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Det er min påstand: Bønn virker! 
Det er mange som latterliggjør oss som ber. De sier til oss: Gud finnes ikke. 
Eller han hører i alle fall ikke på ett lite menneske blant sju milliarder! Og 
 hvilken gud skal man be til, det er jo så mange! Noen mener at man må bruke 
det helt riktige navnet eller den riktige formen for bønn, ellers hører han i alle 
fall ikke. 

Jeg mener likevel: Bønn virker. Det snodige er at det går nesten ikke an å be 
feil, heller! Gud, Allah, Manitu, Jehova – navnet er egentlig ikke så viktig. Selv 
om Guds navn egentlig er «Jeg er», som Moses fikk vite. Men  hemmeligheten 
ligger i det å be i Jesu navn – for Jesu navn er mer enn bare et navn som 
klistres på bønnen! Alle som tror på Gud, (uansett hva han «heter») er 
 enige om at Gud er usynlig. Han (eller hun) er utenfor eller foran eller bak 
 skaper verket på et vis. Du kan ikke måle eller veie Gud! Gud kan vi faktisk ikke 
vite noen ting om, unntatt det Gud selv har åpenbart for menneskene. Og 
den sterkeste åpenbaringen av Gud er Jesus Kristus! Du kan vurdere den ene 
 religionen opp mot den andre eller vurdere fravær av religion – uansett blir 
bønn i Jesu navn det sterkeste som finnes! Bønn i Jesu navn betyr at Gud ser 
på meg som om han ser på Jesus – altså at det Jesus er og gjør, fargelegger 
meg og det jeg er og gjør. Jesus-navnet løfter meg ut av det menneskelige 
og helt inn i Guds nærhet. I Guds nærhet er lyset og kjærligheten og varmen 
så sterk at intet ondt kan overleve. Der blir det bare mitt innerste tilbake, det 
innerste som også er frelst av Gud selv – og da kan jeg være frimodig og hvile 
hos Gud. Bønn i Jesu navn betyr blant annet at min religiøse prestasjon ikke 
lenger teller, men bare det Jesus har gjort og gjør og er. 

Bønn virker – men ikke alltid som jeg vil. Det er jo litt av saken – bønn er å 
overgi seg selv til Gud gjennom Jesus, ikke alltid å ville forandre Gud på mitt 
vis. Men samtidig oppfordrer Bibelen oss til å mase på Gud, til å ikke gi opp, 
være utholdende i bønn. For bønn er også et kraftig våpen, et våpen som alle 
troende er kalt til å bruke til alt godt! 

Bønn virker alltid! Den stillheten vi mange ganger opplever når vi ber og Gud 
tilsynelatende ikke svarer – hvordan skal vi tolke den? Jeg mener at stillheten 
er Guds rop til oss: Jeg er uendelig glad i deg! Jeg sender min Ånd over deg! 
Du er mitt barn, lille menneske! Uendelig stillhet betyr uendelig kjærlighet! 

Bønn virker alltid! Det å være i en tilstand av bønn er godt for alle  mennesker, 
uansett hva vi ber om. For det å være sammen med Gud, er vakrere enn noe 
annet. Mange føler ikke dette så sterkt, og tror kanskje at det er noe feil med 
måten de ber på. Men det er vanskelig å be feil, så lenge man ber i Jesu navn: 
Jesus forvandler nemlig vårt innerste, selv om vår fysiske natur ikke alltid 
 kjenner Guds nærvær.

Bønn virker alltid! Bønn i Jesu navn virker alltid! 

BØNN 
VIRKER!

TEKST  //  DAGFINN BJERKESTRAND 
FOTO  //  GURI ANNE HANSEN

Foto forside: Sverre Ustad
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Han lever!
JESUS OG MARIA MAGDALENA 

BISKOP TOR SINGSAAS

Fortellingen om Maria  
 Magdalena som for tvilt  leter  
 etter Jesus og møter ham 
levende igjen, er den vakreste 
fortellingen i Bibelen. 

Maria trosset alle farer i de kaotiske dagene i 
påskehøytiden i Jerusalem. Evangeliene beskriver 
 situasjonen omkring Jesu død på  korset som kritisk 
for alle hans venner som fulgte ham. Disiplene låste 
seg inne på et loft nede i Jerusalem, livende redd for å 
bli fanget og dermed lide samme skjebne som Jesus. 
Evangeliene forskjønner ikke deres innsats med en 
eneste bokstav. Hadde det vært opp til dem, hadde 
hele fortellingen om Jesus Kristus blitt glemt. 

De eneste som handler og trosser alle farer er 
kvinnene. 

Evangelisten Johannes forteller levende og  dramatisk; 
Maria Magdalena kommer alene til graven og finner 
steinen rullet bort. Hun løper det hun kan ned i byen 
for å alarmere disiplene. Banker desperat på døra til 
skjulestedet deres. Andpusten får hun fortalt Peter 
og Johannes hva hun har sett. De styrter på dør og 
løper det raskeste de kan til graven. De går inn og 
finner den tom. Bare linklærne er der etter Jesus. De 
så og  trodde, fortelles det. Det Jesus hadde sagt om 
oppstandelsen før han døde, gikk nå opp for dem. 

Maria kom opp til graven etter de andre. Hun er 
 forvirret og fortvilt. Vimser omkring. De to andre går 
derfra. Mens Maria blir igjen. Hun blir stående  utenfor 

graven. Skjønner overhode ikke noe 
av dette. For hennes eneste tanke var 

å få komme opp til graven for å være 
alene der. Gråtende bøyer hun seg og ser 

inn i graven, og får se to hvitkledde engler 
sitte der Jesu kropp hadde ligget. De spør; 

«hvorfor gråter du?» Fortvilt spør hun tilbake om det 
er de som har tatt Jesus bort, for hun leter etter ham. 
Hun snur seg, og der står Jesus. Men hun skjønner 
ikke at det er han, - tror det er gartneren. Jesus spør 
også; «hvorfor gråter du?» Hun sier heftig; «Hvis du 
har tatt ham, så vis meg hvor du har lagt ham, så jeg 
kan ta ham med meg.»  «Maria» sier Jesus. Med ett går 
det opp for  Maria hvem han er. «Rabbuni», bryter hun 
ut, - det betyr «mester»; «Er det virkelig du, Jesus!» For 
bare han kan si navnet hennes på denne måten. Hun 
kjenner igjen klangen i  stemmen. Hvor ofte hadde han 
ikke ropt navnet hennes da de gikk sammen, hvisket 
det da de alle satt rundt bålet om kvelden og samtalte. 
Det var en egen varme i stemmen hans. 

Mens de andre bare får se en tom grav, er det Maria 
Magdalena som får selve møtet med den oppstandne. 
Hun får komme «bak den tomme grav».

Glad og opprømt løper hun ned til byen igjen og 
 forteller det til disiplene; - hun har møtt ham! Han 
lever!!

Dette er fortellingen som har forandret verden. Jesus 
Kristus lever!! Døden har gått på sitt første tap. Og det 
skal bli mange, mange flere!

Velsignet påskehøytid!
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Sjølv om det er heile 500 år sidan Martin Luther lærte 
oss at alt vi treng er nåden aleine, veit vi at denne 
bodskapen enno er like aktuell. Alt byggjer på nåden.  
Vi treng ikkje prestere nokon ting. Vi har lært at nåden 
er grenselaus. 

Sett burt ifrå kristninga av Noreg for om lag 1000 år 
sidan, er det ingen annan hending som har hatt så 
 mykje å seie for kva vi nordmenn trur på og korleis 
vi lever, enn reformasjonen. Det er derfor all mogleg 
grunn til å dvele ved 500-årsjubileet i år.

Martin Luther var mannen som på nytt peika på 
 evangeliet om Guds nåde. Vi blir ikkje rettferdige for 
Gud ved våre gode gjerningar, men berre på grunnlag 
av Jesu liv, død og påskeunderet om oppstandelsen. 
Denne gåva får vi også i 2017 gjennom dåpen og trua 
vår.

Når eg vil dvele litt ved dette emnet, les eg gjerne 
tekstlinjene i songen «Gir meg nåde» av Trygve Skaug. 
«Kan du tåle å se at jeg bare er et menneske»? Denne 
tekstlinja spør om det som alle menneske fryktar. Men 
om vi fryktar spørsmålet, gir svaret håp. «For om jeg 
trygler på kne, det vil ikke hjelpe meg det. For det er 
fortsatt du som gir meg nåde». Det er Gud som gir oss 
nåde. Med alle våre manglar. Tenk det!
 

Gir meg nåde
TEKST // ESPEN TØRSET. FOTO // ARTISTFOTO

Trygve Skaug frå Ørje i Østfold er både artist, låtskrivar 
og poet . Dei siste åra har vi vore så heldig å få lese dei 
korthogde og underfundige dikta hans på Instagram 
og i andre media. I vinter har han også heldt morgon-
andakt i NRK radio. Men først og fremst er han artist 
som har laga mykje god musikk. I juni kjem han til 
Skaun for å halde konsert under kulturfestivalen Kristin 
på Husaby.

Gir meg nåde
Gjennom daler og over fjell. 
Der har jeg plyndra og reist i fra. 
Over fjorden en varm vestlandskveld, 
der fikk jeg med mer enn det jeg ga.
Noen sier veien blir til mens en går,
men livet stilner skritt for skritt. 
Og sjøl om vintern alltid blir til vår, 
så blei det kaldt alt som var mitt. 

Men kan du tilgi meg nå, 
kan du glømme det jeg skylder. 
Børst av støvet og gå, 
igjennom kaos, gjennom mylder. 
Kan du tåle og se at jeg bare er et menneske. 
For om jeg trygler på kne, 
det vil ikke hjelpe meg det. 
For det er fortsatt du som gir meg nåde. 

Jeg så det skrivi som i ild. 
De største orda jeg har fått. 
Jeg var en vandrer som hadde gått seg vill, 
og lå der blodig og forslått. 
Jeg sto og så på deg i lang, lang tid. 
Du sto som tjora til ei mast. 
Og skipet sank, mens livet glei forbi
Du sa jeg leger det som brast. 

Men kan du tilgi meg nå, 
kan du glømme det jeg skylder. 
Børst av støvet og gå, 
igjennom kaos, gjennom mylder. 
Kan du tåle og se at jeg bare er et menneske. 
For om jeg trygler på kne, 
det vil ikke hjelpe meg det. 
For det er fortsatt du som gir meg nåde.
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I år er fasteaksjonen tirsdag 4. april. Vi håper 
 bladet er kommet til deg før dette, men risikerer at 
 konfirmantene allerede har vært på døra di. Håper du 
hadde kontantene klare!

Mottoet i år er: «Ja, vi elsker dette vannet!»
Det innebærer at de pengene vi gir i år, kommer til å 
bli brukt til å skaffe rent vann til mennesker. Det er jo 
det mest elementære og burde være tilgjengelig for 
alle, men det er mange som blir syke og dør av skittent 
drikkevann. 

Fasteaksjonen 
2017

FOTO // KIRKENS NØDHJELP

Hvis du ikke har mulighet til å gi kontanter,  
så kan du enkelt gi din gave slik: 
Send en SMS med ordet GAVE til 2426. 
Da belastes telefonregningen din med kr 200,-. 
Du kan også Vippse eller bruke MobilePay. 
Da sender du valgfritt beløp til 2426. 
Du kan også sette pengene direkte inn på konto 
1594 22 87493. 

To hundre kroner gir ett menneske sikker tilgang til 
rent vann!
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Torsdag 27. april kl.19.00 blir det konsert med 
orgel,  piano og sang i Buvik kirke. Buvik kirke 
er et vakkert rom. Enda vakrere blir det med fin 
musikk! Det er godt å komme inn og sette seg 
ned i ro og fred og høre på fin orgelmusikk. 
Kantor Vincentas Linkevicius har  invitert andre 
kirkemusikkstudenter ved NTNU som skal spille 
flott orgelmusikk. Det kommer en el-gitarist som 
skal spille sammen med Vincentas ved orgelet. 
Vår kantor vil også synge.

Velkommen til konsert! 
Gratis inngang – kollekt ved utgangen.

Årets tårnagenthelg er over. Nye 3. klassingar har fått 
klatra dei mange, bratte trappetrinna opp til kirketårnet 
i Skaunkirka. Mange syntes det var skikkelig spennande 
og ganske skummelt. Vi utforska kirka og kika på gamle 
kirkeskattar. Alle tårnagentane var på ei gruppe som dei 
fikk velge. Der var det kunstmaling, foto, dans/drama 
og trening. Så var det pizzamåltid og politibesøk. 
Vår eigen tårnagentpoliti Håkon Flor hadde med 
politibil og alle fikk prøve å sitte i den. Søndagen var 
det gudsteneste. Tårnagentane gikk i prosesjon inn, 
var med på tårnagentsangen og nokre dansa og las 
tekster. Fleire skulle ønske dei kunne vere med neste år, 
men da er det neste kull sin tur. Men når dykk går i 6. 
klasse da kan dykk vere med på Lys Våken og overnatte 
i Børsakirka! Det blir stas det:) Takk for ei flott helg!!

KONSERT I 

Buvik kirke
TEKST OG FOTO // RED

TÅRNAGENTHELG
TEKST // ELISE KIMO. FOTO // POL
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Heisann
Jeg heter Ivar Romfo Fiske. Jeg er 8 år. Jeg går 
på Venn oppvekstsenter. Når jeg har fri liker jeg 
å bygge med lego, turne, gå på ski og å se på tv. 
Det beste med å være Ivar er at jeg er meg selv 
og at jeg er den jeg er, og at jeg har 2 brødre jeg 
kan snakke med. Ingen er akkurat som jeg:) Jeg 
drømmer om å bli agent med eget skjulested og 
egen data jeg kan google ting på. Å være i kirken 
er gøy og fint og noen ganger kjedelig. Men 
mest arti å synge sanger. Jeg lurer på hvordan 
det er å være hund og katt. Og hvordan det er 
å være hemmelig agent. Jeg kan si tusen ting 
jeg lurer på, jeg kan snakke i flere timer om det. 
Lurer bla på hvordan det er å være  uteligger 
eller fattig. Og jeg lurer på hvordan det er å være 
 voksen. Viktig i livet; Å dele, å være venner, å 
skryte av hverandre, å vær snille med  hverandre, 
å ha mamma og pappa, og to brødre, og å ha 
strøm. Når jeg blir stor vil jeg kjøpe meg bil og 
leilighet og få kjæreste. Nå har jeg slått opp 
med den forrige for hun maste sånn. Noe jeg vil 
 fortelle om meg selv er at jeg er åtte år. Og at 
jeg har bodd to forskjellige plasser i mitt liv.

Åpent lekested  
– GOING ONCE …

TEKST // ELISE KIMO

Åpent lekested er et flott treffpunkt for dem som 
er hjemme med barn på dagtid. Det siste året 
har det vært åpent hver tirsdag og det er jo fint 
med noe som er fast, og at det ikke blir så lenge 
mellom, dersom man er syk ei uke, eller noe. Nå 
har det seg slik at menighetspedagogen bare 
kan være med annenhver tirsdag etter sommer-
ferien. Så da er spørsmålet: er det noen som 
kan tenke seg å være vert/vertinne for åpent 
 lekested annenhver tirsdag fra 10–12? Lønna 
blir gitt i himmelen … men takk og ære kan du 
få fra dag én. Kanskje kan det være en gruppe 
som deler på? Det er en flott greie å være med 
på og man blir kjent med nye mennesker og får 
være med på å bidra til å skape et godt miljø for 
de som kommer dit. Ta kontakt for mer info eller 
om du kjenner at dette er noe for deg.

Go’kveld-
KLUBBEN

TEKST OG FOTO // DAGFINN BJERKESTRAND

Go’kveld-klubben fyller Børsa bedehus med 
 sprudlende ungdommer som leker og synger og hører 
om Jesus. De møtes omtrent hver tredje uke. Den 
kvelden menighetsbladet var innom fikk barna høre 
om Mali og Normisjon sitt arbeid der. Klubben er en 
5-6-7-klubb, det vil si at den passer best for deg som 
går i 5.- til 7. klasse. Man blir imponert over den store 
 innsatsen som  voksenlederne legger ned i arbeidet 
med klubben og mange foreldre er takknemlige for 
at barna har et slikt artig sted å være en  onsdagskveld 
innimellom. 

Over: Glad ungdom 
på bedehuset

Til høyre: Nella 
 Birgitte i klær fra Mali.  
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Gode dager i Buvika
TEKST OG FOTO // DAGFINN BJERKESTRAND

En gang i måneden drar en av prestene og vår  kantor 
til Tangentunet for å synge og spille og dele Guds 
ord. I den lille stua er det alltid god stemning og bra 
 oppmøte. På bildet ser vi Petra Fjøseide som setter seg 
godt til rette nært pianoet og kantor Vincentas. Dette 
gjør hun fordi «hainn e så morsk te å spæll, den gut’n». 
Det er mulig å ha gode dager i Buvika!

På det siste kirkemøtet ble det innført to nye liturgier 
i Den norske kirke. Den ene har det vært mye skrevet 
om i media, den andre ikke. Den første gjaldt vigsel, 
den andre dåp. De siste årene har Den norske kirke 
diskutert seg fram til en løsning på hvordan man skal 
gjøre det når to likekjønnede ønsker å gifte seg. Det 
har vært en lang debatt og til tider har ordene falt 
harde fra begge sider. Noen har ment at beslutnings-
prosessen gikk altfor sakte og andre mener at den 
gikk altfor raskt. Men i vinter ble uansett liturgien 
for likekjønnet vigsel endelig vedtatt på kirkemøtet i 
Trondheim. Det betyr at alle kirker er åpne for alle som 
ønsker å gifte seg, enten man skal gifte seg som mann 
og kone eller mann og mann eller kone og kone. Den 
samme regelen gjelder for øvrig fortsatt om at minst 
én av brudefolkene må være medlem av Den norske 
kirke. Det er altså ikke anledning for en enkelt prest 
eller et menighetsråd å nekte medlemmer av kirken å 
gifte seg, så lenge de andre formalitetene er i orden. 

Selve ordlyden i liturgien for likekjønnet vigsel kan du 
finne lettest på www.kirken.no. 

For den som ønsker å gifte seg med en annen av 
samme kjønn, bestiller man tid i kirken på samme 
måte som alle andre ved å ringe kirkekontoret eller 
sende oss en epost. Dette er vanlig for de fleste å 
gjøre i god tid, siden det kan hende det er flere som 
ønsker samme klokkeslett. De dokumentene man må 
sende inn til folkeregisteret, kan sendes inn tidligst fire 
måneder før vigselen.  Dette kan også gjøres på nett, 
gjennom folkeregisteret eller skatteetatens nettsider. Vi 
har litt informasjon om dette også på våre egne nett-
sider. Ingen brudepar, enten de er likekjønnede eller 
tradisjonelle, kan vite med sikkerhet hvilken prest som 
blir deres prest i seremonien. Dette blant annet av den 
grunn at ferieplanene for prestene ofte ikke er endelig 
fastsatt før nærmere påske det aktuelle året. Samtale 
med prest og øving i kirken skjer vanligvis i tiden like 
før vigselen. Ønsker man en samtale tidligere, så er 
man hjertelig velkommen til å avtale dette! Noen par 
synes det er nyttig med flere samtaler før vigselen, og 
dette er selvfølgelig også mulig. 

Hvis du eller din tilkommende er medlem av Den 
 norske kirke er du altså velkommen til å gifte deg i 
 Buvik, Børsa eller Skaun kirke! En annen ting er at det 
er jo fullt mulig å gifte seg kristelig andre steder enn i 
kirken, men trønderværet gjør jo at utendørs vigsel ikke 
er å anbefale uten en alternativ løsning i tilfelle regn. 
Derfor anbefaler vi å bruke en av de fine kirkene våre. 
Velkommen skal dere være!

Vigsel 2017
TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND. FOTO // DEN NORSKE KIRKE
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Påskesang
2. påskedag, mandag 17. april kl. 19:30 blir det 
påskesang i Børsa kirke. Vi får besøk av Orkland 
mannskor.  

I flere år har de invitert til påskesang og i år har 
de valgt å legge turen innom Børsa kirke. Det har 
nok sammen heng med at flere fra Børsa er med 
i mannskoret. Oddbjørn Stjern vil holde andakt. 

Vel møtt til en kveld med mye fin påskesang.

Åkle til Skaun kirke
Det er alltid hyggelig å få pene gaver.  
Forleden dag fikk vi et åkle som var vevet av 
Anne  Dahlhaug. 

Hun hadde 
flyttet til  mindre 
leilighet der hun 
ikke hadde plass 
til dette  åkledet 
og syntes kanskje 
det kunne passe i 
Skaun kirke? 
Det syntes vi 
også, og takket 
for gaven og 
 åkledet er nå på 
plass i kirka. 

Takk for gaven!

Takk for gaven!
For en tid tilbake døde Bjarne Saltnes fra Buvika. Hans kone Anny Saltnes (f. Fjellvær) 
døde for noen år siden, helt tilbake i 1988. De etterlot seg ingen barn. Bjarne var en aktiv 
mann i samfunnslivet i Buvik og Skaun, han var blant annet ordfører i to  perioder. Han 
var også ivrig støttespiller for idrettslaget og fagforeninga på Mølla. Han satt i flere styrer 
og hadde lederverv blant annet innenfor fagbevegelsen. Han var også  vararepresentant 
til Stortinget. Vararepresentanter blir jo innkalt av og til med  uregelmessige mellomrom 
– Bjarne Saltnes møtte derfor til sammen i om lag et år i vår nasjonalforsamling.

I sitt testamente hadde Bjarne Saltnes tilgodesett flere gode formål, deriblant Buvik idrettslag og Frelsesarmeen. 
I tillegg hadde han også bestemt at Buvik menighet skulle få kr 100 000,- i arv. Dette er en svært sjenerøs arv å få, 
og Buvik menighet vil på denne måten uttrykke sin store takknemlighet for gaven. Pengene er nå kommet inn på 
menighetsrådets konto, og det er på høy tid å takke og offentlig hedre Bjarne Saltnes’ minne med en notis her i 
menighetsbladet. 

Vi har allerede begynt å bruke litt av pengene, vi har nemlig kjøpt nytt piano til menighets huset i forbindelse med 
20-årsjubileet. Det resterende beløpet skal vi også bruke til gode formål i menigheten, men vi vil ta oss god tid til å 
bestemme hva vi skal gjøre med  pengene. Det er selvfølgelig lov for alle medlemmer å komme med innspill til den 
saken. 

Takknemlig hilsen fra Buvik menighetsråd
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Konfirmantene
SKAUNMENIGHETENE 2017

Buvik kirke

Lørdag 27. mai kl. 11
Anders Eddy Jørgensen Bjørgum

Sarah Bones-Hammervold

Alexander Eriksen

Johannes Gagnås

Alexander Melby Grønli

Magnus Aunet Hansen

Maren Johanne Tingstad Kvernberg

Jonas Nornberg

Tobias Olsen

Stian Aleksander Pedersen

Sondre Mikal Solheim

Ole Stamnsve

John Håkon Stav

Magnus Schjerve Tangen

Mia Maria Vodopivec

Søndag 28. mai kl. 11
Martine Dorothea Eide

Fredrik Løkås Fjellvær

Andrèas Kroken Frog

Frida Haugskott

Julian Hilmarsen

Mats Strømman Hoff

Herman Helgetun Langfoss

Carina Lieskar

Sina Oline Grønflaten Paulsen

Henrik Rørvik

Rebekka Buhaug Sjaastad

Amalie Vikhals

Matias Walderhaug

Børsa kirke

Lørdag 13. mai kl. 11
Andrea Kristine Skogly Nordli

Asbjørn Liaklev

Aurora Berg Meistad

Bendik Selnes Stensaas

Elise Grasvik

Guro Høstad Breivik

Henning Føll Pedersen

Hilbjørg Vespestad 

Ida Lystad

Inge Enger

Kevin Weiby

Knut Rian

Kristine Lindgjerdet Hansen

Marthe Moen Kvalvik

Søndag 14. mai kl. 11
Daniel Hammer By

Fabian Bårdvik

John Drugli

Martin Riseth Strømøy

Nora Gagnås

Ronja Husby Sundberg

Simen Lund

Sivert Tjelle Wulff

Thomas Nyeng

Victor Solem

Skaun kirke

Lørdag 20. mai kl. 11
Kristoffer Aunan

Rune Dahlen

Elise Eidsli

Hedvig Fjellheim

Isak Grostad

Sara Hovset

Olav Johannes Skauge Jakobsen

Lene Kjøren Lefstad

Connie Nilssen

Magnus Gangaune Skirstad

Søndag 21. mai kl. 11
Hanne Melby

Cornelia Bjørnevog Ramberg

Andrine Husby Rian

Victoria Selvnes

Eirin Syrstad

Mathias Larsen Wærdahl
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SLEKTERS GANG NR. 2 - 2017

BØRSA 
05.02.17 Henny Liaklev-Musum
05.03.17 Elida Sofi e Rønnes
 Andrea Madeleine Salvago  
 Andersen
 
BUVIK
05.02.17 Viola Heggen Bergh
19.02.17 Alma Steigedal Liaklev
 Giulia Johanna Antunes 
 Handberg
12.03.17 Mats Kjelsberg
 Eivind Andrè Langås 
 Kaspersen
 Mille Løhre Farstad

SKAUN
29.01.17 Maja Moen
19.03.17 Ane Opsahl
 Emil Bonsaksen-Skar
 Eline Osli Rød

DØPTE

BØRSA
16.01.17 John Jystad f. 1929
20.01.17 Laila Marie Akernes f. 1952
06.02.17 Jens Syrstad f. 1921
09.02.17 Reidun Løkås f. 1954
19.02.17 Aud Viggaklev f. 1929
27.02.17 Hermann Hammer f. 1935

BUVIK
12.01.17 Olav Onsøien f. 1922
26.01.17 Margot Pedersen f. 1944
26.01.17 Herold Bøkseth f. 1929
26.02.17 Dagny Hammer f. 1920
12.03.17 Arve Myhren f.1940

SKAUN
19.01.17 John Johnsen f. 1933
20.01.17 Helen Elisabeth Rokne f. 1948
24.01.17 Margit Krogseth f. 1937
04.03.17 Arthur Morken f. 1925

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

Dugnad på 
kirkegården
Børsa kirkegård:  
Onsdag 26. april fra kl 19.00

Buvik kirkegård: 
Mandag 24. april fra kl 18.00

Skaun kirkegård: 
Onsdag 3. mai fra kl 18.00

Alle steder kan du møte opp 
med for  eksempel ei rive. 
Det blir for det meste  løvraking 
og kvistbæring på 
en slik  dugnadskveld. 

Menighets rådet stiller med 
kaff e og litt å spise. 

Dette blir ei trivelig vårstund 
for alle som deltar!
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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

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

1. MAI
MANDAG 1. MAI 2017
Buvik kirke kl. 12
Gudstjeneste DnB
Skaun kirke kl. 17
Gudstjeneste DnB
Overhøring

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 7. MAI 2017
Børsa kirke kl. 17
Gudstjeneste POL
Samtale med konfirmantene

LØRDAG
LØRDAG 13. MAI 2017
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL
Konfirmasjon

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 14. MAI 2017
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL
Konfirmasjon

17. MAI
ONSDAG 17. MAI 2017
Buvik kirke kl. 10.30
Gudstjeneste DnB
Børsa kirke kl. 12
Familiegudstjeneste POL 
Skaun kirke kl. 11
Minigudstjeneste POL

LØRDAG 
LØRDAG 20. MAI 2017
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Konfirmasjon

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 21. MAI 2017
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Konfirmasjon

KRISTI HIMMELFARTSDAG
TORSDAG 25. MAI 2017
Buvik kirke kl. 17
Gudstjeneste DnB
Overhøring
Børsa kirke kl.11
Høymesse POL

LØRDAG
LØRDAG 27. MAI
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Konfirmasjon

SØNDAG FØR PINSE 
SØNDAG 28. MAI 2017
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Konfirmasjon

PINSEDAG
SØNDAG 4. JUNI 2017
Børsa kirke kl. 11
Høytidsmesse DnB

2. PINSEDAG
MANDAG 5. JUNI 2017
Skaun kirke kl. 11
Høytidsmesse DnB

TREENIGHETSSØNDAG
SØNDAG 11. JUNI 2017
Buvik kirke kl. 11
Høymesse POL
Viggja kl. 13
Friluftsgudstjeneste POL. 
Nærmere sted blir annonsert 
senere. Følg med!
Reformasjonstema 2: 
 Skaperverket er ikke til salgs

2. SØNDAG  
I TREENIGHETS TIDEN
SØNDAG 18. JUNI 2017
Ingen gudstjenester

3. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN 
SØNDAG 25. JUNI 2017
Kulbrandstad stavkirke  
kl. 7.30
Ottesang
Skaun kirke kl. 13
Pilegrimsmesse POL
Kristindagene

4. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 2. JULI 2017
Buvik kirke kl. 11 
Gudstjeneste POL

APOSTELDAGEN
SØNDAG 9. JULI 2017
Børsa kirke kl. 11 
Gudstjeneste POL

6. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 16. JULI 2017
Ingen gudstjenester i denne 
delen av fellesferien

7. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 23. JULI 2017
Ingen gudstjenester i denne 
delen av fellesferien

OLAVSDAGEN/OLSOK
LØRDAG 29. JULI 2017
Husaby kl. 19
Gudstjeneste 
v/prost Thomassen

8. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 30. JULI 2017
Ingen gudstjenester

9. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 6. AUGUST 2017
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste 
v/prost Thomassen

10. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 13. AUGUST 2017
Børsa kirke kl. 11 
Gudstjeneste POL

11. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 20. AUGUST 2017
Buvik kirke kl. 17
Gudstjeneste DnB
Skolestartere 6-års bok
Reformasjonstema 1
Nåden alene

Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Reformasjonstema 1
Nåden alene

12. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 27. AUGUST 2017
Børsa kirke kl. 11
Høymesse POL
Reformasjonstema 1
Nåden alene

13. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 3. SEPTEMBER 2017
Børsa kirke kl. 17
Familiegudstjeneste POL
Kirkebok 4-åringene
Skolestartere 6-års bok
Høsttakkefest
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Konfirmasjonspresentasjon

LØRDAG 9. SEPTEMBER 2017
Pilegrimsvandring med 
 konfirmanter

VINGÅRDSSØNDAG
SØNDAG 10. SEPTEMBER 
2017
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB
Konfirmantpresentasjon
Reformasjonstema 2
Skaperverket er ikke til salgs

15. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 17. SEPTEMBER 2017
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL
Konfirmantpresentasjon
Skaun kirke kl. 10
Pilegrimsandakt Mette Goa 
Hugdahl
Byneset menighet

16. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 24. SEPTEMBER 2017
Buvik kirke kl. 11
Høsttakkegudstjeneste DnB
Kirkebok til 4-åringene
Skaun kirke kl. 17
Høsttakkegudstjeneste DnB
Kirkebok til 4-åringene

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

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

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa


