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Seksten og et halvt år i tjeneste for Buvik menighet. Hvordan oppsummerer man 
slikt? Det har jo skjedd noe nytt hvert eneste år. Mange mennesker har jeg møtt, 
mennesker som har delt livet sitt med meg. Vi prester er privilegerte som får møte 
mennesker i sorg og glede. Mange ganger opplever jeg at jeg kan være til hjelp. 
På grunn av alle de varierte oppgavene blir man kanskje aldri ekspert i noe, men 
de er også veldig lærerike, alle disse tjenestene jeg har fått gjøre. 

Kanskje kan jeg oppsummere slik? 400 gravferder. 500 dåp. 500 gudstjenester. 
1350 konfirmanttimer. 80 menighetsblad. 70 menighetsrådsmøter. 90 vielser.  
10 konfirmantleirer. 3450 Fadervår i all offentlighet. 300 ganger «O bli hos meg». 
400 ganger «Kjærlighet fra Gud». 250 ganger «Å leva, det er å elska». (Sånn 
omtrent) Ganske underlig da at jeg ennå ikke kan disse sangene utenat … 

Mitt hovedfokus har vært at det skal være høy kvalitet på de kirkelige handling-
ene. Jeg har også vært opptatt av det å stå til tjeneste. Det folk har hatt behov 
for, har vært det jeg har ønsket å gi. En kort stund har vi vært nær hverandre i et 
viktig øyeblikk av livet. Derfor er det så viktig at dette øyeblikket blir vakkert; eller 
oppløftende eller Gudsnært eller som mange har sagt: «Det ble så riktig». Stor 
stas for meg har det vært når tidligere konfirmanter kommer med barna sine for 
å døpe dem eller vil gifte seg i kirka. Gjennom årene har jeg også fulgt tidligere 
 konfirmanter til grav. Ikke noe er vondere enn å miste sitt barn. Alle vi som har 
barn, kan bare ane litt av smerten.

Derfor føler jeg også at så utrolig mye er ugjort. Tiden har ikke strukket til mer 
enn det jeg absolutt måtte gjøre, og knapt nok det. Det er utfordrende å arbeide 
med så få kirkelig ansatte i en kommune som har såpass høyt folketall. Det som 
er sårest, er alt det jeg ikke fikk gjort. Alle pårørende som ikke fikk  oppfølgingen 
de trengte; alle ungdommene som mangler et kirkelig ungdomsmiljø; alle 
 menneskene her i Skaun som lengter et åndelig fellesskap, men som må lete 
 andre steder etter det. Eller alle de som ikke vet om at de trenger noe slikt! Et 
nært, åndelig fellesskap er noe som styrker både din sjel og din kropp og burde 
nesten vært obligatorisk for alle som trenger litt hjelp i hverdagen. Og det gjør 
vi jo alle. Mange har etablert slike fellesskap på egenhånd, og det oppfordrer jeg 
enda flere til å gjøre!

Men ved oppsummeringen kjenner jeg ført og fremst takknemlighet. Takk til alle 
jeg møtte. Takk til kolleger. Takk til deg som møtte opp på gudstjenestene for å 
dele opplevelsen av å møte Gud. Takk til deg som ba for meg og støttet meg i 
situasjoner jeg ramlet oppe i. Takk til min familie – døtrene mine selvfølgelig – 
de er jeg usannsynlig glad i, men spesielt til Karina mi som har lært meg så mye 
om bønn og Guds kjærlighet og nåde. Hun var også en av drivkreftene bak FISK 
(familiekoret i Skaun), der så mange fikk venner for livet. Karina fortjener takk fordi 
hun har lært meg mer om det å kjenne etter hvordan andre mennesker virkelig 
har det. Empati, heter det gjerne. Noen har en medfødt stor empati og noen må 
trene mer. Det tar uansett hele livet å bli virkelig god på det. Jeg går fortsatt i 
læra – kanskje du gjør det du som leser bladet også? Takk til Gud som skaper nye 
dager for oss!

Takk for meg – og vi treffes nok igjen!

TAKK  
FOR MEG!

TEKST  //  DAGFINN BJERKESTRAND 
FOTO  //  GURI ANNE HANSEN

Foto forside: Pål Ove Lilleberg
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Dagfinn takkar av
TEKST // ESPEN TØRSET

Søndag 20. august hadde Dagfinn 
Bjerkestrand si siste gudsteneste 
som sokneprest i Skaun. Etter 
16 år som buviking, tar han no til 
som sokneprest på Heimdal. Til 
tross for hektiske dagar mellom to 
 jobbar, tok han seg tid til å prate med 
Menighetsbladet om tida i Skaun og 
om det å vere prest.

Kvifor vart du prest? 
Eg er fødd i Kristiansund, vaks opp på øya Frei. Eg var 
aktivt med i bedehus miljøet der heime – der fekk 
eg både oppgåver og ansvar.  Leirstaden  Vassbotten 
i Straumsnes var ôg ein  viktig del av mi kristne 
 ungdomstid. Eg vurderte mange slags yrkesvegar i min 
ungdom, mellom anna innan musikk eller arkitektur 

eller noko anna skapande. At eg 
fall ned på presteyrket, var dels 
fordi min konfirmantprest, Helge 
Bøe, var ein så triveleg kar som 

tydeleg likte seg i arbeidet. Mange 
i familien min har gjort teneste 

i  kyrkja, men eg vart den første 
 presten. Eg hugsar ei gudsteneste i min 

barndom, da spelte far min på orgelet, ein 
onkel var klokkar, ein annan onkel var kyrkje-

tenar og den tredje onkelen var gjestepredikant. Det 
var eit naturleg val at eg vart prest, meinte mange av 
mine klassekameratar. Eg gjorde først ferdig militær-
tenesta i luftforsvaret på Værnes og i Finnmark, før eg 
byrja å studere ved Menighetsfakultetet i 1989. Der 
fullførde eg utdanninga mi i 1996 og vart ordinert av 
biskop Odd Bondevik i Frei kyrkje. 

Familien Bjerkestrand i sofaen; Dagfinn, Karina, Jenny og Ingrid.
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Kvifor kom du til Skaun?
Det var vel meir eit tilfelle … Eg budde og arbeidde i 
Nord-Noreg, i Skånland kommune. Der treivst vi godt, 
med både naturen og folka der, men likevel ville vi bu 
nærare familien da vi fekk barn. Mine svigerforeldre 
bur i Trondheim og mine foreldre budde i Kristiansund, 
derfor vart Skaun ein slags midt i mellom. Kona mi fekk 
også lettare tilgang på arbeid i Trondheim enn nordpå. 
Vi har heldigvis ikkje angra på valet om å bli skauningar!

Kva er dei finaste minna frå tida i Skaun? 
Det er mange fine minne, men kanskje det flottaste var 
dei åra eg hadde påskeforteljing på skolar og barne-
hagar. Det vart mindre tid til slikt etter kvart, men det 
var utruleg moro dei gongane alle ungane satt som 
tende lys og høyrde den spanande historia om Jesus 
i Getsemane og på Golgata og den tomme grava. 
Nokre barn kunne streva med å skilja rollefiguren og 
skode spelaren, så ein gong i kø på butikken  nappa 
ei lita jenta i farens jakke og peika på meg og sa: «sjå 
pappa, der er Jesus!» Det var fleire slike liknande 
hendingar, som seier meg at eg levde meg inn i rolla 
i det minste! Sterke opplevingar er det og når eg har 
prøvd å høvla ned terskelen til nattverden, og folk har 
tatt  oppmodinga og gått fram, nokre for første gang 
på mange år. At nattverden er open for alle, det er ei 
kjernesak for meg. Det var og ei rik tid da vi dreiv med 
FISK; Familiekoret i Skaun, og var sytti-åtti vaksne og 
born med.

Kva har vore det vanskeligaste?
Det vanskeligaste er alltid når unge menneske døyr og 
ein skal vere til hjelp, men alle forstår at ingen hjelp 
eigentleg nyttar. Da kjenner eg meg særleg hjelpelaus 
og eg veit at Gud må leie meg for kvart steg. Sorga er 
ofte ei einsam vandring, og eg skulle gjerne sett at det 
hadde vore fleire til å hjelpe folk med sorg her i Skaun, 
gjennom eit betre diakonalt tilbod. Det er vel dette som 
er det vanskeligaste, at vi er så få tilsette. Alle arbeids-
områdane i kyrkja lir under det. 

Kva vil du sakne?
Det kan eg ikkje svara på for det vil visa seg seinare! Du 
veit ikkje kva du har før det er borte, veit du. Men dei 

fine, gamle, vakre kyrkjene våre er heilt eineståande 
skattar som eg håper alle framleis vil sjå verdien av. For 
dei vil eg sakne – men eg vil jo sjå innom dei av og til. 

Kva tenkjer du om den nye prestestillinga di? 
Sjølv om den nye staden er nabokyrkjelyden til  Buvika 
og har mykje likt, så er den annleis på mange vis og. 
Det er jo ein bydel i vekst i ein storby, med alt det 
 inneber, og eg vil møta mange fleire folk, både tilsette 
og i kyrkjelyden. Dei er ein stor stab sidan Heimdal er 
eit prostesete, og mange kyrkjelege handlingar vil det 
bli, men det er berre eit kyrkjebygg og meir av arbeidet 
vil bli konsentrert rundt denne eine kyrkja. 

Korleis har presterolla endra seg sidan du starta å 
arbeide som prest?
Presterolla har vel ikkje endra seg så mykje medan eg 
har arbeidd, sidan den store endringa vel skjedde før 
mi tid. Men vi har litt meir organisert fritid no, og stat 
og kyrkje skil stadig meir lag, nok o som eigentleg ikkje 
merkast så mykje av kyrkjelyden. Men kommunen og 
kyrkja ser ut til å vere «gift» med kvarandre i mange år 
framover. 

Kva tenkjer du om posisjonen til den norske kyrkja i 
dag?
Folkekyrkja står støtt blant dei fleste framleis. Kan 
 hende enda sterkare no enn for nokre år sidan. Her 
i Skaun har talet på dåpsbarn og konfirmantar vore 
stabilt høgt gjennom alle åra eg har vore prest. Vi har 
dei siste åra hatt ein opprivande konflikt om likekjønna 
samliv i kyrkja, ein konflikt som vil vare ved i mange 
år framover, men no har Den norske kyrkje funne eit 
kompromiss som vi kan leva med. Kyrkja her i Skaun 
treng godviljen til dei lokale politikarane, og eg håper 
at dei vinn fram i kommunen, alle dei som vil gje kyrkja 
gode arbeidstilhøve. Det er mange blant dei folke-
valde og tilsette i kommunen som er glad i kyrkja si og 
kyrkje lydens arbeid. 

Kva er favorittbibelstaden din? 
Favorittbibelstaden min? Det er jo eigentleg  umogleg 
å svara på, sidan eg er så glad i heile Guds ord. Eg 
håpar eg kan leve lenge, slik at eg stadig på nytt kan 
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bort ved pianoet sjølv og. Arvo Pärt heiter ein estisk 
komponist; hans «Spiegel im Spiegel» er eineståande. 
Pärt er ein djupt truande ortodoks kristen og forkynner 
Jesus kan hende sterkare med sin musikk enn eg med 
mine ord. Nokre seier at musikk er «nøytral», den er jo 
ikkje det – men den seier noko anna enn ord.

Vi har tatt en prat med sokneprest Pål Ove Lilleberg 
om prestesituasjonen denne høsten i Skaun. Sokne-
prest Dagfinn Bjerkestrand har allerede tiltrådd sin nye 
stillingen på Heimdal. Buvik menighet vil derfor denne 
høsten bli stående uten fast prest.

Når vil det være ny prest på plass i Buvik?
Først 21. september møtes Nidaros bispedømmeråd 
for å tilsette ny sokneprest i Buvik, men grunnet 
 oppsigelstid er det ikke realistisk med ny prest på plass 
før januar i 2018.

Hvordan blir høsten?
Naturligvis vil tiden frem mot jul være preget av 
 vakanse, men vi har utarbeidet en god plan for høsten i 
samarbeid med prost Dagfinn Thomassen.

Hva med gudstjenestene?
Det er ordnet med vikarprest på alle gudstjenestene 
samt ansvarlig for dåpssamtalene i forkant av disse 
gudstjenestene. 

Hva kan konfirmantene forvente seg?
Konfirmantlærer Inger Synnøve Gjære går inn i 
 konfirmantarbeidet sammen med meg. Vi kommer til 
å dele på ansvaret for alle konfirmantene og under-
visningen vil vi bli sammen om hver gang. Jeg tror 
konfirmantene kan ha forventninger om et fint og 
spennende opplegg.

Hva med begravelsene?
Jeg vil ta gravferdene i partallsuker som jeg har gjort 
tidligere. I oddetallsukene blir det vikarprester som 
prost Dagfinn Thomassen skaffer vikarer til. 

Blir det redusert aktivitet på noen områder?
Antall institusjonsandakter har vi sett oss nødt til å 
redusere. Vi får dessverre ikke vikar til andaktene. Det 
betyr at jeg kommer til å holde de fleste andaktene 
denne høsten, men det blir kun en andakt på hver av 
de tre institusjonene. Tidligere var det to hver måned 
på Rossvollheimen. Takk til Håkon Ruud stiller opp og 
tar ansvaret for en andakt i desember.

Hvordan ser du selv på høsten?
Jeg er selvsagt spent, men plana vi har fått på plass 
gjør meg rolig for at dette skal vi klare.

PRESTESITUASJONEN 

i Skaun

oppdage skattane som finns der. Sjølv ord eg kan godt, 
og som ikkje betyr så mykje for meg no, kan visa nye 
sider ved seg i andre høve. Men eit kort ord er spesielt: 
«Ver ikkje redde». Dette seier englane på Betlehems-
markane; dette seier Guds engel til profetane og dette 
seier  Jesus når han er stått opp frå dei døde. Dette 
vesle  ordet seier så mange ting på ein gong og gjev 
meg både trøyst og oppmuntring. «Ver ikkje redd.» Eg 
kjenner at Jesus seier det til meg no, når eg no skal inn 
i noko nytt og ukjend. 

Favorittsalme – har du det?
Det same med favorittsalme, det er mange fleire 
favorittar enn berre dei vi finn i salmeboka. Det er kan 
hende «Modersvingen» av Lina Sandell og Carola som 
er ein av dei kjæraste? Melodien er vakker og teksten så 
talande og inderleg at den kjem fram i tankane stadig 
vekk. Alle slags religiøse folketonar gjer ei salme også 
meir inderleg. Dei norske religiøse folketonane er ei 
verdifull kulturarv. Men favorittmusikken min er ofte 
instrumental, utan song. Stillfaren pianomusikk i blanda 
stilartar er godt å høyre på. Kan gjerne drøyme meg 
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Mange pilegrimer
I sommer har svært mange benyttet seg av 
 pilegrims leia gjennom Skaun. Siden 2011 har det faktisk 
vært en økning på over 200 % med pilegrimer! Det er 
mange nasjonaliteter, kanskje opp mot 30, men  
65-70 % er tyskere og 15-20 % er nordmenn. 

I fjor var det 365 som fikk overnatte i Skaun menighets
hus. Så langt i år har det vært 441 overnattinger og 
ennå er ikke sesongen over. Prognosen for resten av 
året tilsier at det trolig vil bli en økning på nærmere 
40 % fra i fjor! De to siste årene har kapasiteten blitt 
sprengt på Menighetshuset, slik at noen har blitt forlagt 
privat eller fått overnatte i Samfunnshuset.

Pilegrimsleia gjennom Skaun
Sør for Midtskogsvatnet kommer pilegrimene som 
følger leia inn i Skaun kommune. Deretter følger 
pilegrimene stien ned til Mellingsætra og over om 
 Syrstadsætra. Den siste biten frem til Skaun kirke, hvor 
det er overnattingsmuligheter går over Aunberga.

Fra Skaun tar leia opp Husbylia med mulighet for 
pilegrimene å ta turen om kirkeruinene på Husaby 
og bygdemuseet. Deretter vandrer pilegrimene på sti 
forbi Husbysætren og ned i Djupdalen fram til Saltnes-
bakken. Deretter blir det vei ned til Snøfugl gård med 
vakker utsikt utover Buvika. Fra Buvik tar pilegrimsleia 
opp den gamle kongeveien over Brekka og videre ned 
og over Øysand fram til Gaula. 

Hva er en pilegrimsvandring?
Hvorfor begir så mange seg ut på pilegrimsvandring? 
«Den er en kombinasjon av en lengsel etter «noe mer», 
en flukt fra en vanskelig livssituasjon eller en travel 
hverdag, og en natur- og kulturopplevelse. På vei inn i 
vår materialistiske tidsalder har vi mistet verdier som tid, 
stillhet og undring. En pilegrimsvandring er derfor også 
en søken etter svar på livets store spørsmål, en måte 

å oppnå dypere innsikt i seg selv og forståelse for sine 
holdninger, og – ikke minst – en unik måte å  oppnå 
nærkontakt med Gud.» (www.jakobskontoret.com)

Frivillighet
Det er frivillige som står bak arbeidet med å ta 
imot pile grimene i Skaun – et  imponerende  arbeid. 
Spørsmålet er om vi nå har nådd en grense for 
hva en kan forvente av  frivillige. Her må nok Skaun 
menighets hus, Skaun menighet og Skaun kommune 
ta tak i dette allerede nå i høst.  Kanskje kan en diakon i 
Skaunmenighetene være den som organiserer og leder 
pilegrimsarbeidet.

I tillegg til tilbud om overnatting i Menighetshuset får 
også pilegrimene anledning til å ta turen innom vakre 
Skaun kirke. Med besøket følger guiden på norsk eller 
engelsk, og selvsagt får alle pilegrimene  stemplet 
 pilegrimspasset sitt. Dette pilegrimspasset blir for 
mange pilegrimer et kjært minne med historier knyttet 
til hvert stempel.

Olsokgudstjeneste
I Skaun er det ekstra spesielt å ankomme på olsok. 
Da får pilegrimene mulighet til å delta på olsokguds-
tjenesta i de gamle kirkeruinene på Husaby. På grunn 
av været har denne gudstjenesta de to siste årene blitt 
flyttet til kirka, men i år viste været seg fra sin beste 
side. Det ble en fin gudstjeneste med ord til ettertanke 
og vakker trompet- og orgelmusikk. Etter  gudstjenesta 
holdt Ola Skauge et interessant kåseri på engelsk 
om kirkene i Skaun, Einar Tambarskjelve og Kristin 
Lavransdatter. Til slutt ble det servert snitter og kaffe til 
 pilegrimene og de andre som hadde møtt frem.  
En særdeles flott og minnerik opplevelse, spesielt for 
de om lag 30 pilegrimene.

Pilegrimsbrosjyre
Pilegrimsleia kan også være et godt turnalternativ  
for oss Skauninger. På nettsidene våre  
www.kirken.no/skaun/pilegrim har vi nå fått laget 
en oppdatert 8- siders brosjyre om pilegrimsleia med 
beskrivelser, gode kart og annen nyttig informasjon. 
Last den ned og bruk den som veiviser for vandringen 
langs  pilegrimsleia gjennom kommunen.

Pilegrimsarbeidet i Skaun
TEKST OG FOTO // PÅL OVE LILLEBERG
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KOM MED BIDRAG TIL 
JUBILEUMSBOK I BUVIK!
TEKST // DNB

I forbindelse med 
800- årsjubileet for Skaun 
kirke i 1984 ble  jubileumsboka 
Skaun kirke gitt ut. Det ble en 
svært grundig og god frem-
stilling av historien til kirka på 
Venn. Boka har vært utsolgt 
i fl ere år og mange har spurt 
etter den, så i lengre tid har 
det også vært snakk om å 
trykke opp boka på nytt.

For en tid tilbake nedsatte 
Skaun menighetsråd en komite for å se på saken. 
Komiteen anbefaler at boka trykkes opp på nytt, men 
denne gangen med et mer moderne layout; 
fl ere overskrifter, rammetekster, boks
tekster mm. I tillegg ser komiteen for 
seg at det settes inn langt fl ere bilder, så 
vel gamle svart/hvitt bilder som nyere 
fargebilder. Det har også skjedd en del 
med kirka siden 1980-tallet, så det vil 
være behov for nye artikler og avsnitt 
i boka som for eksempel pilegrims-
arbeidet.

Komiteen har blant annet utarbeidet 
et forslag til oppsett av et kapitel og 
 resultatet ser svært spennende ut. 
 

NY BOK OM KIRKA I SKAUN

Etterlysning
Det som ofte bidrar til at slike bøker blir spennende 
er bilder. Komiteen vil derfor komme med en etter-
lysning. Vi henstiller om at folk i Skaun leter gjennom 
skap og skuff er, gamle album og bøker etter bilder som 
viser kirka eller på en eller annen måte har med kirka å 
gjøre – dåp, konfi rmasjon, bryllup, gravferd,  dugnader 
…

Vennligst ta kontakt med noen i bokkomiteen slik at 
bildene kan bli scannet og vurdert tatt med i den nye 
boka. I løpet av høsten bør disse bildene være klar.

Leif Syrstad, Ola Skauge, Hallgerd Aune, 
Endre  Bjørgum og Pål Ove Lilleberg

Ny bok om kirka i Skaun 
 I forbindelse med 800-årsjubileet for Skaun kirke i 1984 ble jubileumsboka Skaun 
kirke gitt ut. Det ble en svært grundig og god fremstilling av historien til kirka på 
Venn. Boka har vært utsolgt i flere år og mange har spurt etter den, så i lengre tid 
har det også vært snakk om å trykke opp boka på nytt. 

For en tid tilbake nedsatte Skaun menighetsråd en komite for å se på saken. 
Komiteen anbefaler at boka trykkes opp på nytt, men denne gangen med et mer 
moderne layout; flere overskrifter, rammetekster, bokstekster mm. I tillegg ser 
komiteen for seg at det settes inn langt flere bilder, så vel gamle svart/hvitt bilder 

som nyere fargebilder. Det har også skjedd en del med kirka siden 1980-tallet, så det vil være behov 
for nye artikler og avsnitt i boka som for eksempel pilegrimsarbeidet. 

Komiteen har blant annet utarbeidet et forslag til oppsett av et kapitel og resultatet ser svært 
spennende ut.  

 

Etterlysning 
Det som ofte bidrar til at slike bøker blir spennende er bilder. Komiteen vil derfor komme med en 
etterlysning. Vi henstiller om at folk i Skaun leter gjennom skap og skuffer, gamle album og bøker 
etter bilder som viser kirka eller på en eller annen måte har med kirka å gjøre – dåp, konfirmasjon, 
bryllup, gravferd, dugnader… 

Vennligst ta kontakt med noen i bokkomiteen slik at bildene kan bli scannet og vurdert tatt med i den 
nye boka. I løpet av høsten bør disse bildene være klar. 

Leif Syrstad, Ola Skauge, Hallgerd Aune, Endre Bjørgum og Pål Ove Lilleberg 

 

Ny bok om kirka i Skaun 
 I forbindelse med 800-årsjubileet for Skaun kirke i 1984 ble jubileumsboka Skaun 

kirke gitt ut. Det ble en svært grundig og god fremstilling av historien til kirka på 

Venn. Boka har vært utsolgt i flere år og mange har spurt etter den, så i lengre tid 

har det også vært snakk om å trykke opp boka på nytt. 

For en tid tilbake nedsatte Skaun menighetsråd en komite for å se på saken. 

Komiteen anbefaler at boka trykkes opp på nytt, men denne gangen med et mer 

moderne layout; flere overskrifter, rammetekster, bokstekster mm. I tillegg ser 

komiteen for seg at det settes inn langt flere bilder, så vel gamle svart/hvitt bilder 

som nyere fargebilder. Det har også skjedd en del med kirka siden 1980-tallet, så det vil være behov 

for nye artikler og avsnitt i boka som for eksempel pilegrimsarbeidet. 

Komiteen har blant annet utarbeidet et forslag til oppsett av et kapitel og resultatet ser svært 

spennende ut.  

 

Etterlysning 
Det som ofte bidrar til at slike bøker blir spennende er bilder. Komiteen vil derfor komme med en 

etterlysning. Vi henstiller om at folk i Skaun leter gjennom skap og skuffer, gamle album og bøker 

etter bilder som viser kirka eller på en eller annen måte har med kirka å gjøre – dåp, konfirmasjon, 

bryllup, gravferd, dugnader… 

Vennligst ta kontakt med noen i bokkomiteen slik at bildene kan bli scannet og vurdert tatt med i den 

nye boka. I løpet av høsten bør disse bildene være klar. 

Leif Syrstad, Ola Skauge, Hallgerd Aune, Endre Bjørgum og Pål Ove Lilleberg 

 

Buvik kirke fyller 200 år i 2019. En komite er i gang med planleggingen av en jubileumsbok. Komiteen har en 
del bilder av kirka og noen artikler klar  allerede, men ber menighetsbladets lesere om hjelp! Har du en ting å 
fortelle om Buvikkirka eller en opplevelse som passer i en jubileumsbok blir komiteen veldig glad for å få dele 
den! Barndomsminner fra gamle dager eller  opplevelser fra nåtiden passer like godt. 

Hvis du har bilder fra kirka, så er dette også kjempe fl ott! Gamle bilder er bra, men også nyere bilder tas imot 
med takk! Hvis du er usikker på om bildene dine eller historien din er bra nok for boka, så kan komiteen 
 vurdere dette. Du kan sende e-post eller vanlig brev til kirkekontoret som videresender, eller levere det direkte 
til et av komitemedlemmene. Planen er at boka skal skrives ferdig våren 2018 og være klar til salg 1. januar 
2019. 

Komiteen for jubileumsboken består av: leder Gunn Stokke, redaktør Steff en Onsøien, fotograf Andre  Meldal, 
komitemedlem Harald Vik og komitemedlem Markus Båtvik. Forlag og  ressursperson ellers er  Åsmund  Snøfugl.



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER8

Heisann!
Jeg heter Ann Helen Aasan og bor på Viggja. 
Der bor jeg sammen med mamma, pappa og 
Chanti, hunden vår. Jeg går i Børsa barnehage 
og der har jeg gode venner som jeg har kjent 
siden jeg var bitteliten. Nå er jeg 5 år. I barne-
hagen liker jeg å holde på med alt mulig. Det 
mest spennende er når vi løper etter  hverandre 
og fanger hverandre. Hjemme liker jeg å 
leke med de nye lekene mine som jeg fikk til 
 bursdagen min. Jeg fikk en stall. Hest er favoritt
dyret mitt og jeg har gått på ridning i et år. Når 
hesten skritter så rir jeg selv men noen holder 
når vi traver. Jeg har aldri falt av, bare en gang 
og det var av gyngehesten. Jeg har vært i kirka 
mange ganger. Det er fint å synge i kirka. Når 
jeg blir stor har jeg lyst å bli politi. Det høres så 
 morsomt ut å fange tyver! Jeg skal bygge hus 
rett ved huset til mamma og pappa. Der skal jeg 
bo sammen med hunden min som skal hete Isa. 
Og så skal jeg ha en baby som også skal hete Isa.

FINNER DU NAVNENE FRA BIBELEN?

B I L R I X Z Y J D

P L E A S V M N O A

Å B T K F T O U H N

N E J E S U S V A I

I N H L W R E G N E

S J X E I J S K N L

A A Y V P P E T E R

E M M A R I A P S O

O I W L Æ C Q Ø D Å

Y N Z R I L S M P N

BØRSA SØNDAGS
SKOLE HØST 2017
I kjelleren på Børsa bedehus 
kl. 11.00–12.00

3. september Familiegudstjeneste i kirka
1. oktober Søndagsskole
29. oktober Søndagsskole 
19. november Søndagsskole 
3. desember Søndagsskole
29. desember JULETREFEST    
 på Fredly folkehøgskole

V E L K O M M E N !

HAR DU LYST Å SKRIVE  
ELLER TEGNE TIL 
MENIGHETS BLADET? 
Det hadde vært fint å få noen fine tegninger 
som handler om Jesus. Hvem er Jesus? Hva 
gjorde han da han var her på jorda? Hva gjør 
han i dag? Kan du tegne og fortelle litt? Skriv 
navnet ditt, hvor gammel du er og hvor du bor. 
 Kanskje er du heldig å få trykt teksten/tegningen 
din i et menighetsblad og kanskje vil du få en 
 overraskelse fra oss i posten Ω.
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En krøll,  
flere krøller
Noen år nå har vi arrangert Krøllekveld for 
2-åringene. Dette har foregått i Børsa kirke, 
men alle har blitt invitert. I år ønsker vi å prøve 
å få det til i alle kirkene så 2-åringene kan få en 
tidlig start med å bli kjent med sin egen kirke. Vi 
sender ut invitasjon i slutten av oktober. Dersom 
det blir minst 5 påmeldte i hver kirke så tar vi det 
i alle. Dersom det blir mindre så samler vi det i 
Børsa kirke. Datoene vil bli 21.11 i Børsa, 22.11 i 
Buvika og 23.11 i Skaun. Opplegget er slik at vi 
starter kl. 17.00 med pølser i brød for store og 
små, før vi har samlingstund. Til slutt deler vi ut 
ei lita bok om et lam. Vi håper og tror at det kan 
være fint å få det i alle kirkene. Velkommen!

Datoer i høst

Knerten 
I KIRKA

Åpent lekested:
29.08
12.09
26.09
10.10
24.10
07.11
21.11

Barnemix:
05.09
19.09
03.10
31.10
14.11
28.11 (juleverksted)

Babysang  
med massasje:
02.10
09.10
16.10
23.10
30.10
06.11

På tampen av barnehageåret kom 
Knerten,  småbarnsavdelinga i 
Fredly barnehage, på besøk i kirka. 
Vi hadde ei lita sangstund og hørte 
bibel historie med flanellograf 
og så leika vi dåp. Etter at borna 
hadde fått tumla rundt og gjort 
seg litt kjent i kirka, gjekk vi over 
til  bedehuset. I bedehuskjellaren 
er det fine leiker og god plass til å 
ete  matpakken sin. Det vart ei fin 
stund som vart avslutta med vaffel 
på Kafe hjerte rom i hovud etasjen 
i bedehuset. Fredly barnehage 
tok  initiativ til dette og vil gjerne 
komme tilbake. Kanskje kunne 
det vore fint for  andre barnehagar 
også?
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I flere år har ungdommer i  tysklandsprosjektet 
besøkt  hverandre. Ett år drar norske  ungdommer til 
 Tyskland og året etter kommer  tyske  ungdommer 
hit. I år  reiste tolv  ungdommer ned til menigheten i 
den lille  lands byen Wernswig midt i Hessen. Dette er 
 skikkelig på  landsbygda og noen fikk oppleve kuer og 
åkre og  traktorer på nært hold. Wernswig er i samme 
 prestegjeld som  Waßmuthshausen, landsbyen der Ralf 
Ruckert tjeneste gjorde før i tiden. Prestens tjeneste-
bolig og kontor er i senere tid flyttet til Wernswig.  
I prostiet eller «kirchenkreiz» FritzlarHomberg (Efze) 
arbeider Kirsten Falinski som ungdomsarbeider. Hun 
kalles gjerne for Kiki og er en uvurderlig ressurs i å 
arrangere disse turene. Mange av bladets lesere vil nok 
kjenne henne igjen etter hennes besøk her i Skaun. 

Temaet i år var naturlig nok  «Luther». Ungdommene 
fikk høre om Martin  Luther og besøke Wartburg, 
 borgen der  Luther  hadde gjemt seg for sine fiender og 
der han oversatte hele  Bibelen til tysk. Han skapte jo 
både det tyske språket og gjorde Bibelen tilgjengelig 
for folket gjennom det drøye året han var der på 
Wartburg. Ungdommene fikk også tid noen dager til 
å skravle med hverandre, rusle rundt i byen Kassel og 

bade i «Silbersee». Det gikk for det meste i engelsk, 
med litt tysk og norsk innimellom. Som vanlig på 
slike turer var beskjedenheten stor i begynnelsen av 
uka, men mot slutten hadde mange lyst til å forlenge 
 oppholdet for man fant endelig tonen. På søndagen 
var alle ungdommene med som deltakere på guds-
tjeneste i landsbykirken. Noen var tekstlesere og 
bønneledere og folket fra byen møtte tallrikt opp til 
gudstjeneste. 

Mange tyske familier i Wernswig åpnet sine hjem 
og var vertsfamilier for de norske og serverte dem 
 massevis av grillmat og godteri og de ble tatt svært 
godt vare på. Gjestfriheten var stor. Vi håper  prosjektet 
vil fortsette neste år og at mange melder seg som 
vertsfamilier også her hjemme!

Reisen hjem ble litt mer spennende enn vi  kanskje 
 ønsket. Det skyldtes at ikke alle koffertene rakk 
 gjennom tollen på Gardermoen før det egentlige 
flyet vårt gikk fra Oslo. Det førte til at vi måtte ta et litt 
 senere fly, men dette «skjønte ikke» alle koffertene, og 
for enkelte av dem tok det noen dager før de kom fram 
til sine eiere. 

DeutschWegen 2017  
 NORSKE UNGDOMMER I TYSKLAND!

TEKST OG FOTO // DAGFINN BJERKESTRAND OG HARALD HAMEL

Kirsten Falinski eller Kiki i sin hjemby 
Melsungen.

Tierpark Knüllwald.  
Innfelt: Bindingsverkshus i Tyskland.

Ungdommer på tur til Silbersee.
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Økonomisk var turen i år mulig fordi menighetsrådene 
støttet innkjøpet av fl ybilletter og fra bispedømmet fi kk 
vi også litt midler som var til overs i potten «ungdoms
prosjekter». 

Ungdommene synes at dette er en fl ott opplevelse – det 
er jo noe litt annet enn en vanlig ferie. Vi har en foreløpig 
tanke om at de tyske ungdommene kan komme hit i tiden 
like før olsok neste år. Følg med på nettsidene våre og 
facebook-sidene til menighetene i Skaun!

Luthersk energidrikk på Wartburg.Gutta på Wartburg.

Morgensamling på gemeindehaus.

UNGDOMSKLUBBEN 
THUNDER HØSTEN 2017
Annenhver fredag på Børsa bedehus 
fra kl. 19.30 til kl. 22.30

Dato Aktivitet Ungdomsansvarlig

25. aug. Thunderlekene Ingrid

8. sep. Spillkveld Sunniva og Fabrice

22. sep. Aktiviteter i Rossvoll 
fl erbrukshall. 
Oppmøte på  
 bedehuset.

Erlend

6. okt. Hva skjer her da???  
Følg med! 
Mer info kommer!

Leif Kristian 
og  Sunniva

20. okt. Hallovenn-party Eline

3. nov. Mørkegjemsel 
og bibelsmugling

Ingrid og Erlend

17. nov. Juleverksted Eline og Fabrice

1. des. Julebord Erlend og Ellen Sofi e

15. des. Filmkveld Leif Kristian

12. jan. Utfl ukt Ingrid

Mulig det blir noen  endringer på  aktivitetene utøver 
høsten. Så følg med på Thunders  facebook-side. 
Vi er nå også på Snapchat, så legg oss til!

På klubbkveldene har vi ofte 
 aktiviteter som spill,  konkurranser, 
andakt, salg av mat og kioskvarer. 
Stikk innom da vel, og ta gjerne med 
en venn!
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I nabohuset til prestegården i Børsa bor Inger 
 Hammertrø. (f. Rian på Viggja). Hun og mannen Leif 
kom til Børsa som forpaktere av prestegården i 1962. 
Den gangen var det stor drift på Rossvoll, med fjøs der 
rådhuset står nå. Hvis du kikker nøye etter, så henger 
det ei middagsklokke på rådhustaket som minne om 
det. Siden den gangen har Inger bodd i forpakter-
boligen. Mannen døde for mange år siden, helt  tilbake 
i 1981, da han akkurat hadde startet opp som ordfører 
i Skaun. Her i boligen har hennes barn vokst opp og 
barnebarn og oldebarn kommet på besøk. 

Mange ganger har hun selv også tatt turen ut på besøk 
ned til sykehjemmet og besøkte «de gamle» eller tok 
en tur opp til ungdommens rike i Andåsen eller kom 
innom oss på kirkekontoret med vafler og syltetøy.  
Hun har fulgt prestefamiliene som har bodd her i Børsa 
i alle disse årene med omsorg og godt naboskap.  
Etter at  prestene ikke lenger bor i prestegården har  
hun  fortsatt med omsorgen og bildet her er tatt da 
hun kom innom med boller og appelsinmarmelade 
til sokn eprest  Bjerkestrand for siste gang. En stor takk 
fra alle  prestene og alle andre som har møtt Inger 
gjennom årene – det er mye omtanke i gode vafler og 
boller!

Trofast venninne 
TIL ALLE PRESTENE I OVER FEMTI ÅR!

TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND. FOTO // INGER BERG

Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand og Inger Hammertrø 
ved bordet på kirkevergens kontor i Rossvoll gård. 

TAKK TIL  
DUGNADS 
GJENGENE!
Kirkegårdene våre er et sted mange 
besøker gjennom året. Hver vår stiller 
mange fra bygda opp på dugnad for å 
gjøre kirkegårdene fine. Dette er en fin 
tradisjon som vi vet mange  setter pris på. 
Bilde er fra dugnaden i Skaun 3. mai.

Takk for innsatsen! 
Menighetsrådene i Børsa, Skaun og Buvik
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Rossvoll gård, eller Børsa prestegård som den heter nå 
for tiden, er en gammel bosetning her i Børsa. Gården 
er nevnt hos Snorre og fl ere av de som bodde her var 
nære venner av kongene i den tidlige norgeshistorien. 
Erkebiskop Øystein Erlendsson, som stod i bresjen for 
byggingen av Nidarosdomen hadde sin barndom her. 
Han regnes ikke som helgen i Den katolske kirke, men 
mange kaller 26. januar for St. Eysteins dag likevel. 
Øystein fi kk også påbegynt byggingen av erkebispe
gården i Trondheim og han var den første biskop i 
Norge som kronet en konge, nemlig kong Magnus 
Erlingsson (Magnus den femte).

Det har gått leirras her i Børsa slik som det har gjort 
mange steder i Trøndelag. Husene som står der i dag, 
har derfor ikke helt nøyaktig den samme plasseringen 
som gårdshusene i vikingtida og borgerkrigstida. En 
lang periode tilhørte gården Reinskloster. Paul Rogert 
het en mann som var politimester i Trondheim. Han 
giftet seg med Anna Elen Horneman og dermed giftet 
han seg inn i den rike Hornemannslekta som  hadde 
kjøpt godset på Reinskloster. De to fi kk da gården 
Rossvoll i 1760 og fi kk bygget det huset som står der 
i dag. Deres sønn, Andreas Rogert, ble for øvrig valgt 
til visepresident i riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. 
Han får det meste av æren for at Nidarosdomen ble 
 kroningskirke. 

Svend Tostrup Wessel ble kapellan i Viggen sokne-
kall i 1801. Dette var altså før Børsa kirke ble bygget, 
og  kirken var på Viggja. Han gjorde en avtale med 
 Barthold Mosling, som eide gården på den tiden, at 
han selv fi kk fl ytte inn på Rossvoll og Mosling kunne 
bo i kapellanboligen på Viggja. Slik ble Wessel den 
første presten som bodde fast her i nyere tid. Wessel 
var  slektning av Peter Wessel Tordenskjold, og mottoet 
hans var: «Gjør rett og frykt ingen – det er tingen.» 

Gården ble kjøpt av Opplysningsvesenets fond i 1837 
for å brukes som prestegård. Da var Viggen og Skaun 
allerede slått sammen til ett prestegjeld,  Børsen preste-
gjeld. Den nåværende bygningen har vært  restaurert 
fl ere ganger, deriblant en større i 1923. Da ble maleriet 
«Diana i badet» hengt opp i taket i storstua, etter at det 
tidligere stod i ei tingstue som ble revet ute på tunet. 
Buvik sokn tilhørte fortsatt Byneset fram til kommune-
reformen i 1964. Skaun kommune kjøpte plassen i 
1985, og solgte deretter ut tomter rundt om i Børsa 
som egentlig hadde tilhørt gården. Mange av tomtene 
var jo tidligere husmannsplasser. 

I vår tid er området rundt husene på Rossvoll stort sett 
gressplen med enkelte større trær her og der, men 
gjennom århundrene har det vært mange forskjellige 
hageanlegg her, gjerne inspirert av engelske parker. Nå 
for tiden kan prestene bo der de vil og ingen bor på 
Rossvoll, men fortsatt er det kontor for prestene, kirke-
vergen, kantoren, menighetspedagogen og sekretæren 
for Børsa, Buvik og Skaun menigheter. 

Ottar Ribe: «Rossvoll gård i Børsa» utgitt av Skaun kommune 

og Skaun historielag år 2000. Wikipedia: Wessel; Torden skjold; 

Magnus Erlingsson. Adresseavisen 7/2-2007: «Oldingen på 

Eidsvoll», om Andreas Rogert.

Rossvoll gård 
ELLER BØRSA PRESTEGÅRD

TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND

BØRSA NORMISJON
24. aug  Bibelsamling med Øyvind Høyland
27. aug  Søndagstreff  med Pål Ove Lilleberg
10. sept  Søndagstreff  med Barbro Dragsjø
14. sept  Bibelsamling 
12. okt Fellesmøte med Israelsmisjon. 
 Kurt Hjemdal
22. okt  Søndagstreff  med Linn Vada
10.12. nov Fellesskapsweekend 
16. nov Bibelsamling med Reidar Hovtun
26. nov Søndagstreff  med Torgrim 
 Sørensen

Søndagstreff  er kl. 17.00 på bedehuset. Dette 
er samlingen for hele fellesskapet, unge og 
 gamle. Mye sang og musikk, forbønn, aldersdelt 
 program og kveldsmat til slutt.

Bibelsamlingene kl. 19.30 på bedehuset. 
Stedet for fordypning, samtaler bønn og  forbønn. 
Enkel servering hører med.

Kafé Hjerterom
Møteplass på bedehuset med kaff e og vaff el.
åpningstid hver onsdag fra kl. 11:00 til kl. 15:00. 
I samarbeid med vokseopplæringen.

Møteplass på bedehuset med kaff e og vaff el.
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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)

Konfi rmant 2018
Konfi rmantåret er i gang. 70 ungdommer har 
skrevet seg inn og vil følge konfi rmantopplegget 
frem til mai i 2018. Konfi rmantene fordeler seg 
slik mellom menighetene: 

Buvik: 31 konfi rmanter
Børsa: 26 konfi rmanter
Skaun: 14 konfi rmanter

Opplegget vil bli noe annerledes denne høsten 
inntil ny prest er på plass i Buvik. Sokneprest Pål 
Ove Lilleberg vil sammen med konfi rmantlærer 
Inger Synnøve Gjære ha ansvaret for alle 
 konfi rmantene. Konfi rmantene vil bli delt opp i 
to grupper i hver menighet som vil ha hver sin 
undervisningsøkt med litt ulike tema med Inger 
Synnøve og Pål Ove. Vi tror dette kan bli et fi nt 
og godt pedagogisk opplegg.

I tillegg blir det ny konfi rmantbok. Boka heter 
 Konfl ogg utgitt på IKO forlag. Vi har testet ut 
boka på noen  ungdommer som synes den ser 
spennende ut.

Skulle noen ennå ikke fått meldt seg på så er 
det ikke for sent. Ta kontakt med oss på Kirke-
kontoret på tlf. 72 86 31 51 eller send en mail til 
pal.ove.lilleberg@skaun.kirken.no

Stor takk
til Klara Skauge for den fi ne hekla løparen ho gav 
til våpenhuset i Skaun kirke!

Menighetsrådet i Skaun  

Erik Willmann og hustru 
Karen F. Wiggens minnefond
I statuttene for legatet står det at «ungdom som 
søkere høyere utdannelse … oppvokst … innen 
Børsa kommune» kan søke om midler i minne
fondet. Fortrinnsberettiget er, uansett bosted, 
etterkommere etter besteforeldrene til yterne, 
Jonas Willmann og hustru Marit.

Søknad med opplysninger om planlagt studium, 
kostnader, fi nansieringsplan og konto nummer 
sendes til: Erik Willmann og hustru Karens 
 minnefond, v/soknepresten i Børsa, 
Postboks 26, 7353 Børsa.

Søknadsfrist: 1. oktober 2017



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER 15

SLEKTERS GANG NR. 3  2017

BØRSA 
26.03.17 Odin Nilssen Solem
 Ellinor Selsås 
30.04.17 Oline Sofie Einarsen Kjøren
 Astrid Fossum Nebb
 Odin Børseth
 Arnold Oettel Skalmerås
04.06.17 Thea Rimol Larsen
 Henrik Nicholas Bøgeberg  
 Solibakke
 Noah Alexander   
 Reitan-Strømme
 Vemund Kongshaug
09.07.17 Eskil Håpnes Bolme
 Thomas-Andrè Dyb  
 Dimmen 
13.08.17 Emil Kjønsø Tørset
 Henry Kjønsø Tørset
 Nore Sofie Holm Nordengen
 Sophia Roli Framnes
 Maren Høgsteggen
 Othelie Høgsteggen
 
BUVIK
02.04.17 Olava Helgheim Tilseth
23.04.17 Ådne Langås Rachløw
01.05.17 Jenny Flatås
 Eirik Stenkløv
04.06.17 Thea Angelica Buljo  
 (Trondheim Forsamling)
11.06.17 Maiken Meistad
 Norah Margrete Trøan- 
 Kleiven
 Sarah Blomsø Røen
 Elias Aas Mosand
25.06.17 Even Melhus Kjelaas  
 (Charlottenlund kirke)
09.07.17 Cornelia BrattfjellHaro  
 (Tromsø domkirke)
06.08.17 Alvilde Leraand
 Ine Marie Jensen
 Markus Aspen

SKAUN
17.04.17 Mats Opøien Morken
05.06.17 Kaja Jule
20.08.17 Emmeli Stamnes
 Anton Magnussen Hafsmo
 Emrik Hegglund Krogstad
 Oskar Syrstad

DØPTE

BUVIK
01.07.17 Veronica Haugsdal og  
 Christian Hoff
07.07.17 Silje A Stenberg Sæterbø og  
 Jon Are Skarpnes Olsen
08.07.17 Marthe Løhre og  
 Kjell Bjørnar Farstad
12.08.17 Marthe Nesshaug og  
 Erik Stålem Haugnes
19.08.17 Lise Beate Sommer og  
 Marius Jørgensen

SKAUN
08.07.17 Kristin Venn og Einar Krogset
15.07.17 Grethe Løberg og  
 Svein Erik Morken
29.07.17 Hege By og Vegard Snøfugl

VIGDE

BØRSA
28.03.17 Ina Mølmen-Nilsen f. 2013
10.05.17 Liv Karen Aalhus f. 1933
24.05.17 Ingeborg Dalsegg Gagnås  
 f. 1943
29.06.17 Eskil Isdahl f. 1980
28.07.17 Turid Kristin Sellie f. 1959

BUVIK
16.04.17 Ingeborg Øyås f. 1936
17.04.17 Bjørg Agnes Bundgård f. 1929
05.05.17 Stian Pedersen f. 1994
27.05.17 Marie Irene Olsen f. 1923
30.05.17 Margit Gullteig f. 1922
02.06.17 Gerd Elise Bøgeberg f. 1930
25.07.17 Astrid Oline Størkersen  
 f. 1942
26.07.17  Astrid Folstad f. 1928
11.08.17 Arnold Øyås f. 1927

SKAUN
29.03.17 Arnljot Solstad f. 1934
07.04.17 Kåre Estenstad f. 1939
12.04.17 Jarle E. Rekstad f. 1928
21.04.17 Jarle By f. 1931
22.05.17 Pia Marlene Humstad- 
 Lofgren f. 2011
31.05.17 Åsta Margrete Rekstad f. 1930
12.07.17 Marit Restad f. 1923

DØDE

FOR OSS OVER 60
Tirsdag 26.09  
kl 15 på Børsa bedehus.
Tirsdag 31.10 
kl 15 på Børsa bedehus.
Tirsdag 28.11 
kl 15 på Børsa bedehus.

Velkommen til en trivelig 
 ettermiddagssamling med  
god mat og variert program.  
Åpent for alle. 

Arr.: Børsa Normisjon

Gospelkor
Vår kantor Vincentas 
 Linkevicius planlegger å starte 
opp et gospelkor. Alle er 
velkomne til å melde seg opp. 
Hvis du er interessert i å synge 
i koret, ring nr 466 23 995  
eller skriv en e-post til  
vincentas@skaun.kirken.no

Minnegave
Børsa Menighetsråd takker så 
mye for gaven som kom inn til 
Blomsterfondet i forbindelse 
med Ingeborg D. Gagnås sin 
begravelse.

Sangkveld
Med Lillebergkvartetten og  
Kåre Selsaas i Børsa kirke 
 fredag 22. september kl. 19.  
Orientering om misjons-
prosjekt og kaffeservering.
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13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 3. SEPTEMBER 2017
Skaun kirke kl 11
Gudstjeneste POL  
og Inger Synnøve Gjære
Konfirmasjonspresentasjon

Børsa kirke kl 17
Familiegudstjeneste POL  
og Elise Kimo
Kirkebok 4- og 6-åringene
Høsttakkefest

LØRDAG 9. SEPTEMBER 2017
Pilegrimsvandring med  konfirmanter

VINGÅRDSSØNDAG
SØNDAG 10. SEPTEMBER 2017
Buvik kirke kl 17
Gudstjeneste POL og  
Inger Synnøve Gjære
Konfirmantpresentasjon
Reformasjonstema:
Skaperverket er ikke til salgs

15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 17. SEPTEMBER 2017
Børsa kirke kl 11
Gudstjeneste POL
Konfirmantpresentasjon

16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 24. SEPTEMBER 2017
Buvik kirke kl. 11
Høsttakkegudstjeneste  vikarprest 
Sveinung Tennfjord  
og Inger Synnøve Gjære
Kirkebok 4- og 6-åringene

Skaun kirke kl. 17
Høsttakkegudstjeneste vikarprest 
Sveinung Tennfjord og Elise Kimo
Kirkebok 4- og 6-åringene

17. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 1. OKTOBER 2017
Børsa kirke kl. 11
Høymesse POL
Konfirmantjubilanter
Reformasjonstema:
Frelsen er ikke til salgs

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 8. OKTOBER 2017
Buvik kirke kl. 11
Høymesse Prost Dagfinn  
Thomassen
Konfirmantjubilanter
Reformasjonstema:
Frelsen er ikke til salgs

20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 22. OKTOBER 2017
Skaun kirke kl. 11 
Høgmesse POL
Konfirmantjubilanter
Reformasjonstema:
Frelsen er ikke til salgs

BOTS - OG BØNNEDAG
SØNDAG 29. OKTOBER 2017  
Børsa kirke kl. 11
Høymesse vikarprest  
Sveinung Tennfjord 
Reformasjonsjubileum

Buvik kirke kl. 13
Høymesse vikarprest  
Sveinung Tennfjord 
Reformasjonsjubileum

ALLEHELGENSDAG
SØNDAG 3. NOVEMBER 2017  
Børsa kirke kl. 11
Minnegudstjeneste POL 
Buvik kirke kl. 13
Minnegudstjeneste POL

Skaun kirke kl. 17
Minnegudstjeneste POL

24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 19. NOVEMBER 2017  
Skaun kirke kl. 11
Høgmesse POL 
Reformasjonstema:
Mennesker er ikke til salgs

Børsa kirke kl. 17
Gudstjeneste POL
Tilrettelagt for alle
Reformasjonstema:
Mennesker er ikke til salgs

DOMSSØNDAG /  
KRISTI KONGEDAG
SØNDAG 26. NOVEMBER 2017  
Buvik kirke kl. 11
Høymesse vikarprest  
Birger Foseide 
Reformasjonstema:
Mennesker er ikke til salgs

1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 3. DESEMBER 2017  
Børsa kirke kl. 11
Familiegudstjeneste POL  
og Elise Kimo
Lys våken

Skaun kirke kl. 17 
Lysmesse POL og  
Inger Synnøve Gjære
Konfirmantene deltar 

2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 10. DESEMBER 2017  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

POL: Sokneprest i Børsa  
og Skaun, Pål Ove Lilleberg

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

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa
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