krutvik Saltbones eit viktig bodskap ho vil 
dele:

– Sjølv om vi er mange i Børsa Normisjon, er det alltid 
plass til fleire. Alle er hjarteleg velkomen til å kome på 
søndagstreff eller nokre av dei andre treffa vi har!

TEKST // ESPEN TØRSET
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Fredag 24. juni inviterer Kristin på Husaby til opnings
konsert med salmekveld i Skaun kyrkje med  Helge 
 Gudmundsen og Viggja Voices. 

Den raude tråden for salmekvelden vil vere religiøse 
 folke tonar. Mange av våre flotte salmetekstar har melodiar 
som er mykje eldre enn tekstane. Det gjeld salmar som 
«Eg veit i himmerik ein borg» og «Med Jesus vil eg fara». 
Fleire nyskrivne salmar har og melodiar som er sterkt 
 inspirert av folkemusikken. Tittelen på arrangementet 
 unde r Kristin på Husaby peikar på det siste. Teksten til «No 
stig vår song» er skrive av ein av våre fremste  nolevande 
salmediktarar, Edvard Hoem. Melodien er laga av Håkon 
Berge. Denne  takkesalmen, som vart skrive i samband 
med Kong Haralds 70årsdag i 2007, passar fint når sola 
står som høgst på himmelen: «Kom natt, kom morgengry, 
kom evig  sommars evig lyse dag» peikar både mot den 
ljuse sommarnatta og ei lengt til  himmelens rike. I tillegg 
til å vere ein takkesalme, handlar «No stig vår song» om 
hendingane i påskeforteljinga, som igjen peikar mot håpet 
om evig liv. Aktørar på salmekvelden 24. juni er Viggja 
Voices og Helge Gudmundsen. Vokalgruppa Viggja Voices 
vil framføre eit bredt spekter av våre religiøse folke tonar, 
i både norsk og engelsk språkdrakt. Den lokale gruppa frå 
Viggja blir akkompagnert av Jørgen Gustad og Hallgeir 
Måseide. Det heile blir leia av Helge Gudmundsen, kjent frå 
radioprogrammet Salmer til alle tider og maratonsendinga 
«Salmeboka minutt for minutt». I tillegg blir det rikeleg 
høve for publikum å vere med i allsongen. 

Kulturfestivalen Kristin på Husaby blir arrangert helga 
24. juni til 26. juni. Eit høgdepunkt under festivalen blir 
 foredraget av Edvard Hoem i Skaun kyrkje laurdag 25. juni. 

– SALMEKVELD MED HELGE GUDMUNDSEN 
OG VIGGJA VOICES

No stig vår song

ESPEN TØRSET

NS 854 No stig vår song
Tekst: Edvard Hoem
Melodi: Håkon Berge

No stig vår song, vår takk til Gud for denne gode verd,

for havets salt, for regn og sol og himlens stjernehær. 

Vi takker deg for storm og frost, og snø som fell så stilt mot jord. 

Vi takker for den mørke natt, og vårens tid, for alt som gror.

 

No stig vår song, vår takk til Gud for nådens korte tid. 

Da skapte du vår vakne sjel som lid når andre lid!

Ditt tålmod lindrar galme sår, men dagleg blir din skapning krenkt. 

La rettferd fylle tusen år! Trøyst våre barn, møt deira lengt!

 

No stig vår song, vår takk til Gud, for denne heim, vår jord, 

for barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord! 

Vi takker for kvar nyfødt dag da våre sansar opnar seg,

for tankens glans, for hjarteslag og alle under på vår veg. 

No stig vår song, vår takk til Gud for Han, som er vår fred.

Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. 

Da stig vår song, vår takk til Gud for spor på strand, for bølgjers slag: 

Kom natt, kom søvn kom morgongry kom evig sommars lyse dag.

ØKUMENISK KVELDS ANDAKT 
I SKAUN KIRKE!
Søndag 19. juni, det vil si helga før Kristin-helga, så blir det 

økumenisk kveldsandakt i Skaun kirke. Noen kirkeledere 

fra forskjellige kirkesamfunn er på pilegrimsvandring 

til Nidaros. I Trondheim skal det nemlig være et møte i 

sentralkomitéen for Kirkenes Verdensråd fra 22. til 28. 

juni. Derfor kommer det over 300 kirkeledere fra hele 

verden til Trøndelag i de dagene. Noen av disse går altså 

pilegrimsleia gjennom Skaun! Knut Refsdal, leder i Norges 

kristne råd vil delta på kveldsandakten, sammen med 

sokne prest Dagfinn Bjerkestrand. Nattverd for alle! 

Andakten begynner kl 19.00 (Hvis pilegrimene ikke har 

rota seg bort…) Les gjerne mer om Kirkenes Verdensråd 

på: www.oikoumene.org 

I vår tid møtes mange kirkesamfunn som har vært fra 

hverandre i hundrevis av år og finner sammen. Tross alle 

forskjeller som vi ikke skal glatte over, men heller glede 

oss over, er vi forenet i troen på at Jesus Kristus er den 

oppstandne Guds sønn og Messias!
Viggja Voices

Helge  Gudmundsen
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Heisann!
Jeg heter Sara Grønning. Jeg er 9 år og går på 
Venn skole i 3. klasse. Jeg bor i Rihåggåveien 
i Eggkleiva. Der bor jeg sammen med lillebror 
Ludvig 6 år, og storebrødrene mine Sindre som 
er 13 ca. og Leif-Kristian ca 16. Også mamma 
og pappa da. Mamma er «nokka» med 30 og 
pappa er 42 år. Det beste med mamma er når 
vi koser oss og ser på film sammen og gjør 
ting  sammen. Det beste med pappa er å leke 
at  pappa er okse og sitte på ryggen hans eller å 
spise potetgull sammen og se på tv.

På fritiden liker jeg å leke med Schleich-Hester, 
legofriends og være med venner. Det er også 
 morsomt å spille minecraft og jeg går på drill 
og fotball. Jeg liker å dele rom med Ludvig fordi 
når jeg kjeder meg og han kjeder seg så kan vi 
leke sammen. Det som er litt plagsomt er at det 
er kjedelig viss jeg og Ludvig begynner å krangle 
etter en lek. Når jeg blir voksen vil jeg jobbe som 
dyrepasser. Favorittdyrene mine er hund, katt og 
hest.

Jeg har vært med på Tårnagenthelg i Skaun-
kirka. Det beste med helga var å være være i 
kirke tårnet og på kunstmalergruppa. Og så likte 
jeg godt vær leken. Værleken er sånn at når 
noen roper sol, skal vi sole oss, eller flom da 
skal vi oppå benken og  orkan så skal vi under 
 benken.Jeg syns at det  viktigste med tårnagent-
helga var at jeg lærte om Gud. Vi lærer ikke så 
mye om Gud på skolen.

I FYR OG  flamme
Det var både flammar og sverd med på menyen då Ruben 
Gazki besøkte Børsa kirke med sitt familieshow 5. mars. 
Det var ca. 150 mennesker som kom til kirka på laur-
dags kvelden og fekk med seg eit forrykande show med 
både svindel og merkelege stunt. På eit tidspunkt trakk 
han ein sytråd ut gjennom tårekanalen i auge! Ei jente 
var så «heldig» å få med tråden heim som eit minne. 
Gazki er kjent rundt omkring både i Norge og utanlands 
og det var ei oppleving for alle oss som var tilstades. 
Spesielt spanande var det kanskje for dei som vart tatt 
fram for å hjelpe til. Etter showet var det kirkekaffe med 
kaker og prat. Deretter drog Gazki på besøk til Thunder-
ungdommane som var på leir på Nerskogen og hadde ei 
litt annaleis underhaldning for dei. Det er ikkje umogleg at 
han kjem tilbake neste år og då har du sjansen til å få det 
med deg dersom du gjekk glipp av det i år. Eller kanskje du 
vil sjå det igjen?

PÅSKEVERKSTED
Siste mandagen før påske var det påskeverksted for 
barn mellom 3 og 6 år i kjellaren på Børsa bedehus. 
Små  kunstnerar frå både Børsa, Buvika, Viggja og  
Skaun laga egne kreasjonar ut ifra sin eigen fantasi. 
Etter ei stund var det ei lita samlingsstund før vi 
 hadde pølser med brød til både liten og stor. 
Borna kosa seg og dei vaksne var enige om at 
den sjølvlaga påskepynten er den beste.
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SLEKTERS GANG NR. 2 2016

BØRSA 
14.02.16 Hedda Fossum Buskenes
 Sivert Stokke Gjersvold
 Elly Johannessen
 Celia Marie Skogstad
28.02.16 Jakob Husby

BUVIK
24.01.16 Alise Elvheim 
21.02.16 Othelie Lindrupsen-Lona
 Eline Stenkløv
 Emilian Fandin
 Mia Engan
 Henny Løvset 
06.03.16 Oddbjørn Aarvåg Kristiansen
 Even Hadeland Thieme
 Oliver Røkke Svorkås
 Teodor Karoliussen 
 Bjørnøy Nilsen 
24.03.16 Ellie Hval
  
SKAUN
28.03.16 Jakob Sivertsen Vollan 
 (døpt i Nidarosdomen)

DØPTE

BØRSA
22.02.16 Magnar Hammerstrøm 
 f. 2000
07.03.16 Gunnar Vatne f. 1936

BUVIK
19.01.16 Tor-Odd Vist f. 1932
26.01.16 Marie Pauline Larsen f. 1922
30.01.16 Toril Kvernberg f. 1954
06.02.16 Gunvor Fjellvær f. 1923
09.02.16 Jenny Onsøien f. 1926
25.02.16 Oddmunn Vikan f. 1921
10.03.16 Ella Paulsen f. 1926

SKAUN
23.01.16 Laila Meistad f. 1943
27.01.16 Torstein Magnus 
 Magnussen f. 1929
08.02.16 Rolf Johannes Sveistrup 
 f. 1932
14.02.16 Olav Lefstad f. 1928
06.03.16 Randi Solstad f. 1931

DØDE

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 

Vi leverer alt 
i sorg - og brude-
binderi!

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

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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Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 24.04.2016  
Børsa kirke kl. 11
Høymesse Biskop Tor 
Singsaas, DnB og POL

1. MAI
SØNDAG 01.05.2016  
Buvik kirke kl. 12
Gudstjeneste DnB        

KR.HIMMELF.DAG
TORSDAG 05.05.2016  
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB 
Konfirmantoverhøring

LØRDAG 07.05.2016  
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB 
Konfirmasjon

SØNDAG FØR PINSE
SØNDAG 08.05.2016  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB  
Konfirmantoverhøring  

PINSEDAG
SØNDAG 15.05.2016  
Børsa kirke kl. 11
Høytidsmesse POL  

2. PINSEDAG
MANDAG 16.05.2016  
Skaun kirke kl. 11
Høytidsmesse POL   

17. MAI
TIRSDAG 17.05.2016  
Buvik kirke kl. 10:30 
Gudstjeneste DnB        
Skaun kirke kl. 11
Minigudstjeneste POL        
Børsa kirke kl. 12
Gudstjeneste POL

LØRDAG 21.05.2016  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB 
Konfirmasjon
Buvik kirke kl. 13
Gudstjeneste DnB 
Konfirmasjon

TREENIGHETSSØNDAG
SØNDAG 22.05.2016  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB 
Konfirmasjon
Børsa kirke kl. 17
Gudstjeneste POL 
Samtale med konfirmantene

LØRDAG 28.05.2016  
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL 
Konfirmasjon

2. SØNDAG I 
TREENIGHETSTID
SØNDAG 29.05.2016  
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL 
Konfirmasjon

3. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 05.06.2016  
Buvik kirke kl. 11 
Gudstjeneste DnB      

4. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 12.06.2016  
Børsa kirke kl. 11
Høymesse POL

5. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 19.06.2016  
Båthavna kl. 11 
Gudstjeneste POL 
Sommerkirkekaffe
Buvik kirke kl. 17 
Gudstjeneste DnB 
Skaun kirke kl. 19
Økumenisk kveldsandakt DnB

6. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 26.06.2016  
Kulbrandstad stavkirke 
kl. 07:30
Ottesang DnB
Skaun kirke kl. 13 
Pilegrimsmesse DnB      

7. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 03.07.2016  
Børsa kirke kl. 11
Høymesse DnB

8. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 10. JULI 2016
Ingen gudstjenester

9. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 17. JULI 2016
Ingen gudstjenster

10. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 24. JULI 2016
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

OLAVSDAGEN / OLSOK
FREDAG 29. JULI 2016
Husaby kl. 19
Pilegrimsmesse POL     

11. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 31. JULI 2016
Buvik kirke kl. 11 
Gudstjeneste POL

12. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 7. AUGUST 2016
Skaun kirke kl. 11
Høymesse DnB

13. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 14. AUGUST 2016
Børsa kirke kl. 11 
Høymesse DnB

VINGÅRDSSØNDAG
SØNDAG 21. AUGUST 2016
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Skolestartere 6-årsbok 

15. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 28. AUGUST 2016
Børsa kirke kl. 11
Høymesse POL

16. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 4. SEPTEMBER 2016
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL
Konfirmantpresentasjon
Børsa kirke kl. 17
Gudstjeneste POL
Skolestarter 6-årsbok

17. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 11. SEPTEMBER 2016
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Konfirmantpresentasjon

Vi minner om at alle 
konfirmasjonsguds tjenestene 
er åpne gudstjenester og alle 
er velkommen. Unntak er 
lørdag 28. mai i Børsa kirke

POL: Soknepresten i Børsa  
og Skaun Pål Ove Lilleberg
DnB: Soknepresten i Buvik
Dagfinn Bjerkestrand

Neste menighetsblad 
kommer i begynnelsen av 
september

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

Gudstjenester april – september


