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I klatretårnet på Søvasslia 
lærte jeg å utfordre 
meg selv. Jeg lærte 
at jeg klarer det meste 
bare jeg tror på det.

Konfirmant 2018
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5. april i år var det trolig 1985 år siden Jesus stod opp fra de døde! I dag kan 
faktisk vitenskapen og astronomer hjelpe oss med å fastsette tidspunktet 
for denne skjellsettende begivenheten i vår historie. 

Jesus døde i forbindelse med den jødiske påskehøytiden. Den feirer jødene 
til minne om Israelsfolkets utferd fra Egypt under Moses’ ledelse. Den fant 
alltid sted den 14. nisan – årets første måned for jødene. I følge den jødiske 
 kalenderen er det bare to datoer som er mulig. Enten døde Jesus fredag 
7. april i år 33 eller  fredag 3. april i år 30. Av disse to datoene er den siste mest 
interessant. 

Tre av evangelistene i NT forteller om et mørke som falt over landet da 
Jesus døde på korset. «Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele 
 landet helt til den niende time». Hva kunne det være? Noen vil hevde at dette 
dreier seg om en sandstorm som formørket solen. Det er ikke uvanlig i disse 
 områdene. 

Like interessant er det som kom for en dag tidlig på 80-tallet. Da fant de ut 
at på ettermiddagen 3. april i 30 fant det sted en måneformørkelse som var 
synlig fra Jerusalem!

I dag ser vi at vitenskapen og historiske funn svært ofte bekrefter  bibelens 
fortellinger om Jesus. Dette gjelder ikke bare denne historien, men også 
 andre historier i vår Bibel som for eksempel stjernen som viste seg på 
 himmelen i forbindelse med Jesu fødsel.  

Men det viktigste er den troverdige og pålitelige overleveringen av disse 
fortellingene. Lukas, historikeren av de 4 evangelistene skriver innledningsvis: 

«Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg 
vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilius, for at du skal forstå 
hvor pålitelig det er, det du er blitt undervist i.» 

Bibelens fortellinger om Jesu oppstandelse er så langt fra oppdiktet og 
 konstruert. Her er det øyenvitner som forteller om sine opplevelser. Ærlig 
og oppriktig skriver de ned det de har sett og hørt. Nå var det ikke bare en 
håndfulldisiplerognoenfåkvinnersomfikkopplevdedette.Paulusforteller
om500somfikkmøtedenoppstandneJesus.NårPaulusskriveromdisse
500 omkring 20 år etter at det skjedde føyer han til følgende interessante 
setning:«Avdemleverdeflesteennå!»Erduitvil?Barespørenavdisse!

På påskedag sa jeg følgende innledningsvis i gudstjenesten: «Kristus er 
oppstanden!» Hvorpå menigheten svarte: «Ja! Han er sannelig oppstanden!» 
Budskapet om Jesu oppstandelse er meningsfylt og trøsterikt å formidle for 
det gir fremtid og håp. For som Jesus selv sier det: «Jeg er oppstandelse og 
livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever 
og tror på meg, skal aldri i evighet dø!»

5. APRIL I ÅR 30 
– JESU OPPSTANDELSESDAG?

TEKST // PÅL OVE LILLEBERG
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PÅL OVE LILLEBERG

Dåpen 
– EN TRADISJONSBÆRER

«Stadigflerenorskefamilierdropperådøpeungene
sine og antall døpte barn er ned 25 prosent på ti år!» 
Det var Nettavisen som i fjor publiserte en artikkel om 
 oppslutningen om Den norske kirke. Stemmer dette for 
menighetene i Skaun?
 
Antall dåp holder seg noenlunde stabilt i Skaun. De 
siste 10 årene har antallet døpte vært mellom 79 og 92. 
Men siden kommunen har vokst i løpet av disse årene 
så er det opplagt at det også i Skaun er en nedgang.

Dette blir tydeligere når vi ser oppslutningen i prosent 
av antall fødte. I løpet av de siste årene har det gått litt 
opp og ned, men tendensen er klar. Det er en  nedgang 
på 12–13%, men ikke på langt nær så høyt som 
 landsgjennomsnittet. 
 
Det er nok mange grunner til denne nedgangen. 
 Pluraliseringen av det norske samfunnet har endret 
folks holdning til religion. Åpenhet og interesse for 
andre  religioner enn kristendommen bidrar til mindre 
 oppslutning om kirka.

Individualiseringen har også bidratt til dette. Individet 
løser seg fra fellesskap og får muligheter til å forfølge 
egen vilje og ønsker. Denne utviklingen har vært med 
på å gi tro, følelser, religiøs praksis og sosiale relasjoner 
et mønster preget av personlig valg.

Men det overraskende i denne tiden er at  oppslutningen
om kirka, tross alt holder seg såpass høyt som den gjør.
I dag er 85,4 % av befolkningen i Skaun medlem av kirka.

Samtidig kan det være interessant å se på oppslutning 
omkonfirmasjon.Dåpsprosentenhardesiste10årene
vist en synkende tendens fra 84% og ned til 72 %, mens 
oppslutningenomkonfirmasjonharholdtsegnokså
stabil på rundt 73–74 % av alle 15-åringer. I 2014 var 
det et rekordår med en oppslutning på 86,1 %. To år 
 tidligere var den på sitt laveste på 67,3 %.

I møte med en utvikling preget av dalende  oppslutning 
om dåp har vi på Skaun kirkekontor sett behovet for å 
synliggjøre hva dåpen kan bety. Vi tror at vi mer enn 
noen gang, trenger gode tradisjoner og arvegods. 
I Norge står dåpen i en 1000-årig tradisjon! Det er 
et perspektiv som er sterk fremme her i Skaun med 
 erkebiskop og kirkebygger Øystein fra Børsa, kirke-
tuftene fra gårdskirka til Einar Tambarskjelve på Husaby 
og middelalderkirka fra 1180 på Venn. I snart 1000 år 
her i Skaun har dåpen gitt oss en tilhørighet til kirka og 
ei tro som bærer i så vel gode som vanskelige dager.

For å orientere om dåpen har vi fått laget en 8- siders 
dåpsinvitasjon med egenskreven tekst og lokale 
bilder der vi sier noe om dåpen. I denne  brosjyren 
 presenterer vi også kirkene i Skaun med sine 
 døpefonter som viktige tradisjonsbærere. Like viktig er 
å fortelle om alle tiltakene i trosopplæringen fra 0–15 
år som alle døpte barna inviteres til. Det er vårt ønske 
at nybakte foreldre vil sette pris
på å få denne brosjyren tilsendt 
i posten.

PS! Vi har også fått laget et nytt
«fadder- og foreldre bevis» som
deles ut i etterkant av dåpen! 
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www.kirkens-sos.no

• Kirkens SOS tilbyr et medmenneske  
å snakke med

• Døgnåpen krisetelefon; 22400040
• SOSchat åpen hver kveld mellom 18.30  

og 22.30. Fredag til 01.30.
• SOSmelding besvares innen 24 timer
• Innringer/innskriver er anonym og 

 medarbeidere på Kirkens SOS har 
 taushetsplikt.

• De som besvarer telefonen er frivillige som  
er utvalgt og opplært i tjenesten gjennom et 
40 timers kurs. 

• I Norge er det 11 senter med til sammen  
ca 1000 frivillige

• Kirkens SOS i Trøndelag åpnet sin tjeneste 
1.februar 1979 og markerer 40 års drift i 2019. 

• Ny leder for Kirkens SOS i Trøndelag er 
Bodil Slørdal som kommer fra tjenesten som 
sogneprest i Nidarosdomen og Vår Frue 
menighet. 

• Krisetjenesten på telefon og internett 
(SOS-meldinger og SOS-chat) skal være 
 tilgjengelig for den som er i umiddelbar 
fare for å ta sitt eget liv, og for den som er i 
følelses messig/eksistensiell krise.

Det var natt til lille-julaften. Jeg hadde satt meg opp 
på nattevakt på telefonen denne natta. Som ansatt var 
jeg ikke pliktig til å gjøre det, men jeg hadde lyst til å 
bidra jeg også. Ikke bare sitte og administrere denne 
 tjenesten. Den natta var det mange frivillige rundt i 
 landet. Jeg merket at klokka faktisk gikk ganske fort. 
Kanskje var det fordi det var mange telefoner. Mange 
som ville snakke om jula. Noen gruet seg. Klokka 
passerte halv to på natta. Jeg sjekket hvor mange linjer 
som var påkoblet. 18 linjer, men alle var opptatt. De 
som ringte nå ville få en beskjed om at de måtte vente 
eller ringe senere. Hvis Kirkens SOS hadde ringt tilbake 
kunne de sluppet det, men de frivillige som sitter på 
vakt tar kun imot telefoner som kommer inn. 

Jeg tenkte at det er ganske fantastisk at det sitter 18 
frivillige spredt rundt i hele landet klokka 2 på natta. 
Og likevel var det ikke nok. Denne natta kunne vi visst 
vært dobbelt så mange. Telefonen ringte mens jeg satt 
og tenkte. Jeg kjente meg ikke trøtt. Det var altfor mye 
som skjedde. «Hei du har kommet til Kirkens SOS!». 
I den andre enden hørte jeg stemmen til en dame. 
Jeg tenkte at hun sannsynligvis hadde levd en stund. 
Det er rart hvordan bildene i hodet skapes av små ting. 
Jeg så for meg en gammel dame med grått hår, briller 
og gode runde kinn. Øynene hennes var sterke og 
smilet var aldri langt unna. «Jeg lurer på om du kunne 
tenke deg å lese et vers av Deilig er jorden for meg». 
Hun hørtes ikke trist ut selv om hun fortalte at hun ikke 
skulle feire jul sammen med noen. Hun hadde så mye 
å se tilbake på som hun var glad for. «Klart jeg vil gjøre 
det» sa jeg «,men er det ok for deg om jeg synger i 
 stedet for å lese? Jeg liker å synge skjønner du, og 
salmer er jo aller best med en melodi.» Humøret steg 
selv om hun ikke hørtes trist ut i utgangspunktet.
Hun hadde vel kanskje ikke forventet den responsen. 

«Hvordan skal du feire jula da?» spurte jeg. Det ble 
litt mer stille i andre. Det var visst ingen å feire med. 
Og beina var slik at hun kom seg ikke ut. Det eneste 
selskapethunfikkpåjulaftenvarhjemmehjelpa,men
de hadde jo ikke mye tid å bruke på henne. 

Jeg kjente at fargene endret seg. Det var ikke bare 
lyse tråder i livsveven hennes. Hun var ensom. Hun 
hadde strengt tatt ingen å vende seg til. Et snev av 
smerte kunne høres i stemmen hennes, men som den 
livskunstneren hun var ville hun ikke la seg fange av 
det mørket. «Kunne du ta et vers til av salmen?» spurte 
hun. Det endte med at jeg sang alle versene. Jeg 
hørte at hun smilte; «Jeg har hatt et godt liv! Jeg vil 
ikke klage. Jeg har så mye å være takknemlig for! Men 
akkurat nå er det Kirkens SOS som er den stroppen jeg 
hengeri!».Setningentraffmegmedstorkraft.Som
en pil som boret seg inn i hjertet mitt. Den stod der og 
dirret. Er det vi som er stroppen du henger i? tenkte 

jeg. Å henge i en stropp høres ikke greit ut, men på den 
annen side er det mye bedre enn å henge i løse lufta. 

«Takk for at du ringte» sa jeg. «Og husk at vi er her 
 alltid. God jul!» I den andre enden hørte jeg en  gammel 
smilende dame med grått hår og krøller si; «Takk for 
samtalen! Det var godt å prate litt! God jul!»

I snitt er det ca 500 henvendelser til Kirkens SOS hver 
dag gjennom hele året. Kirkens SOS er Norges største 

krisetelefon med omtrent 180 
tusen besvarte henvendelser 
hvert år på telefon, chat og 
epost.

Bodil Slørdal er ny leder for 
Kirkens SOS i Trøndelag. Hun 
kommer fra tjenesten som 
sogneprest i Nidarosdomen/
Vår Frue menighet.

EN SOS-FORTELLING FRA VIRKELIGHETEN 
SVEINUNG TENNFJORD
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– Hvem er Mette Goa Hugdal? 
Jeg er en både utadvendt og litt sjenert person. Glad 
i folk, glad i sjøen og familien. Jeg har gjort litt av 
hvert. Jeg bodde i Mongolia i 10 år. Der jobbet jeg 
med  bistand og diakoni tilknyttet en lokal kirke og med 
støtte fra Norad. Jeg har prøvd en del ulike jobber i 
inn- og utland og har forskjellig utdanning som har 
gitt meg mye. Jeg er sykepleier i bunnen og praktisk 
pedagogisk utdanning (PPU) og videreutdanning innen 
psykiatri. 

– Hva brenner du for som diakon? 
Jeg brenner for at det skal være plass for hele oss i 
møtet med enkeltmennesker og kirka! Jeg har prøvd 
å stå litt på utsiden selv og vet at det kan bli ensomt. 
Folk må også få bruke evnene og nådegavene sine. 
Jeg ønsker å bygge ned tersklene og i stedet bygge 
 inkluderende fellesskap. Det må være lov å sitte på 
bakerste benk og prøve seg litt fram, og så må vi i 
kirkasørgeforatfolkfinnersegtilrette.Jegerblant
 annet opptatt av folk som er hjemme på dagtid av ulike 
 grunner. De som har lyst til å delta må få anledning til 

Mette Goa Hugdal 
– NYTILSATT DIAKON  

I SKAUN KIRKELIGE FELLESRÅD
SVEINUNG TENNFJORD

det. Det er fantastisk å bidra til å få folk til å møtes på 
tvers. Men ikke alle er like mobile. Noen ganger vi må 
ut og være mer oppsøkende. 

– Hva er egentlig en diakon? 
Jeg bruker å si at diakonen er fagansvarlig for 
menighetens omsorgs og inkluderingsarbeid. 
 Diakoni har veldig mange ulike fokusområder. Noen 
har  babysang, andre arbeider med rus, psykiatri, 
ungdommerogeldre,sorgarbeidogflyktninge-og
innvandrerarbeid. Diakoni har ikke kun fokus på eldre. 
Min kjepphest er at diakoni ikke bare er en aktivitet, 
men noe som gjennomsyrer alt vi gjør. Diakoni er en 
holdning, bevissthet og en måte å tenke på.  

– Du har tidligere jobbet i Skaun. 
Hvordan ser du på å komme tilbake til kommunen? 
Jeg har lengtet tilbake til Skaun siden jeg sluttet i 2011. 
Jeg har sett etter muligheter, og nå gleder jeg meg til å 
begynne! Da jeg jobbet i Skaun var jeg tilknyttet psykisk 
helsearbeid som på mange måter er et tilliggende 
fagområde. Det handler om å se etter ressursene hos 
den enkelte. Tilnærmingen er ikke så ulik. For eksempel 
er erfaringen fra samtalene innen psykisk helsearbeid 
nyttig. 

– Du går inn i en 50 % stilling. Hva annet gjør du? 
Foreløpig er det dette jeg skal ha, men jeg ser  etter 
andre ting. Det er lov å håpe at stillingen blir økt 
også. Det er jeg åpen for. Jeg ser fram til å komme 
til en mindre kommune. I dag jobber jeg som diakon 
i  Byneset og Leinstrand under Trondheim kirkelige 
fellesråd.

Menighetene, staben og kommunen ønsker Mette 
hjertelig velkommen til Skaun! Siden dette er en 
 nyopprettet stilling vil det være rom for Mette til å 
utforme stillingens innhold. Vi gleder oss til å ta imot 
Mette Goa Hugdal som diakon!

INNSETTING AV NYDIAKONEN
Søndag 3. juni blir det en aldri så liten  historisk begivenhet her i Skaun. Mette Goa Hugdal innsettes i tjenesten 
som diakon i gudstjenesten i Skaun kirke kl. 11 denne søndagen. Vi håper at kirken fylles opp og at mange vil få 
medsegdennebegivenheten.InnsettingenvilbliforetattavprostDagfinnThomassen.Gospelkoretvildelta
med sang.
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KIRKEVERGENS HJØRNE
INGER BERG

Ansatte
Eva Årbogen Elvrum avsluttet sitt arbeidsforhold 
etter tre år i stillingen som sekretær. Hun har gjort en 
 utmerket jobb for oss på kontoret og takker henne for 
tiden hun har arbeidet hos oss.

Som etterfølger er Monica  Hegglund ansatt som 
 sekretær. Hun begynte 16. mars og har allerede satt 
seg godt inn i arbeidet. 

Fellesrådet har fått økt bevilgning til nyopprettet stilling 
som diakon.

Mette Goa Hugdal inntrer stillingen 01. juli. Innsettelse 
av diakon blir i Skaun kirke 03. juni kl 11:00. 

Vi ønsker våre nye ansatte velkommen i staben.

Vedlikehold
3 av de små spirene på Børsa kirke er skiftet ut på 
grunn av råte. Gjerdet mot  parkering er tatt ned og skal 
erstattes med nytt.

Kirkegårder
Ved utvidelse av Buvik kirkegård skal det legges til rette 
for urnelund, anonym minnelund og  område for annen 
trosretning.

Festeavgift
Fellesrådet sender ut varselbrev i løpet av vår/ sommer 
på festeavgift på graver som har forfall i 2018. 
 Festeavgiften på kr 800,00 pr. grav er for 10 år. 
Faktura sendes ut i slutten av året. 

Fredningstiden på en grav er 20 år og festet kan da sies 
opp.

Inger og Eva.

ØNSKER HANDICAP-
TOALETT I BØRSA KIRKE
Børsa menighetsråd ønsker å heve ambisjons-
nivået i forbindelse med oppussingen av dåps-
sakristiet i Børsa kirke.

Bakgrunnenerspørsmålfraflereimenigheten
om det er mulig å inkludere et handicaptoalett 
til et rehabilitert dåpssakristi. Dette mener et 
enstemmig menighetsråd er et godt forslag, 
og rådet ønsker nå å innhente råd om hvordan 
dette kan løses praktisk og økonomisk.

En rehabilitering som inkluderer et handicap-
toalett blir i utgangspunktet en mer  omfattende 
og  kostbar  utbygging, men med befolknings-
vekst og endret bruksmønster i bakhodet, så 
mener man det vil være fornuftig å tenke større 
enn opprinnelig planlagt.

Menighetsrådet har stor tro på at det vil være 
mulig å få på plass det som skal til å gjennom-
føre et så  viktig tiltak, og kronerulling i 
menigheten samt støtte fra kommune/andre 
instanseranseessommuligefinansieringskilder.

I første omgang er det satt ned en prosjekt-
komite som skal se på saken. Det vil i 
 oppfølgingen bli tatt et  initiativ for å vurdere 
arkitektbistand for å tegne et forslag til påbygg 
på sjøsiden av kirka.



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER 7

Hvem er du?
Jeg er en dame på 46 år fra 
 Fannrem hvor jeg bor sammen 
med min samboer. Jeg har to 
barn på 14 og 19 år. Eldste-
mannernåflyttetutsådet
er bare min datter på 14 som 
er hjemmeboende annenhver 
uke. I tillegg til henne har min 
samboer en sønn fra tidligere 
som bor hos oss annenhver uke. 
Jeg liker å gå turer og prøver å få 
prioritert dette i en travel hverdag. Å 
være sammen med venner og familie er 
også viktig for meg.

Da min datter er fotballspiller er det naturlig å være 
 heiagjeng for hennes lag, noe som gir meg mye glede.

Jeg er glad i reise og benytter de anledninger jeg har 
til å ta korte og lengre turer både innenlands og uten-
lands. 

Hva er ditt forhold til Børsa?
Jeg er født og hadde mine første leveår i Børsa i huset 
hos mine besteforeldre, Asbjørg og Arne Grandetrø i 
Fredlyveien.

I voksen alder har jeg bodd noen år i Børsa og siden 
påViggjafremtileldstemannvar7år.Daflyttetjegtil
Orkdal, hvor jeg nå bor.

Hva har du jobbet med tidligere?
Jeg har fagbrev i kontor som jeg ervervet meg ved 
Statens Lånekasse for utdanning i Oslo. Etter endt 
fagbrevutdannelseflyttetjegtilBørsaogfortsatteog

Skaun menighet inviterer til to spennende arrangement 
i løpet av juli måned. 1. juli inviteres det til pilegrims-
vandring fra stavkirka på Hølonda til Skaunkirka. Det er 
enflottvandringivakkernaturmedtidtilrefleksjon.
Sang hører også med på slike vandringer. Det blir satt 
opp buss fra Skaun kirke tidlig om morgenen. Påmeld-
ing gjennom Kristindagene.

På Olsok, 29. juli kl. 19 arrangeres det friluftsguds tjeneste
i de gamle kirkeruinene på Husaby. Mange  pilegrimer 
har i de siste årene deltatt på denne guds tjenesten. 
Ettergudstjenestenblirdetkirkekaffe(korgfest)hvorvi
alle tar med oss litt og deler med hverandre.

Monica Hegglund
VÅR NYE SEKRETÆR PÅ SKAUN KIRKEKONTOR

jobbe ved Statens lånekasse sitt 
kontor i Trondheim. Etter per-
misjonen med min førstefødte 
begynte jeg i jobb ved Tyholt 
sykehjem både på kontor og 
i pleie. Her var jeg ansatt i 
nesten to år før ferden gikk 
videre til psykiatrien i Orkdal 
hvor jeg jobbet fra høsten 2001 

til høsten2015. Etter dette har 
jeg vært hos lensmannen i Orkdal 

og Agdenes før jeg var så heldig å 
komme hit til Skaun kirkekontor hvor 

jeg startet 10. april.

I tillegg til kontorfaglig bakgrunn har jeg jobbet i 
butikk, med barn i barnehage og på skole. Vært ren-
holder både ved butikk og sykehjem.

Hvorfor søkte du stillingen som sekretær?
Jeg søkte jobben fordi jeg syntes oppgavene her 
virket interessante, moro å gjøre noe annet og det blir 
en helt ny erfaring for meg. Synes det virket som en 
 spennende jobb.

Hva blir jobben din?
Jeg skal være sekretær for prestene her og legge 
tilrettefordåp,konfirmasjonogvielseogaltdette
 innebærer.
 
I tillegg skal jeg være vikar for kirkevergen i hennes 
fravær etter hvert når jeg har kommet godt inn i 
 rutinene i  jobben som sekretær.

Her er det mye å sette seg inn i og mange rutiner som 
er ukjent for meg,  

Olsok og pilegrimsvandring
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Tilbakeblikk 
PÅ KONFIRMANTÅRET
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FASTEAKSJONEN
Tirsdag før påske arrangerte Skaunmenighetene fasteaksjonen. Det er en bøsseinnsamlings aksjon til inntekt 
forKirkensnødhjelp.Såogsiallehusstandeneikommunenblebesøktavåretskonfirmanter.Konfirmantenes
innsats resulterte i kr. 65.917,-. Det er en liten økning fra forrige år. 

Nytt i år var mulighetene til å gi med Vipps. Resultatet fra Vipps for alle tre menighetene ble på kr. 15.028,-. 
Legger vi de to summen  sammen blir det kr. 80.945,-. Så mye har det aldri blitt samlet inn tidligere gjennom 
FasteaksjoneniSkaun.Tusentakktilkonfirmanteneogtilallesombidro.

Det er ikke alltid slike «tanter»
som meg blir godt tatt imot
avungdommerpå«flyttefot»
fra barneår mot voksentid.
Takk derfor for at dere ville gi
meg gode minner om dere som
tok godt imot meg da jeg kom
somkonfirmantlærerifjor!
Hvilke hilsningsord
skal jeg gi dere videre på veien?
IBibelenfinnerjegen
hilsen fra Jesus da han skulle dra
fra disiplene sine, som helt fra
første dag med Jesus hadde sett
at livet ikke kom til å bli bare lett.
Medhamfikkdeutfordringerilivogtro,
og mindre skulle de ikke bli da han dro.
Likevel hadde han lært dem mye godt,
og alt de hadde opplevd hadde fått
dem til å tro at de gikk sammen med
én som ville fortsette å gjøre dét.
Iallfallvardetnettoppdétløftetdefikk
før Jesus løftet sitt blikk 
opp mot himmelen og ble ute av syne:

«Gå», 
sa han og så:
«Og se, jeg er (altså vil!)
være med dere alle dager inntil
verdens ende.» (Matt. 28, 20b)
Kan hende 
tror du ikke dette er sant nå,
men jeg tror og håper på
at hans kjærlighet til akkurat deg
(og hele verden ;) vil vise seg
litt mer enn utrolig videre på din vei!

Husk også gjerne på
vaffelhjertersomsymbolpå
at du er verdifull!
Ja, mer verdt enn gull!

Velsignagodkonfirmasjonog
fortsettelse ønskes dere 
alle og enhver!

Takknemlig hilsen Inger Synnøve

KJÆRE KONFIRMANTER!
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BUVIK KIRKE
Lørdag 12. mai kl. 11  (9)
Andrine Rasmussen
Geir Solem
Henrik Skjønberg Valseth 
Jardar Løvseth
Malin Lindstrøm 
Marie Røe Skjølberg 11
Sindre Rokke Pedersen
Ådne Sandbakken Bøgeberg
Vegard Aunet Hansen

Lørdag 12. mai kl. 13  (8)
Eline Fenstad Snøfugl
Emil Brødreskift
Kristian Walderhaug 
Lars Eggen Solem 
Olve Løseth 
Stian Brødreskift
Stian Stellander 
Tobias Svanem Johansen

Søndag 13. mai kl. 11  (14)
André Leistad Flensborg
Emil Olsen
Emilie S Lohsen
Erik Bollandsås 
Inger Kristine Vigdal Saltnessand 
Ingrid Marie Gustad
Maja Bonesrønning
Marcus Nyang 
Marte Evjen
Mathias Nilsen Orten
Mia Christine Kvam Aune
Rakel Marie Berg
Theodor Kristensen
Toralf Huse

BØRSA KIRKE
Lørdag 19. mai kl. 11  (12)
Johan Tørres Selnes 
Maria Søsveen Snekvik
Marie Stokkan
Mats Meistad
Nathalie Østgård
Ole Tjelle-Heen 
Sigve Brandsæter
Simon Hyttebakk Paulsen
Sindre Grønning
Sunniva Sørhaug 
Tobias Kiplesund 
Trym Estenstad 

Søndag 20. mai kl. 11  (14)
Andreas Yeabsira Saltbones 
Carina Bolme Lund
Håkon Heggdal
Jeric Irinco
Jonas Wraalsen
Karoline Kristin Harang 
Kristina Wenn
Maja Grasvik
Miriam Sugustad
Oda Ruud Halgunset
Ola Westby Sæther
Pernille Hinsverk Eggen 
Sander Grønvik
Tor-Martin Kleive

Hitra kirke 28. april  (1)
Victoria Frengen Fredriksen

SKAUN KIRKE
Lørdag 26. mai kl. 11  (8)
Even Wenn
Ingrid Våga Fløttum
Jonas Stavheim Sletvold
Marius Mo
Oda Solem
Kristian Børø Svee
Malin Steigedal Husby
Torkil Jacobsen Fiskvik

Søndag 27. mai kl. 11  (5)
Anne Ingeborg Morken 
Eli Fonn Solstad
Torgeir Eid
Ola Andre Morken
Bernhard Uvaas

Lyngen kirke 27. mai  (1)
Alexander Tobias Eriksen Hansen

Konfirmantene

KONFIRMASJON 2019
I skrivende stund nærmer den store dagen 
segforåretskonfirmanter.Konfirmasjonenei
mai kan ikke være annet enn vårens vakreste 
eventyr. Her på kontoret har vi nå også begynt 
åtenkepånesteårskonfirmanter.Alle15- 
åringene i kommunen har allerede fått tilsendt 
brosjyren«Konfirmant2019».Densendes
ut fra kiren sentralt. I begynnelsen av juni 
sender vi ut vår egen brosjyre med invitasjon 
tilINFO-møteomkonfirmasjon2019.Dette
INFO-møtet blir tirsdag 12. juni kl. 20 i Børsa 
kirke.AllekonfirmanteneiSkaunmenighetene
inviteres.
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GO`KVELD KLUBBEN 
Gò kveld klubben er en klubb for deg som går i 5.-7. 
trinn. Vi møtes ca. hver tredje onsdag i kjellerstua 
på Børsa bedehus. Nye lokaler har det blitt! Klubb-
kveldene starter kl. 19.00, og varer til kl. 20.30.

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

Program høsten 2018
5. september: Klubbkveld med is & snacks 
26. september: Cupcakekveld 
17. oktober: Alle mot en
7. november: Mesterens mester
28. november: Juleverksted

Påskeandakt
TEKST // JULIE ELISA KIMO, 10 ÅR

Da Jesus sto opp fra graven ga han oss noe.

Vi vet jo at han sto opp fra graven og alt det der, men 
det er ikke bare det. For den dagen dette hendte, så 
fikkviengavefraham.Detvarikkeenhvilkensom
helst gave. Men han ga oss noe helt spesielt. Han 
gjorde så vi kjente at han elsket oss. At han var villig til 
å ofre seg selv. Han visste at han ville få det vondt. Han 
visste at en av disiplene ville gjøre noe galt. At han ville 
bli hengt på et kors. Det er derfor vi går med et kors 
rundt halsen. Det er derfor vi spiser kvikklunsj. Det er 
derfor vi har påsken. Vi feirer at han sto opp for oss.

Påskeharen, påske-kyllinger, påskeegg; det er ikke 
derfor vi feirer påska. Men det er fordi Jesus sto opp fra 
graven. Og det må vi huske. For hvis Jesus ikke hadde 
stått opp fra graven, så hadde vi ikke kommet opp til 
himmelen når vi dør. Vi kan ikke se Jesus , men vi kan 
ikkesevindenheller,selvomvivetatdenfinnes.

Åpent lekested
Fra høsten 2018 blir Åpent lekested på

onsdager i stedet for tirsdager.

På Facebookgruppen småtroll og englebarn
finnesdetinformasjonomarrangementforbarni

Skaun som blir arrangert av kirken.

HEISANN!
Jeg heter Johannes Ofstad Delbekk og er 5 år. 
Jeg bor på Åsbygda. Her bor jeg sammen med 
bestefar Jon, pappa Gunnar, mamma Hilde, 
hunden Frida, søskenbarn Silje og hunden 
 Watson. Her er også 40 høner, 40 kyllinger,  
5 haner, 3 kaniner og 9 hester. Om dagene går 
jeg på Venn barnehage. Der liker jeg å disse, 
sykle, rusje og være i dokkestua. Når jeg er 
hjemme liker jeg best å være ute. Da disser jeg, 
leker i sandkassa, er i stallen og så hjelper jeg 
til med å mate hønene. Jeg har vært i kirka. 
Da  leker jeg litt med de lekene som er der, og 
sitterlittibenken.Jegsynesatkirkaerfinogat
deterfintatviharenkirke.Nårjegblirvoksen
vil jeg i alle fall ikke være brannmann, politi, 
sykepleier eller rørlegger. Jeg vil ikke jobbe med 
den kloakken. Jeg vet ikke hva jeg vil bli, jeg må 
finneutlittmeromdetførst.Ellerssåsynesjeg
athønererveldigfineogveldigflinke.Jeghar
trena med kyllingene for først kunne de ikke gå, 
men nå kan de det. På bilde holder jeg en høne 
som heter gamlemor. Hun er 8 år.
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BALLONGFEST
Søndag 8. april feira søndagsskolen våren med 
 Ballongfest på bedehuset. Det var kø langt ut på 
 parkeringsplassen da 60 barn og 35 voksne møtte 
opp for å ha en sprell levende fest sammen!  Temaet 
for  festen var Såkornet og sennepsfrøet. I år var det 
Synne og Solveig som ønska fullsatt sal  v elkommen. 
I tillegg til mennesker var festen full av sang, dans, 
ballongsmelling, dramatisering, lystenning,  skatte kiste, 
ansiktsmaling,ballongfigurlaging,dorullkunst,
maskekreasjoner, sommerfuglkunst, såing av 
karsehage,fruktspyd,pølser,kaffeogkake.
 
Iårvarvisåheldigeåfåmedossfireungdommertil
å hjelpe oss. Dagen hadde ikke blitt den samme uten 
Heidi, Tuva, Maria og Sunniva. Tenk så viktig  det er 
medslikeflotteforbilderforbarna!

IkafeenhaddeDagrunkontroll.Deterfintåhaen
 arena som aktiverer, engasjerer og gleder  mennesker 
i alle generasjoner. Helt på tampen var Sigurd den 
 heldige vinner av hageredskap og gulrotfrø! Ballong-
festen slår ikke feil. Den leverer! Takk til alle som kom 
og skapte festen sammen med oss. Vi gleder oss 
allerede til neste :) 

Hilsen Anne, Ivar, Marte og Ragnhild. 
Foto: Laura Godø Slørdal

VANNRETT: 
1. Barnet i Krybben 
6. Etternavn  
8. Brus  
9. Erik Kroken 
10. Kjøre kjelke 
11. Buskap  
12. Spiss 
14. Godt  
15. Reise 
16. Jentenavn 
20. Ungene 
22. Litt

1. vannrett + 2. loddrett + 5. loddrett + 20. vannrett =

————— —————— ———— —————

LODDRETT: 
1. Mannen til Maria 
2. Glad i 
3. Etternavn 
4. Snuser 
5. Hele bunten 
7. Omgjengelig 
13. Kutte 
14. Eng.guttenavn 
17. Overfall 
18. Jentenavn 
19. Unni Almås 
21. Fred

LØSNING: 
Vannrett: 1. JESUS 6. OLSEN 8. SOLO 9. EK 10. AKE 11. FE 
12. NES 14. BRA 15. DRA 16. ORLAUG 20. BARNA 22. NOE
Loddrett: 1. JOSEF 2. ELSKER 3. UELAND 4. SNOKER 5. ALLE 
7. SOSIAL 13. SAGE 14. BOB 17. RAN 18. ANE 19. UA 21. RO
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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)

RETTEN TIL ET VERDIG LIV
Misjonsprosjektet til Børsa menighet er et samar-
beid med Himalpartner. De er opptatt av et varmere 
samfunn, at familier, nabolag og lokalsamfunn kan 
leve sammen, ivareta hverandre og bygge god helse. 
Derfor er psykisk helse et viktig begrep og synlig i 
mange av deres prosjekt.

20 % av Nepals befolkning har psykiske lidelser. 
Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant kvinner. 
Kunnskap om mental helse er mangelfull. Psykisk 
syke blir stigmatisert og ekskludert fra familie og 
lokalmiljøet. I de verste tilfellene låses de inne i bur 
eller går med fotlenke. Kvinners vilkår i Nepal er ikke 
bra. Allerede i 18 år alder er 37 % av jentene gift. 
Mange lavkastejenter og kasteløse jenter risikerer å 
selgestilenkynisksexbransjeogfleresmuglesogså
over grensen til India.

Situasjonen for den Mental Helse er akutt og 
dessverre blir ikke dette tatt godt nok tak i.

Detfinnes59psykiaterefordeltpå29mill.mennesker
i Nepal. Da sier det seg selv at hjelpen ikke er god nok.

Gjennom partneren Koshish jobber vi med å redusere
stigmatiseringogvifinansiererogsåklinikker.Matrika
Devkota er grunnleggeren av organisasjonen og han 
har selv en bipolar lidelse. Matrika jobber politisk 
på både lokalt og nasjonalt nivå. Han driver også 
klinikker og fungerer som en ekspert for FN knyttet til 
temaet Mental Helse i utviklingsland.

Det er et skrikende behov for hjelp - hele tiden - i 
Nepal. Vær med og gi din støtte til Børsa menighets 
sitt misjonsprosjekt!
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SLEKTERS GANG NR. 2 - 2018

BØRSA 
04.03.18 Sonja Johannessen
 Evelina Fjeldsbø-Løvseth
25.03.18 Alfred Wehn
08.04.18 Bendik Redergård
08.04.18 Ada Stokke Gjersvold

BUVIK
11.03.18 Filip Sommerschild Reiten
22.04.18 Live Aune
22.04.18 Martha Mule Kvernberg
22.04.18 Martine Stenberg Olsen

SKAUN
18.03.18 JosefineHusbyLofgren
01.04.18 Leonard Sundklakk 
15.04.18 Thor Henrik Olsen Guttorm  
 (Bakke kirke)

DØPTE

BUVIK
17.03.18 Helene Nebelung og  
 Rune Kvam Vingen

VIGDE

BØRSA
12.04.18 Olaf Haukvik f. 1941 

BUVIK
08.03.18 Gerd Oline Søraa f. 1934  
 (bisettelse Strinda kirke)
26.03.18 Agnes Hovin f. 1929

SKAUN
27.02.18 Gjertrud Melby f. 1928
23.03.18 Jørgen H. Aunan f. 1930

DØDE

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

BLOMSTERFOND FOR SKAUN MENIGHET
Blomsterfond for Skaun menighet ble for mange år siden oppretta av Skaun 
menighetsråd.Årstalletforopprettelsenharviikkegreidåfinne.Hensikten
med fondet har vært og er fortsatt, å tilby folk som  ønsker å hedre en 
avdøds minne, en mulighet til å gjøre det gjennom å gi en gave til kirka. 
Disse midlene skal brukes til å skape trivsel i kirka og på kirkegården. Derfor 
erstatuttene–sålangtenhargreidåfinneframtildemvedåsamtalemed
tidligere medlemmer i menighetsrådet – enkle og greie å forholde seg til:

MIDLENE SKAL BRUKES TIL FORSKJØNNELSE AV SKAUN KIRKE OG AV 
SKAUN KIRKEGÅRD. SKAUN MENIGHETSRÅD DISPONERER FONDET.

De som ønsker å hedre en avdøds minne gjennom å betale til fondet, kan 
hente gratis kort fra Skaun kirkes blomsterfond i våpenhuset i Skaun kirke, hos 
Skaun samvirkelag og hos Sparebank 1 i Børsa. Det vil også bli lagt ut kort på 
kirkekontoret i Børsa.

Alle som tilhører Skaun menighet, kan komme med ønsker og forslag til hva 
disse pengene kan brukes til. Blomster ved inngangen til kirka og blomster 
på alteret når det er gudstjenester, blir betalt av midler fra  blomsterfondet. Av 
størreanskaffelserdeseinereåra,kanvinevnegjerdetvedvassposteninnpå
kirkegården og julekrybba som har fast plass i kirka.

Kontonummer til Skaun menighet sitt blomsterfond: 4214.07.42761

Takk for minnegave i 2017 ved John J Dahlens  begravelse.

Skaun menighetsråd      

FOR OSS  
OVER 60
Tur til Orkdal (Thams-
paviljongen), Søvasslia med 
middag,kaffe,littprogramog
hygge i salongen, og til Knyken. 

Avreise tirsdag 5. juni med 
 personbiler fra Extra i Børsa  
kl 11.45. 

Kr 250 for servering og 
 omvisning betales under turen. 

Påmelding innen 30. mai til  
tlf 962 37 775 eller 72 86 34 61. 
Bli med! 

Børsa Normisjon
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12. MAI 
LØRDAG 12. MAI 2018
Buvik kirke kl. 11 og kl. 13
Gudstjeneste  
Sveinung  Tennfjord  
og Inger Synnøve Gjære
Konfirmasjon

7. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 13. MAI 2018
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord  
og Inger Synnøve Gjære
Konfirmasjon

17. MAI 
ONSDAG 17. MAI 2018
Buvik kirke kl. 10.30
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord 

Skaun kirke kl. 11.00
Minigudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg 

Børsa kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg

19. MAI 
LØRDAG 19. MAI 2018
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg  
og Inger Synnøve Gjære
Konfirmasjon.  
Sang av Gospelkoret

PINSEDAG
SØNDAG 20. MAI 2018
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg  
og Inger Synnøve Gjære
Konfirmasjon.  
Sang av  Gospelkoret

2. PINSEDAG
MANDAG 21. MAI 2018
Buvik kirke kl. 11
Høytidsmesse  
Sveinung Tennfjord

22. MAI 
TIRSDAG 22. MAI 2018
Skaun kirke kl. 19
Gudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg  
og Inger Synnøve Gjære
Samtale med konfirmantene

26. MAI 
LØRDAG 26. MAI 2018
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg
Konfirmasjon

TREENIGHETSSØNDAG
SØNDAG 27. MAI 2018
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg
Konfirmasjon

2. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 3. JUNI 2018
Skaun kirke kl. 11
Høymesse  
Dagfinn  Thomassen,  
Sveinung Tennfjord  
og Pål Ove Lilleberg.
Innsetting av vår nye diakon 
Mette Goa Hugdal
Sang av Gospelkoret

3. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 10. JUNI 2018
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

Buvik kirke kl. 13
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

4. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 17. JUNI 2018
Ingen gudstjenester i Skaun

5. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 24. JUNI 2018
Viggja parken kl. 11
Friluftsgudstjeneste 
Pål Ove Lilleberg
Familiedag med aktiviteter

APOSTELDAGEN
SØNDAG 1. JULI 2018
Kulbrandstad stavkirke  
kl. 07:30
Ottesang

Skaun kirke kl. 13
Pilegrimsmesse 
Pål Ove Lilleberg
Kristindagene

7. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 8. JULI 2018
Buvik kirke kl. 11
Høymesse Pål Ove Lilleberg

8. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 15. JULI 2018
Ingen gudstjenester i Skaun

9. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 22. JULI 2018
Børsa kirke kl. 11
Høymesse Pål Ove Lilleberg

10. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN OLSOK
SØNDAG 29. JULI 2018
Husaby kl. 19
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord
Korgfest. Alle tar med litt hver 
til kirkekaffen.

11. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 5. AUGUST 2018
Buvik kirke kl 11
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

12. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 12. AUGUST 2018
Børsa kirke kl 11
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

13. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 19. AUGUST 2018
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

Buvik kirke kl. 17
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

14. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 26. AUGUST 2018
Børsa kirke kl. 11
Høymesse Pål Ove Lilleberg
NRK P1/P1+  
Radiogudstjeneste 
Sang av Eggkleiva mannskor

16. SØNDAG I 
 TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 9. SEPTEMBER 2018
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg
Konfirmantpresentasjon

Børsa kirke kl. 17:00
Familiegudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg 
og Elise Kimo 
Kirkebok 4-åringene
Kirkebok 6-åringene
Høsttakkefest

17. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 16. SEPTEMBER 
2018
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste  
Sveinung Tennfjord
Konfirmantpresentasjon

18. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 23. SEPTEMBER 
2018
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste 
Pål Ove Lilleberg
Konfirmantpresentasjon

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

Seogsåfleredetaljerpåwww.kirken.no/skaun


