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Vi synger med Maria
vår store glede ut
til ham som gav oss Jesus,
til himlens høye Gud.
For hellig er hans navn,
ja, hellig er hans navn.

Hans arm er sterk og mektig,
med velde går han frem,
men ser de små og svake
og elsker nettopp dem.
For hellig er hans navn,
ja, hellig er hans navn.

Steinar Garberg
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INGEN DIAKON 
TIL SKAUN
Sokneprest Pål Ove Lilleberg

Det var med stor skuff else vi mottok beskjeden på kirkekontoret om 
at kommunestyret sa nei til å øke rammene for kirkelig fellesråd i Skaun 
slik at en kunne få på plass diakon i Skaun. I mange år har dette vært et 
 ønske. Under bispevisitasen ble det igjen satt fokus på behovet. Med god 
drahjelp fra biskopen hadde vi håp om å ro dette i land, men slik ble det 
ikke.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, nestekjærlighet i praksis. Diakoni er 
omsorg for hele  mennesket fra vugge til grav, både forbyggende og helende. Den har fokus på åpen 
og skjult nød. Dette   arbeidet ledes av diakonen som har sin identitet i kirken. Diakonen arbeider rett og 
slett for  menneskers beste i lokalmiljøet, ofte i samarbeid med off entlige og frivillige instanser.

Prestene ivaretar også diakonale oppgaver, men arbeid med gudstjenestene, dåpssamtaler, 
 konfi rmantene, vigsel og begravelser krever såpass mye at det blir lite tid til dette arbeidet. I fjor 
 opplevde vi at antall gravferder økte med 33%. Det er ingenting som tyder på at det bli færre i vekst
kommunen Skaun fremover. Og i møte med begravelser kjenner vi prestene på en sårhet. Mange skulle 
vært fulgt opp, men tiden strekker ikke til. Med en diakon i staben på kirkekontoret kunne vi blant annet 
gitt en langt bedre oppfølging av sørgende i kommunen.

Trondheim og Orkdal kommuner har gode erfaringer med sine diakoner, de utløser også gjerne annen 
frivillighet i arbeidet. 

Her på kirkekontoret kommer vi ikke til å gi oss med det første. Vi vil fortsatt kjempe for en stilling som 
kan bety svært mye for kommunen og kirkene i Skaun.

NÅDE
www.kirken.no // Pål Ove Lilleberg

I år er det 500 år siden Martin Luther slo opp 95 teser på døra til slottskirken i Wittenberg i Tyskland. 
Dette vil vi på ulike måter markere i Skaun dette året under parolen og temaet NÅDE! 

Kjernen i reformasjonen er at mennesker blir rettferdige for Gud ene og alene på grunn av Guds nåde, 
slik den blir gitt oss gjennom Jesus Kristus, Bibelen og troen. I et samfunn med stor vekt på økonomi, 
vekst og vellykkethet trengs virkelig nåden.  

Hovedtemaet nåden blir igjen konkretisert ved tre undertemaer som blir tema på fl ere  gudstjenester i 
Skaun til sommeren og høsten. Dette blir spennende og aktuelt.

1. Frelsen er ikke til salgs
Guds frelse står i skarp motsetning til tanken om at vi kan tilegne oss Guds gaver for selv å oppnå 
sosial, økonomisk og politisk status. Vi trenger stadig å holde fram det gode budskapet om frelse ved 
troen på Jesus Kristus. Derfor vil kirkene markere 500 år med reformasjon med å understreke: 
Frelsen er ikke til salgs.

2. Mennesker er ikke til salgs
Ethvert menneske er skapt i Guds bilde og er elsket av Gud. Det er grunnlaget for det kristne 
 menneskesynet og troen på menneskeverdet. Når noen ikke respekterer et  medmenneskes  verdighet, 
men utelukkende ser på det som et objekt en selv kan tjene penger på, krenkes  menneskeverdet. 
Mennesker skal aldri være en handelsvare på det åpne markedet. Derfor vil  kirkene markere 500 år 
med reformasjon med å understreke: Mennesker er ikke til salgs.

3. Skaperverket er ikke til salgs
Kirker verden over holder fram at menneskene ikke er naturens herskere, men Guds skapninger som 
har fått i oppdrag å ta vare på Guds skaperverk slik at jorda også i framtida kan være et godt hjem for 
mennesker og et mangfold av levende arter. Naturen er i utstrakt grad blitt en handelsvare som de 
rikeste kontrollerer. Handelen kjenner ingen grenser, og den har skapt store miljø utfordringer. 
Vi trenger en dyptgående reformasjon i holdning og handling. Derfor vil kirkene markere 500 år med 
reformasjon med å understreke: Skaperverket er ikke til salgs.

www.kirken.no
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1. januar 2017 skjer den 
største organisatoriske 
 endringen av Den norske 
kirke siden reformasjonen for 
500 år siden.

I 2017 er det 500 år siden kirkereforma
toren Martin Luther formulerte sine 95 teser 
mot avlatshandelen. Det ble starten på dype endringer 
i det europeiske kulturelle, religiøse og politiske land
skapet. Reformasjonsjubileet blir markert på mange 
måter i  kirkene i løpet av 2017 og gir anledning til fornyet 
 oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro.

For den kirken Luther kritiserte var ikke statkirke 
relasjonen noe debattema. I det norske arbeidet med 
endringer i kirkestatrelasjonen har to hovedhensyn stått 
sentralt de siste 50 årene: Hensynet til religionsfrihet og 
likestilling mellom tros og livssynssamfunn, og hensynet 
til selvstendighet for Den norske kirke. Begge hensyn har 
sammenheng med vernet av religionsfrihet i menneske
rettighetene.

Endringene i grunnloven i 2012 og virksomhetsover
dragelsen fra 1. januar 2017 endrer vilkårene for Den 
norske kirke. Men kirkens virksomhet og lokale nærvær 
blir ikke endret.

Statkirkespørsmålet handler ikke bare om Den norske 
kirkes forhold til staten. Det handler vel så mye om hva 
slags stat den norske staten skal være. Og det handler om 
hvordan staten forholder seg til tros og livssynssamfunn 
generelt.

Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom 
stat og kirke: Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester 
embets eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispe
dømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. 

2017 – ET KIRKEHISTORISK 

merkeår

Kirkemøtet har overtatt mye av 
den myndigheten som tidligere lå i 

statsforvaltningen, og er det  øverste 
representative organet for det nye 

rettssubjektet Den norske kirke.

Det siste hundreåret har staten overført 
stadig nye ansvarsområder til organer for 

Den norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, 
deretter fulgte innføring av bispedømmeråd i 1933. I 

1934 ble Bispemøtet formalisert og i 1984 ble Kirkemøtet 
opprettet. Ny kirkelov som blant annet regulerer forholdet 
mellom kommunen og menighetene, kom i 1996 og de 
kirkelige fellesrådene ble opprettet.

Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 
2012 er Den norske kirke nå et selvstendig trossamfunn  
og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ.

Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven i paragraf 
16: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir 
Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.

Kirkens kall og oppgave overfor folk  
og land videreføres 
«Mer himmel på jorda» er Den norske kirkes visjon.  
Ved dette forstår vi oss som en del av Kristi bevegelse på 
denne jord. Gjennom ord og handling skal vi formidle 
Guds kjærlighet og frelse gjennom Jesus Kristus like til 
jordens ender.

TEKST // WWW.KIRKEN.NO // FOTO // PÅL OVE LILLEBERG

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeordning/ny-relasjon-mellom-stat-og-kirke/


MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER4

Trosopplæringen 
har fått ny  
medarbeider
Inger Synnøve Gjære er 
tilsett i prosjektstilling i 
trosopplæringa her dette 
året. Ho vil du møte på 
ulike tiltak og gudstenest
er i løpet av den tida. Inger 
Synnøve bur i Buvika og har 
tre døtre, saman med sin kjære Alf Inge, som er 
 spelteknologiprofessor. 

Sjølv er ho ho adjunkt og har arbeidd i ulike kyrkje
lege organisasjoner siden det forrige årtusenet. 
Ho er interessert i sang, musikk og klatring, for å 
nemne noko. Vi gler oss over å ha ho i teamet og 
ynskjer ho hjartleg velkommen!:)

Elise Kimo

Den nye kantoren i Skaun 
kan langt meir enn å spele 
 kyrkjeorgel. 

Etter at Jørgen Gustad gjekk av med 
pensjon etter 44 år som kantor, er det no 
ein 27 år gamal mann frå Litauen som har 
det øvste musikalske ansvaret for  kyrkjene i 
Skaun.

– Mitt namn er Vincentas Linkevicius, men kall meg 
gjerne Vincent, smiler han.

Vincent kom frå Litauen til Noreg i 2013. Han har med seg 
ein allsidig musikalsk bakgrunn i bagasjen. 

– Eg kjem frå ein svært musikalsk familie. Første gong eg 
song for eit publikum, var eg berre tre år gamal. Dei første 
tonene på pianoet tok eg som seksåring.

Meir alvor vart det da han som 14åring byrja på  Klaipeda 
S. Simkus konservatorium, der han studerte  klaver i fire år. 
Der tok han seinare bachelorgrad ved jazz lina på  Klaipeda 
universitet. I tillegg til utdanninga, går den musikalske 
interessa hans langt ut over jazz og klassisk musikk. 

– Ja, som student vann eg mange klaver og song
konkurransar. Eg har og hatt hovudrolla i to musikalar. 
Våren 2012 kom eg til semifinale i The Voice i heimlandet 
mitt, og same år var eg med i den litauiske finalen i Melodi 
Grand Prix.

Han har også vore deltakar i Norske Talentar. 

Kreativ kantor
Vincent tok kantoreksamen ved NTNU i Trondheim våren 
2014. Han har blitt inspirert av mange gode musikarar i 
løpet av tida han har budd her. Flinke norske organistar 
som Harald Rise, Magne H. Draagen, Jon Skogstad, Kåre 
Nordstoga og Arvid Gast er eksempel på det.

No har han så vidt fått starta som kantor i Skaun kyrkjelege 
fellesråd. Tidlegare har han vore kantor i Namdalen og i 
Vågå. Men tru ikkje at han er nøgd med å berre møte opp 
for å gjere ein jobb i kyrkja søndag ettermiddag. Vincent 
håpar stillinga i Skaun kan by på meir enn det.

– Eg forventar eit kreativt arbeids miljø, 
og kanskje får eg rom til å gjere  prosjekt 
og arrangere konsertar, salme kveldar og  
liknande. Gjerne i  samarbeid med lokale 
 musikarar og  kollegaer, seier han ivrig.

– Eg har og høyrt rykte om at det er 
 ønskje om å starte opp eit nytt kor i 

 kommunen, og det er noko eg kan like å vere 
med på. Eg har litt dirigent erfaring. 

Kanskje kan skauningane her få nyte godt av det nye 
 kantoren vår også er ein ivrig komponist på fritida. Her 
hentar han inspirasjon frå musikalar, jazz, gospel og 
 popmusikk. 

Uansett kva det blir til, blir det eit spennande møte med 
den nye kantoren vår. Vincent gler seg i alle fall mykje til å 
kome ordentleg i gang.

– Det blir fint og morosamt å vere kantor i Skaun. Eg trur 
eg vil trivast godt her!

- TRUR EG VIL 

trivast godt i Skaun  
TEKST //  ESPEN TØRSET
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TEKST OG DIAGRAMMER  // PÅL OVE LILLEBERG

Tallenes tale  

Egentlig er det litt rart at jeg skulle 
bli prest. I preste hverdagen  handler 
mye om kommunikasjon og 
 formidling i møte med  mennesker. 
Da er det ingen ulempe å være 
dyktig i språk. Disse fagene var langt 
fra mine  sterkeste fag på skolen. Jeg 
var realist og  matematikk/naturfag 
var de fagene jeg likte aller best.

Derfor er det i grunnen litt artig når 
vi kommer til januar. Da kommer 
det brev fra Statistikk sentralbyrå 
med beskjed om å foreta opptelling. 
Dette arbeidet trives jeg meg og 
som realist er det  interessant å se 
tallene i lys av tidligere år, dvs lage 
statistikker og diagrammer.

Hva forteller tallene om 
 oppslutningen om kirkelige 
 handlinger i Skaun? Når det gjelder 
dåp så er det en økning på en. 
Det som muligens er enda mer 
 interessant er å se dåpstallene i 
prosent av antall fødte, men det er 
det for tidlig for ennå. I 2015 var den 
på 92 %. Antall  konfirmanter går noe 
ned men  prosentvis oppslutning vet 
vi ennå ikke.  I 2015 var den på 78 %. 

Antall vielser variere veldig, men 
 tendensen de siste årene er klar. 
Flere kommer til Skaunkirkene for å 
gifte seg. Men den største økningen 
på kirkelige handlinger hadde vi på 
antall gravfreder. 33 % flere i 2016 i 
forhold til 2015.

Det aller mest gledelig er økning 
av antall kirkegjengere på guds 
tjenestene søndag og  helligdag. 
I 2015 var snittet på 87. I fjor var 
dette økt til 102. Det er en økning 
på 17 %.
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Julevandring er et konsept som ble 
utviklet av IKO tidlig på 90tallet. 
Før jul i år ble det gjennomført for 
første gang i Skaun.

Det var i oktober det gikk ut invitasjon til alle 
 førskolebarna i barnehagene om å være med på 
julevandring. Alle barnehagene takket ja til å være 
med. I løpet av 2 uker i  desember ble det gjennomført 9 
vandringer i kirkene i Skaun. Hver vandring tok i underkant 
av en klokketime.

Julevandringene er et opplegg der juleevangeliet ble 
 formidlet til barna gjennom deltagelse og opplevelse. 
I  løpet av julevandringen fikk både barn og voksne, 
 tildelt roller og kostymer og fikk være med på de ulike 
 hendelsene i juleevangeliet. Dette var likevel ikke noe 
tradisjonelt julespill: Barnehagene skulle ikke øve på roller 
på forhånd.

Det hele startet med et møte med keiser  Augustus i 
 sakristiet hvor barna ble skrevet inn i manntall. I  sakristiet 
ble de tre vise menn presentert og deretter startet 
 vandringen mens barna og voksne sang Jonas Dahl 

Spennende 
JULEVANDRING FOR FØRSKOLEBARNA I SKAUN

TEKST // PÅL OVE LILLEBERG

sin julesalme: «Nå vandrer fra hver en 
verdens krok, i ånden frem, et uoverskuelig 
pilgrims tog, mot  Betlehem». I våpenhuset 
fikk barna møte engelen Gabriel som sa til 

barna: Frykt ikke. Deretter ble det plukket 
ut flere  engler til  englekoret før alle gikk inn i 

kirkerommet som for  anledning var gjort om til 
Betlehemsmarkene. I  midtgangen var det «tent» 

et bål hvor hyrdebarna samlet seg for å passe på 
 sauene sine. Vandringen ble avsluttet fremme ved alteret 
hvor Maria og Josef satt rundt krybba med Jesusbarnet.

Barna var lydhøre og ettertenksomme. Noen barn  syntes 
det var litt for spennende. Etter vandringen vill noen 
endog til beholde kostymene. Det sier vel litt om at barna 
trivdes og syntes dette var kjekt å oppleve. 

Det er undertegnende som tok med seg ideen med jule
vandring hit til Skaun. Med god hjelp av Brynhild Stjern 
som har sydd alle kostymene, Håkon Ruud som har laget 
julekrybba og Håkon Ruud/Egil Snekvik som har laget 
hyrdestavene, ble dette mulig.

Stor og varm takk til Brynhild, Håkon og Egil for alt 
 arbeidet de har lagt ned. Uten dem ville vi ikke kunnet 
arrangere julevandring her i Skaun.
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Under lysmessa før jul i Skaun kirke ble det avduket ny 
julekrybbe. Julekrybba er laget av Steinar Garberg og 
den består av 5 skulpturer modellert i leire og brent med 
en høyde på ca 50. cm. Hver dag siden i august har han 
 jobbet med figurene. Hver enkelt figur har et unik form 
med flotte detaljer og ansiktsuttrykk.

Det vanket mange godord om de flotte figurene samt 
gesimsen med lys Anders Eidsli hadde fått laget over 
 krybba. Stjerna som Nils Kristian Ofstad fikk montert satte 
en ekstra spiss på det hele.

NY OG STASELIG JULEKRYBBE I 

Skaun kirke
TEKST OG FOTO // PÅL OVE LILLEBERG

Det er vel verdt å stikke innom kirka for å beskue den 
flotte krybba. Det første året vil den trolig stå fremme 
slik at besøkende og sommerens pilegrimer kan ta den i 
nærmere øyensyn. Skaun kirke har i fått ei krybbe den kan 
være stolt av å ha i sitt eie. 

Takk til Steinar, Anders og Nils Kristian for godt utført 
arbeid.
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Noen ganger tenker vi mennesker for mye på livet her på 
jorden, men det mange ikke vet, er at de kan velge å leve 
med Gud i evig tid! Så de ca. 100 årene her er bare en liten 
smakebit på det som skal komme. I Bibelen står det:

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, 
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.»  

Altså Gud elsket og elsker verden så høyt at vi kan få bo i 
evighet med han og alt vi må gjøre er å tro på at Jesus er 
Guds sønn! Det er helt utrolig og fantastisk! 

Mange syntes at livet her på jorden er lang tid, men i 
 forhold til det livet etter døden er det det jo ingen ting! Det 
livet her på jorden er ikke helt  perfekt, men livet med Gud 
er helt perfekt!  Himmelen som kommer blir så perfekt at 
det ikke helt går an å beskrive. Det blir ingen sykdommer, 
ingen som har det vondt, ondskap eller tristhet. Himmelen 
med Gud er helt perfekt og du kan glede deg!  

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. Nye lokaler har det blitt! Klubbkveldene 
starter kl. 19.00, og varer til kl. 20.30.

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

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

TANKER OM 

himmelen
TEKST // NELLA BIRGITTE GJÆRE WANG

BARNEMIX
Barnemix er et tilbud for barn fra 3 år og opp til 
1. trinn. Sang, dans, lek og rytmer. Startet opp tir 
17.01 med samlinger annenhver tirsdag fra 17.30
18.30 i Børsa bedehus. 

www.kirken.no/skaun/barnemix

ÅPENT LEKESTED
Åpent lekested er et treff punkt for barn fra  nyfødt 
til skolealder og foresatte som er hjemme på 
 dagtid. Vi samles hver tirsdag fra kl 10–12 på Børsa 
 bedehus untatt vinterferien og påskeuka.

www.kirken.no/skaun/lekested

PROGRAM VÅREN 2017

18. januar Mesterens Mester

8. februar KAHOOT

1. mars Gudstjeneste i Børsa kirke med 
  kveldsmat på Bedehuset etterpå. 
  Foreldre/foresatte er også velkommen! 
  Oppmøte i kirken

22. mars Misjonskveld & Amerikansk auksjon. 
  Ta med penger (mynter)

19. april Natursti

10. mai Destinasjon X Oppmøte kl 18:30!
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Juleverksted 
I BUVIK MENIGHETSHUS

Det er koseleg å samlast for å lage litt julepynt, høyre julemusikk 
og ete julegraut saman. Dei siste åra har vi sendt invitasjon til alle 
andreklassingane i kommunen og invitert til juleverksted. I år blei det 
produsert nisseluer av tråd, telysestakar, julekort og pynta fyrstikk
ørsker og pepperkaker. Vi hadde ei lita andakt og grautmåltid. Borna 
kan vere der sjølve, men dei foreldra som ønska å vere der å vente 
fekk servert kaffe og pepperkaker. 

Vi håpar at vi er i gang med ein fin tradisjon for 7-åringane våre. 
Ikkje berre får dei litt ekstra mulighet til å få julestemning, men dei 
har også sjansen til å møte 7åringar frå andre skular i kommunen. 
Ein takk til alle som bidrog både under arrangementet og med opp
ryddinga etterpå.

LYS VÅKEN 2016
TEKST OG FOTO // INGER SYNNØVE GJÆRE

Lørdagen før første søndag i advent møtte 22 lys våkne 11åringer opp i Børsa kirke. Lys Våkensangen runget både på 
øvelse og under framføring på gudstjenesten søndag. Da hadde stormen herjet utenfor kirkeveggene, men alle sov trygt i 
kirkerommet etter en lørdag med navneleiker, sang, pizza, orgelprøving, luftetur, kveldsmat, lyskorssamling og godnattsang. 
Dagfinn Bjerkestrand overrasket med musikalsk vekking før frokost, leik og forberedelser til gudstjenesten. Alle 11-åringene 
bidro til at ble en flott gudstjeneste, og attåt kirkesafta, kunne de fornøyd se lørdagskveldens «mannequin-challenge» på 
storskjerm. 

Stor takk til alle som deltok og til de frivillige medarbeiderne som gjorde dette mulig!
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TILSTANDSANALYSE 
PÅ KIRKENE PÅ PLASS
I fellesrådsmøte 6. september 2016 ble det  vedtatt å ta 
tilstandsrapport på alle kirkene i Skaun.  Prosjektstyring AS fi kk 
oppdraget og de har gjort en grundig gjennomgang av 
kirke byggene  innvendig som  utvendig. Vi har mottatt en 
 omfattende analyse som har registrert avvik,  gradering/referanse, 
kommentarer og forslag til  utbedringer og  kostnadsberegning.

Med dette har Fellesrådet fått et viktig verktøy til hjelp for å sette 
opp en langsiktig og forsvarlig vedlikeholdsplan ut i fra analysen i 
tillegg til planene som vi har fra tidligere vedlikeholdsplan.

Skaun kommune har også fått tilsendt tilstandsanalysen og fellesrådet 
håper på at de kan få bevilgning til nødvendig vedlikehold av kirkebyggene.

Inger Berg   
Kirkeverge 

BØRSA NORMISJON
Børsa Normisjon arrangerer søndagstreff  
kl. 17.00 på  Børsa bedehus. Dette er samlingen 
for hele  fellesskapet. Mye sang og musikk, forbønn, 
 aldersdelt program og kveldsmat til slutt.

En torsdag i måneden er det bibelsamlingene 
kl. 19.30 på bedehuset. Stedet for fordypning, 
samtaler bønn og forbønn. Enkel servering hører 
med.

Programmet
Tors 9. feb Årsmøte
Søn 12. feb Søndagstreff  med Åse Rugland
Tors 16. feb Bibelsamling med Øyvind Høyland
Fre 3. mars Bærekraftig byttebasar
Søn 12. mar Søndagstreff  med Inger Synøve Gjære
Tors 23. mar Bibelsamling med Atle Ølstørn
Tirs 18. april Påskesang med Orkland mannskor 
  i kirka
Tor 27. april Bibelsamling med Reidar Hovtun
Søn 7. mai Søndagstreff  med Helge Malum
Tors 11. mai Bibelsamling med Stein Ellinggard
17. mai Grunnlovsfest på Fredly folkehøyskole
Tors 1. juni Bibelsamling med Oddbjørn Stjern

HEI DU 

konfi rmant!
Du som skal konfi rmere deg i vår, har du tenkt på at du 
kunne tenkt deg å utvikle lederegenskapene dine? Vi i kirka 
arrangere lederkurs som du kan bli med på til høsten. 
Vi har hyggelige samlinger  sammen med ungdommer 
fra Orkdal og  Meldal og ei helg i høst drar vi på weekend. 
Dere blir kjent med dere selv, andre ungdommer, Bibelen, 
oss  lederne og lære mange kjekke leker, hvordan  formidle 
til barn og utvikle gode lederegenskaper. 

Det tar ikke mye tid for det er bare en gang i måneden, så 
det går fi nt an å ta dette kurset selv om du har andre ting 
du er med på i tillegg. I løpet av våren vil du få brosjyre fra 
oss i kirka og da er det fl ott om du har tenkt litt på det i 
forkant. Kan  ungdomslederkurset (ULK) være noe for DEG?

tilstandsrapport på alle kirkene i Skaun.  Prosjektstyring AS fi kk 

kirke byggene  innvendig som  utvendig. Vi har mottatt en 
 omfattende analyse som har registrert avvik,  gradering/referanse, 
kommentarer og forslag til  utbedringer og  kostnadsberegning.

Med dette har Fellesrådet fått et viktig verktøy til hjelp for å sette 
opp en langsiktig og forsvarlig vedlikeholdsplan ut i fra analysen i 
tillegg til planene som vi har fra tidligere vedlikeholdsplan.
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SLEKTERS GANG NR. 1 - 2017

BØRSA 
27.11.16 Vilje Sofi e Voldstad Berg
 Oliver Krogstad Engdal
 Kristian Larsen Tangstad
04.12.16 Johan Brustad
  
BUVIK
20.11.16 Erle Pedersen
 Sandra Malvig
 Lovise Fandin Letnes
 Mie Johanne Andersen
11.12.16 Emil Stavrum Sandø
 Oliver Emilian Evjen
 Borøchstein
 Tor Fladen Johansen  
 (Nidarosdomen)
15.01.17 Amalie Kirkhus
 Maja Hokseggen
 Magnus FortunAspaas
 Marius Stjerne Granås

SKAUN
04.12.16 Aksel HalvorsenWatnan
 Oliver HalvorsenWatnan
26.12.16 Kaia Shrestha Rekstad

DØPTE

BØRSA
31.12.16 FridRagnhild Flosand og 
 Joakim Ervik Halvorsen

BUVIK
20.11.16 Katrine Fandin og 
 Martin Dalen Letnes
31.12.16 Catrine Sandø Aasarød og  
 Stephan Leimbrock

VIGDE

BØRSA
20.11.16 Annbjørg Viggen f. 1942

BUVIK
12.11.16 Oddrun Haldis Overskott 
 f. 1943
12.12.16 Olaf Kleiven f. 1933
16.12.16 Even M Klefstad f. 1933
25.12.16 Kåre Sommerschild f. 1926

SKAUN
19.12.16 Marit Hovd f. 1926

DØDE

Basar
Fredag den 28. april 2017 
kl. 18.00 vert den årlege basaren 
arrangert i Skaun menighetshus. 
Tradisjonelt opplegg med god 
stemning, mat og triveleg prat, 
og med åresalg og trekking av 
loddbøkene.

Arrangør: Styret for Skaun 
menighetshus

BABYSANGKURS
16. januar startet det opp et kurs som avsluttes 
20.  februar. I mai starter nok et kurs opp igjen. 
Mandag 8. mai er det første av i alt 6 samlinger 
som avsluttes 19. juni. Påmelding til Elise Kimo på 
 kirkekontoret.

www.kirken.no/skaun/babysang

Dugnad
på kirkegården i Skaun  onsdag 
03.05.2017 fra kl. 18.00 og 
utover. Vi håper på godt 
oppmøte også denne våren. 
Ta gjerne med rive.

Etter dugnaden samles vi i 
menighetshuset til kaff e og 
noe å bite i.

Arrangør: Skaun menighetsråd  

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)
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Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

SÅMANNSSØNDAG
SØNDAG 12. FEBRUAR 2017  
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL 
Bibelutdeling til 5.-klassingene

KRISTI FORKLARELSESDAG
SØNDAG 19. FEBRUAR 2017   
Buvik kirke kl. 11
Høymesse DnB 

Børsa kirke kl. 17
Gudstjeneste POL 

FASTELAVNSSØNDAG
SØNDAG 26. FEBRUAR 2017  
Ingen gudstjenester i Skaun

ASKEONSDAG
ONSDAG 1. MARS 2017  
Børsa kirke kl. 19
Ung messe POL 
Thunder og Godkveldklubben deltar

1. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 5. MARS 2017  
Børsa kirke kl. 11
Høymesse POL

2. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 12. MARS 2017  
Buvik kirke kl. 11 
Høymesse DnB 
Menighetens årsmøte

3. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 19. MARS 2017  
Skaun kirke kl. 11 
Gudstjeneste POL 
Tårnagenter 

Fredly kl. 18
Konsert med Hans Inge Fagervik for 
konfirmantene med foresatte

MARIA BUDSKAPSDAG
SØNDAG 26. MARS 2017
Børsa kirke kl. 11
Familiegudstjeneste DnB
Søndagsskolen deltar

5. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 2. APRIL 2017
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB

Skaun menighetshus kl. 17
Sang-gudstjeneste POL
Menighetens årsmøte

PALMESØNDAG
SØNDAG 9. APRIL 2017
Børsa kirke kl. 11
Høymesse DnB

SKJÆRTORSDAG
TORSDAG 13. APRIL 2017
Buvik kirke kl. 11
Høymesse DnB

LANGFREDAG
FREDAG 14. APRIL 2017
Børsa kirke kl. 11 
Pasjonsgudstjeneste POL

PÅSKEMORGEN OTTESANG
SØNDAG 16. APRIL 2017
VÅTTÅN 
Andakt i soloppgang

PÅSKEDAG
SØNDAG 16. APRIL 2017
Børsa kirke kl. 11 
Høytidsmesse POL

2. PÅSKEDAG
SØNDAG 17. APRIL 2017
Skaun kirke kl. 11 
Høgtidsmesse POL 
Nynorsk liturgi

Børsa kirke kl. 19
Påskesang
Orkland mannskor

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 23. APRIL 2017  
Buvik kirke kl. 11 
Høymesse DnB 

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 30. APRIL 2017  
Børsa kirke kl. 11 
Høymesse Birger Foseide
Årsmøte for Sjømannsmisjon

POL: Sokneprest i Børsa og Skaun, 

Pål Ove Lilleberg. 

DnB: Sokneprest i Buvik,  

Dagfinn  Bjerkestrand. 

Neste menighetsblad kommer  
25. april. Deadline tirsdag 4. april.

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

Gudstjenesteliste

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


