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«Jeg håper kirkene i Skaun kommune 
skal oppleves som et sted der alle kan 
komme og bli tatt imot og sett på 
en måte som oppleves som god og 
forløsende slik at vi alle kan kjenne 
at her er Jesus levende til stede med 
sin nåde.»

Sveinung Tennfjord

Bøssebærerne i Skaun kommer tirsdag 20. mars mellom kl. 18–20.
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«Evangeliet må forkynnes – om nødvendig med ord.» Sitatet har blitt tillagt Frans 
av Assisi som var mer opptatt av hvordan troen skulle vises i gjerninger mer enn i 
ord. 

Diakoni handler om å omsette evangeliet i praktisk handling. Et håndfast  eksempel 
på dette er fasteaksjonen som står for døra. Da vil konfirmanter og alle andre som 
ønsker det delta i en landsomfattende innsamling for at Kirkens  Nødhjelp skal 
kunne bidra til å skaffe vann til mennesker på flukt. Vann er en grunn leggende ting 
som alle trenger. I tillegg bidrar Kirkens Nødhjelp til at  mennesker på flukt skal ha 
gode sanitære forhold. Det har en helsegevinst, men det handler også om å skape 
trygghet – særlig for  kvinner som på den måten slipper å utsette seg selv for fare 
ved å gå ut i skogen. 

Diakoni er å gjøre troen. Det fine med diakoni er at den alltid er en del av hvordan 
det kristne livet skal leves. Enten det er i menigheten, i nabolaget, på jobben eller 
familien. Diakoni handler også om hvordan vi skal kunne gjøre noe for mennesker 
som vi aldri kommer til å møte, men som i høyeste grad trenger vår støtte. 

Mange synes det er enklere å gjøre troen enn å sette ord på den. I Kirkens SOS 
møtte jeg mange frivillige som ønsket å bidra, men som selv ikke alltid hadde en 
veldig definert tro. Jeg tenker at det vi gjør er viktigere enn det vi sier. For noen er 
praktisk nestekjærlighet i form av dugnadsånd og hjelpsomhet en måte å  uttrykke 
det dobbelte nestekjærlighetsbudet: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte, og din neste som deg selv. 

Vi håper at det snart er en diakon på plass i Skaunmenighetene. Det vil synlig-
gjøre diakonien enda mer, men ingenting kan erstatte det den enkelte bidrar med. 
Vi gleder oss over at Skaunmenighetene skal bli enda bedre på praktisk tro og 
forhåpentligvis kan dette føre til flere inkluderende fellesskap i Skaun. 

DIAKONI  
– PRAKTISK TRO

TEKST // SVEINUNG TENNFJORD

 «Jeg håper kirkene i Skaun kommune skal oppleves som et sted der alle kan 
komme og bli tatt imot og sett på en måte som oppleves som god og forløsende 
slik at vi alle kan kjenne at her er Jesus levende til stede med sin nåde.»

Slik avsluttet Sveinung Tennfjord sin innsettelsespreken i Buvik kirke søndag  
21. januar 2018. Nærmere 200 overvar innsettelsen som ble foretatt av prost 
Dagfinn Thomassen mens menighetsrådsleder Randi Leinum leste tjenestebrevet 
fra Nidaros biskop.

I sin tale til Sveinung sa prost Dagfinn Thomassen følgende: «Skriftstedet jeg vil 
hilse deg med på innsettelsesdagen din, ble nokså fort klart: «Dette er dagen som 
 Herren har gjort, gitt oss av nåde til glede og fred.» Salme 118, 24. Ja, det er Gud 
som har gjort og rigget denne dagen. Du er Hans gave til Buvik menighet. Ikke 
mer. Ikke  mindre. Og denne dagen er gitt oss av nåde…. «Alt av nåde!» La det 
være et motto for  prestetjenesten din her i Buvik, Børsa og Skaun menigheter.»

Les mer om innsettelsen og se flere bilder på våre nettsider 
www.kirken.no/skaun

SVEINUNG TENNFJORD BLE INNSATT 21. JANUAR

TEKST // PÅL OVE LILLEBERG 
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Velkommen 
TIL SVEINUNG PREST! 

Nypresten, Sveinung Tennfjord, har fått et par måneder 
på å finne seg til rette i stillingen som sogneprest i Skaun. 
Med plass i Buvik menighetsråd og fellesrådet for alle 
 menighet ene, og med prestekontor på kirkekontoret i 
 Børsa er det mye nytt å forholde seg til. 

– Jeg kjenner at det er mye nytt som jeg må lære. Det 
gjelder både folk og lokaler og dataverktøy som jeg ikke 
kunne fra før. Men en del erfaring har jeg jo som prest og 
det er jeg glad for. Skaun er en god plass å komme til og 
jeg opplever at jeg har blitt godt tatt imot. Satte stor pris på 
at ordføreren selv kom på innsettelsen i Buvik kirke. Jeg fikk 
også en fin blomst fra kommunen. Det tror jeg ikke hadde 
skjedd i en større by! 

Tennfjord setter seg ned med gitaren på kirkekontoret.  
– For meg er det avkobling å ta fram gitaren og synge litt. 
Dessuten er gitar og sang god hjelp i mange sammen-
henger også når jeg skal ut og møte folk. Mange setter pris 
på musikk og sang, sier Tennfjord. 

– Hva var det som fikk deg til å tenke på prestetjeneste?

– Da jeg var 7-8 år var det en prest på Steinkjer, der jeg 
vokste opp, som jeg fikk god kontakt med. Hans evne 
til å formidle troen gjorde at jeg heller ville gå på guds-
tjeneste enn å delta på søndagsskolen. Dessuten var faren 
min  klokker i menigheten og jeg fikk sitte ved siden av 
han i klokkerbenken. Senere, da pappa ville gi seg, kom 
menighetsrådets leder og sa at de var så vant til å se meg 
der så da lurte de på om jeg ville ta over den oppgaven.  
Da var jeg 15 år og ble Norges yngste klokker.

Sveinung prest innså at han ikke kunne bli som sitt  forbilde, 
men han kunne likevel bli prest på sin måte. I årene etter 
studiet på Menighetsfakultetet ble det først Forsvaret i 2 år 
før han reiste ut til Sjømannskirken i  Antwerpen. Da hadde 
han allerede vært vikar både i  Rotterdam og San Francisco. 

– Det var lett å bli glad i Sjømannskirkene, men jeg fant ut 
at det er en hverdag uansett hvor du er og den  hverdagen 
var ikke bare enkel i utlandet. Etter 1,5 år reiste jeg hjem 
til Trøndelag og ble etter hvert kapellan i Hoeggen. Der 
skulle det bygges kirke og det var en fantastisk spennende 
 periode å være prest. Etter noen år valgte jeg likevel å 

slutte der og jeg begynte i Kirkens Bymisjon. Årene i 
Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS har vært innholdsrike 
og har gitt meg mange erfaringer jeg ikke kunne fått som 
menighets prest. 

– Men likevel valgte du nå å bli prest i menighet igjen? 

– Ja jeg har en dypt forankret identitet som prest og nå 
kjente jeg at tiden var moden for å gjøre det jeg trodde 
jeg alltid skulle holde på med.

– Hva er du spesielt opptatt av som prest? 

– For meg er alle møter med folk av betydning. Jeg er 
glad i å snakke med folk i alle livssituasjoner og håper at 
terskelen skal være lav for å ta kontakt! Men skal vi se på 
de utfordringene vi står i nå handler det om kampen for 
folkekirka og da kommer vi ikke utenom at barne- og 
ungdomsarbeidet er svært viktig! 

– På hvilken måte skal kirka møte barn og unge mener du? 

– Vi må prøve å bygge et godt grunnlag for samarbeid 
med foreldre. Jeg opplever at trosopplæringen i Skaun 
gjør mye bra! For meg som prest vil jeg ha et særlig fokus 
på konfirmantene. I Skaun er det ikke kateket så det er 
mye konfirmantarbeid. De som er unge i dag har mange 
utfordringer som vi voksne ikke helt forstår. Jeg ønsker 
å være en prest som ungdommene kan forholde seg til 
og som kanskje kan gi de støtte på veien mot voksenlivet. 
Hvis de som er unge opplever at kirken er relevant vil de 
forhåpentligvis ta det med seg resten av livet.

– Er det et Bibelvers som betyr noe ekstra for deg? 

– I studietiden ble jeg glad i en salme som for mange er 
ganske ukjent. Salme 131. Denne salmen tenker jeg ofte 
på når jeg kjenner på uro. Troen handler om å få lov til 
å være like tillitsfull som et barn som ligger i mors, eller 
fars, armer. Jeg tror vi i vår tid har lett for å utvikle et 
indre stress fordi vi har for lite stillhet rundt oss. Når Gud 
får slippe til i våre liv kan vi hente egenverdi og trygghet 
forankret i troen på at Gud elsker oss. 

Vi som er i Skaunmenighetene fra før, enten som ansatte 
eller frivillige, er glad for å ha fått Sveinung hit til Skaun 
som prest! Vi håper du vil trives! 

PÅL OVE LILLEBERG

Fra innsettelsen. 
Foto: Gunvor Nyvoll Kjerstad og 
Hans Christian Kjerstad
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Folk på flukt fra Boko Haram og Kongo er blant de 
som akkurat nå drar nytte av pengene fra fjorårets 
Fasteaksjon. Her i Skaun ble det samlet inn kr. 67 911. 
I år kan nye mennesker få hjelp når Kirkens Nødhjelps 
Fasteaksjon blir arrangert tirsdag 20.mars her i Skaun. 
Også i år deltar konfirmantene som bøssebærere.

Konfirmantene Marius Mo og Eli Fonn Solstad er klar 
med innsamlingsbøssa for gåturen som redder liv.

At en bøssebærer banker på døren er et sikkert tegn 
på at det snart er påske. Den årlige Fasteaksjonen blir i 
år arrangert for 51. gang, og går som vanlig til  Kirkens 
Nødhjelps arbeid i over 25 land rundt om i verden. 
Sentralt står arbeid med vann, hygiene, toaletter og 
traumebahndling.

– «Ja, vi elsker dette vannet» er temaet for årets 
aksjon, og det er ikke uten grunn at vi prioriterer vann 
i arbeidet vårt. Skole og helse er viktig, men uten rent 
vann blir elevene syke og helsetilbudet overbelastet 
av mennesker med vannrelaterte sykdommer. Derfor 
fortsetter vi å gi folk rent vann, sier generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Våknet til lyden av skudd
Pengene som kommer inn fra Fasteaksjonen gir Kirkens 
Nødhjelp muligheten til å reagere raskt i kriser, og er 
dermed med på å redde liv. I år har organisasjonen 
brukt penger fra Fasteaksjonen til å hjelpe folk som 
blant annet er på flukt fra Boko Haram og et krise
rammet Kongo.

– Vi våknet til lyden av skudd, og la ut på flukt. Vi måtte 
etterlate alt vi hadde. Vi var på flukt i flere dager, og 
måtte gå langt uten verken mat eller drikke, forteller  
14 år gamle Kany.

Hun er en av 4,8 millioner kongolesere som er på 
flukt i dag. Livet er snudd på hodet i løpet av kort tid 
for Kany, og det er når krisene i livet oppstår det er 
 nødvendig med ekstra hjelp.

Jobber over hele verden
Slik er det for de fleste flyktninger, som forlater det 
meste de har når de legger ut på flukt. I tillegg til 
kongolesiske flyktninger jobber også Kirkens Nødhjelp 
blant flyktninger fra Syria, Myanmar, SørSudan og flere 
andre land. I tillegg driver organisasjonen langsiktig 
utviklingsarbeid i en rekke land rundt om i verden.

– Hvert år får vi muligheten til å gjøre noe for andre 
som bor langt unna oss, og som mangler noe av det 
mest grunnleggende, slik som vann og et sted å gå på 
do. Vi mener dette også angår oss her lokalt, og derfor 
deltar vi i årets Fasteaksjon, sier prest Pål Ove Lilleberg i 
Skaunmenighetene. 

Det blir mulig å støtte opp om aksjonen ved å 
gi i  bøsser, men også ved å sende et valgfritt 
beløp via Vipps til 2426, eller ved å sende SMS 
med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr).

GÅTUREN SOM REDDER LIV

Kany med familie.
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Palmesøndag: Gudstjeneste i Børsa kirke kl. 11
Skjærtorsdag: Gudstjeneste i Buvik kirke kl. 11
Langfredag: Gudstjeneste i Børsa kirke kl. 19
Påskedag: - Ottesang/andakt ved soloppgang på Våttån kl. 06:40
 - Høytidsmesse i Børsa kirke kl. 11
 - Høytidsmesse i Skaun kirke kl. 13
2. påskedag: Påskemøte i Børsa bedehus kl. 19

Påska er faktisk kirkens viktigste høytid. Alt står og faller 
med om hvorvidt Jesus stod opp fra de døde eller ikke. 
Paulus sier det slik i brevet til Korinterne: «Men er ikke 
Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro 
er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud.» Men 
gjennom snart 2000 år har kirkens vitnesbyrd vært: 
Kristus er oppstanden. Ja han er sannelig oppstanden!

Fra en side sett er påskebudskapet et slags kriminal-
drama. Det handler både om skyld og straff. Action 
med hyllest og rop om korsfest, svik og forsøk på hjelp, 
men hvor alt fullbyrdes med korsfestelsen på Golgata. 
Deretter den overraskende oppstandelsen. I år faller 
påskedag på 1. april, men påskebudskapet med Jesu 
oppstandelse er ingen aprilspøk.

Dette dramaet er det mulig å følge gjennom påskens 
gudstjenester og møter i Skaun.

SKAUN GOSPELKOR ER I GANG
Klokka nærmer seg sju på tirsdag kveld, og lysene slås på i 
Børsa kirke. Inn døra kommer den ene kvinnelige sangeren 
etter den andre. Kommer det noen herrer i kveld da tro? 

Vi har vel alle sett klassikeren Sister Act fra 1992, med 
 Whoopi Goldberg i hoved rollen. Der får hun ansvaret for å 
dirigere koret i klosteret, og det blir litt av en oppgave! Denne 
jobben har vår kantor Vincentas fått i Skaun gospelkor.  

Vi starter med oppvarming: «Kan dere plukke ett eple?  
Så kan dere bruke diafragma (her ser vi på hverandre og lurer 
litt på hva det betyr) og si jåhåhåhåhåhåhå!»

Nye noter deles ut. Vi setter i perm og går på med iver og 
lyst. Med  overkant av damer blir noen satt til å synge tenor og det går i surr med legato,  crescendo og forte. Etter en stund 
blir det en liten kaffepause, og vi snakker om planer for våren. Sangkveld i Børsa 7. mars og i mai skal vi synge på to konfir-
masjoner!

Høres dette ut som noe du vil være på? Vi er i dag ca 10 sangere som møtes  annenhver tirsdag i Børsa kirke fra kl 19.00 til 
21.00. Vi vil gjerne ha flere med, så det er bare å møte opp. Det er ingen opptaks prøve :) 
Ta kontakt med Vincentas Linkevicius på tlf 466 23 995 eller e-post vincentas.linkevicius@gmail.com.

Maria Noreen

«Sterkere enn døden»
Uttrykket «sterkere enn døden» har vært brukt om flere 
ting. Det er blitt sagt både om menneskelig mot og 
om kjærlighet mellom mennesker. Mest sant er dette 
 uttrykket når man bruker det om Jesus. Tre ganger 
 leser vi i evangeliet at Jesus vekker opp noen fra de 
døde. Vi kjenner fortellingene som «Jairus’ datter», 
«Enkens sønn i Nain» og «Lasarus». Jairus’ datter ble 
vekket opp fra de døde mens hun ennå lå på sin seng. 
Enkens sønn i Nain ble vekket opp mens hans venner 
var i ferd med å føre ham til graven. Lasarus ble kalt ut 
fra graven. Men aldri viste Jesus seg mer som dødens 
overmann enn da han selv sto opp påskemorgen. De 
andre tre hendelsene peker fram mot denne, og alle 
de tre som ble vekket opp, døde senere. Men Jesus 
lever og virker fremdeles. Det gjør han så lenge verden 
består. Det er ikke bare et påskebudskap. Det er et 
evangelium for hver eneste dag, hvert eneste år.

Påskedramaet
TEKST // PÅL OVE LILLEBERG // KPK
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Heisann!
Jeg heter Mia Gilde Hovset og går på Venn oppvekstsenter. Når jeg har fri liker 
jeg å spille fotball, stå på snowboard og være sammen med venner. Det beste 
med å være Mia er at jeg har venner, kan gå på skole og har en familie. Det jeg 
drømmer om er at storesøster Mari skal bli frisk. Og jeg lurer på hvorfor det 
finnes kreft og sykdommer … Noe annet jeg drømmer om er å få møte Soy Luna. 
Når jeg er i kirken så synes jeg det er fint. Jeg får en god følelse av å være der. 
Det som er viktig i livet er å ha venner og familie. Når jeg blir stor ønsker jeg å 
få en god  utdanning, familie og en god jobb. Jeg er 10 år, liker å synge og spille 
fotball og er stort sett glad og fornøyd.

VANNRETT:
1. En McCartney 
4. Hjemmearbeider 
6. Olympiske Leker 
7. Fundere 
11. Unni Dåvøy 
12. Par 
13.  Jentenavn 
14.  Jentenavn 
15. Anmode 

LODDRETT:
1. Skrivebord 
2. Svensk by 
3. Skrattet 
4. Toppen 

 
5. Møbel 
8. Jernbanen 
9. Ledd 
10. To like

EN BIBEL TIL DEG SOM GÅR I 5. TRINN
Bibelen er den mest solgte boka i verden. Den inneholder så mye forskjellig! I noen land er det ulovlig å eie en Bibel 
og noen mennesker smugler Bibler inn for å dele ut til mennesker som virkelig ønsker å få en, selv om de kan komme 
i fengsel for å ha en. Konfirmantene bruker Bibel i undervisningen og det er kjekt å ha sin egen så kan man streke 
 under hvis man finner noen ord man synes er fine, viktige eller interessante. Mange fra 5. trinn har fått Bibel nå i 
vinter men ennå er det mange som ikke har fått. Hvis dere tar kontakt med oss på kirkekontoret så kan dere få en. 
Den er fin å ha og helt gratis.

HAMMERDALEN  
BARNEHAGE
Siste torsdag før jul besøkte eg Hammerdalen 
barnehage. Med meg hadde eg flanellografen og 
fortellinga om kvifor vi feirar jul, i tillegg til nokre 
av figurane frå Willow tree julekrybba.  Borna 
sat med store auge og kika ettersom eg festa 
filtfigurane på tavla. Dei største borna ville gjerne 
vere med å fortelje det dei kunne frå før og dei 
minste borna sat og tok til seg  inntrykka. Vi prata 
saman og song «Eit barn er født i  Betlehem». Til 
slutt fekk dei kjenne på filtfigur ane og ta dei av 
og feste dei på. Eg begynte nede hos dei små og 
gjekk frå avdeling til  avdeling og det var svært 
så triveleg. Plutseleg var eg ferdig med alle dei 
8 avdelingane. Eg tok med meg gleda over å 
ha møtt alle dei skjønne borna i Hammerdalen 
barnehage inn i julefeiringa mi.

KRYSSORDLØSNING 
Vannrett: 1. PAUL 4. HUSMOR 6. OL 7. TENKE 
11. UD 12. TO 13. ÅSNE 14. ELLA 15. BE 
Loddrett: 1. PULT 2. UMEÅ 3. LO 4. HODE 
5. STOL 8. NSB 9. KNE 10. EE
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SLEKTERS GANG NR. 1 - 2018

BØRSA 
03.12.17 Astrid Opdal Kjøren
 Siren Annie Onsøien
18.02.18 Aksel Emilian Lysø

BUVIK
03.09.17 Adrielle Nilsen Mian  
 (Byåsen kirke)
03.12.17 Noralv Karolius Thorvaldsen  
 (Leirfjord kirke)
 Sigvald Eliton Thorvaldsen  
 (Leirfjord kirke)
10.12.17 Ariel Skappel Svangrønning
 Sarah Lunden Meidal
 Henrik Leinum Halvorsen
31.12.17 Kornelia Jensine Disington  
 (Flakstad kirke)
21.01.18 Alma Skjetne
 Aleah Ulvin Lilleberg
 Eilif Vangskåsen-Straume
04.02.18 Jenny Bromset
 Amalie Nordgård Talmo
 Oskar Karlsen Talmo
18.02.18 Ylva Brandmo
 Signe Onsøien Aune

SKAUN
03.12.17 Emilie Sletvold
14.01.18 Marion Sørensen Tiller
 Sara Aunan-Nielsen
 Erik Wærdahl Haanshuus
11.02.18 Live Onsøien
 Alma Perdomo Lilleberg

DØPTE

BØRSA  
28.12.17 Tonje Anita Knutsen og  
 Johan Sommerschild
28.12.17 Laila Irene Willmann  og  
 Jan Terje Frøseth

BUVIK
17.12.17 Margaryta Teslina og  
 Fredrik Danielsen 

SKAUN
31.12.17 Bente Husby og  
 Svein-Anders Lundstadsveen

VIGDE

BØRSA
25.11.17 Anne Marie Elven f. 1950
28.11.17 Knut Ingvar Wiggen f. 1931
29.11.17 Steinar Mo f. 1941
01.12.17 Harald Erbe f. 1946
02.12.17 Målfrid Oddny Viggen f. 1930
08.12.17 Kjell Johan Aa f. 1940  
 (Gravlagt Meldal)
19.12.17 Anita Kristin Sjøgren f. 1963
26.12.17 Dag Atle Lund f. 1950
27.01.18 Helge Halen Skirstad f. 1942
09.02.18 Kåre Tørset f. 1942

BUVIK
14.11.17 Snorre Kvitland f. 1962
21.12.17 Per Thore Halvorsen f. 1947
10.01.18 Grete Lereggen f. 1942
23.01.18 Svein Arne Arntsen f. 1956
24.01.18 Magne Jektvik f. 1938

SKAUN
21.12.17 Eiliv Johan Henningsen  
 f. 1933
22.12.17 Steinar Arvid Johnsen f. 1950
25.12.17 Roald Hans Hamnes f. 1948
30.12.17 Karl Grostad f. 1930
12.02.17 Jorid Mo f. 1940

DØDE

Treffstedet Holdeplassen 
takker for minnegave mottatt 
i forbindelse med Anne Marie 
Elvens begravelse.

Takk for all vennlig deltagelse 
i anledning Kjell Johan Aà s 
 bortgang og bisettelse.  
Takk for blomster og penge gave 
til kreftforskning ved St.Olavs 
 hospital. 

Astrid
Familien 

TAKK TIL ESPEN
Espen Tørset har vore ein  viktig 
bidragsytar til menighetsbladet 
vårt. No flyttar han og sluttar 
då i den frivillige tenesta som 
skribent her. Vi vil gjerne få 
takke deg,  Espen, for det har 
levert av  stoff, for di  interesse 
og  velvilje, og for at du har 
skrive på nynorsk. Du har 
 betydd mykje for oss og vi set 
stor pris på deg. 

Lukke til vidare. Beste helsing 
resten av  redaksjonen.

TALLENES TALE
Ved årsskifte teller vi opp på 
mange ulike områder. Det har vi 
gjort også i kirka. Hvor mange 
ble døpt? Hvor mange ble 
 konfirmert? Hva forteller tallene 
fra 2017 for Skaunmenig hetene?

Døpte: 81 mot 92 året før
Konfirmerte: 67 mot 65 året før
Vigde: 15 mot 16 året før
Gravferder: 57 mot 56 året før
Gudstjenestedeltagelse 
(søn/helligdag): 
96 mot 102 året før
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MARIA BUDSKAPSDAG
SØNDAG 18. MARS 2018
Skaun kirke kl. 11
Familiegudstjeneste 
Pål Ove  Lilleberg og Elise Kimo
Tårnagenter

PALMESØNDAG
SØNDAG 25. MARS 2018
Børsa kirke kl. 11
Høymesse Sveinung Tennfj ord

SKJÆRTORSDAG
TORSDAG 29. MARS 2018
Buvik kirke kl. 11
Høymesse Sveinung Tennfj ord

LANGFREDAG
FREDAG 30. MARS 2018
Børsa kirke kl. 19
Pasjonsgudstjeneste 
Pål Ove Lilleberg

PÅSKEDAG
SØNDAG 1. APRIL 2018
Våttån kl. 06:40
Ottesang og påskeandakt

Børsa kirke kl. 11
Høytidsmesse Pål Ove Lilleberg

Skaun kirke kl. 13
Høytidsmesse Pål Ove Lilleberg

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 8. APRIL 2018
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste Sveinung Tennfj ord

Skaun kirke kl. 13
Gudstjeneste Sveinung Tennfj ord

SØNDAG 15. APRIL 2018
Ingen gudstjenester i 
 Skaun kirkene

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 22. APRIL 2018
Buvik kirke kl. 11
Høymesse Pål Ove Lilleberg

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 29. APRIL 2018
Børsa kirke kl. 11
Høymesse Sveinung Tennfj ord 
Koret Våren deltar
NRK 1 Radiogudstjeneste 

Skaun kirke kl. 13
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg

1. MAI 
TIRSDAG 1. MAI 2018
Buvik kirke kl. 12
Gudstjeneste Sveinung Tennfj ord

8. MAI 
TIRSDAG 8. MAI 2018
Børsa kirke kl. 19
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg
Samtale med konfi rmantene

KRISTI HIMMELFARTSDAG 
TORSDAG 10. MAI 2018
Buvik kirke kl. 17
Gudstjeneste Sveinung Tennfj ord
Samtale med konfi rmantene

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

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

Se også fl ere detaljer på www.kirken.no/skaun

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)


