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Årets TV-aksjon har fått temaet 

«MINDRE ALENE SAMMEN» 
og går til Kirkens bymisjon.

Ordfører Jon P. Husby oppfordrer Skauningene 
til å støtte opp om aksjonen 

og bli med som bøssebærere søndag 21. oktober.

ÅRETS TV-AKSJON // BUVIK BONDEKVINNELAG MED JUBILEUMSBOK
KONFIRMANTÅRET 2018/2019 // TAIZÈINSPIRERT  GUDSTJENESTE  

RADIOGUDSTJENESTE // KRISTINMESSE
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«Jeg kan ikke huske sist noen sa navnet mitt»
Overskrifta fra infobrosjyren til årets TV- 
aksjon traff meg midt i magen – av flere 
 grunner.  Minner fra gode, uventede møter med 
 mennesker som kjente og brukte navnet mitt, 
sitter i kroppen og vekkes til live. Det samme gjør 
 minner om det motsatte; ensomhetsfølelse og skam 
som  navnløs på utsiden av små eller store fellesskap.  
I stedet for å ha et navn, kjentes det ut som om jeg var redusert til en merkelapp; 
Nyinnflytta, langtidssykemeldt, arbeidsledig, ukjent, uinteressant.

Navnet vårt er en del av oss hele livet- fra første gang det blir uttalt til bare 
minnene om oss lever videre. Hva gjør det med deg og meg dersom det sjelden 
eller aldri blir brukt, dersom vi sjelden eller aldri er aldri er etterspurt eller regnet 
med ved at noen har behov for å bruke det? 

Har du kjent etter hva navnet ditt betyr for deg? Et navn kan brukes på så mange 
måter, men brukt på den gode måten i familie og mellom venner, naboer og 
arbeidskollegaer, er det kjennetegn på en tillitsfull nærhet som rett og slett kan 
gjøre den vonde ensomheten mindre og den livsviktige selvfølelsen sterkere. 
Hører jeg navnet mitt, inviteres jeg inn i et fellesskap, et «vi». 

«Årets tv-aksjon skal åpne dører og invitere flere inn. Fordi ett møte kan endre 
et liv og flere møter kan endre et helt samfunn»

Hvilke dører kan du og jeg, vi, åpne for hverandre? Hvordan og hvem kan vi 
 invitere inn i våre liv og fellesskap? Kan det til og med gå an å invitere seg selv inn 
en dør som står på gløtt? Ensomhet kan ramme oss alle uansett alder, bosted og 
stilling. Årets Ungdata-undersøkelse viser at hele 22 % av  ungdomsskoleelevene 
våre her i Skaun er mye plaget av ensomhet. Hvordan kan vi gjøre noe helt 
 konkret, til hverdags og fest – og overfor noen som  kanskje kan trenge det mer 
enn andre? Hvordan ser det første skrittet ut?

La oss ta et par minutter til å tenke oss om – akkurat nå! Jeg har  fremdeles tro 
på kraften i enkle, hverdagslige smil og nikk og de mer planlagte  invitasjonene; 
kanskje en innbydelse du har tenkt du skulle sendt for lenge siden, eller en helt 
spontan en – og det allerede i dag eller denne uka? 

Det er aldri for seint å prøve noe nytt eller ta opp en gammel vane.  
Jeg trenger visst å begynne med meg selv … kanskje jeg kan lære mer av 
 Mesteren; han var god til å bruke navnene til dem han møtte da han gikk  omkring 
her nede, og jeg har erfart at han fremdeles er god på dette! 

La oss gjøre det vi kan for å bli; 
«Mindre alene sammen»!

ÅRETS TV-AKSJON; KIRKENS BYMISJON: 
«MINDRE ALENE SAMMEN»

DIAKON METTE GOA HUGDAL
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Kirkevergens 
HJØRNE 
Ansatte
Jenny Oline Bjerkestrand, klokker i Buvik kirke 
og  Daniel Kimo, klokker i Skaun kirke, har fått 
innvilget permisjon u/lønn i forbindelse med 
skolegang. Ingrid Agate Bjerkestrand vikarierer i 
Buvik kirke og Benjamin Kimo vikarierer i Skaun 
kirke.

Skaun kirkelige fellesråd har fått innvilget 
søknad fra Skaun kommune om prosjektstøtte 
til konfirmant arbeidet 2018/-19. Menighets-
pedagog Elise Kimo går inn som konfirmant-
medhjelper i 10 % prosjektstilling.  

Vedlikehold
Skaun kirke: Skinnet på knefallet blir utskiftet i 
 løpet av høsten, med en mørkere farge. 
Lik  skinnet på brudestolene.

Børsa kirkegård: Gjerdet rundt kirkegården har 
fått en oppgradering i løpet av sommeren.

Buvik kirke: Det er planlagt at kirkebenkene skal 
males helt eller delvis, til jubileumsåret 2019.

GDPR
I forbindelse med innføring av GDPR i Norge 
har også kirken plikt til å ta i bruk dette for å 
 ivareta brukerne av kirken. Det betyr at vi ønsker 
i størst mulig grad at dere som brukere benytter 
 elektronisk påmelding til blant annet innmelding 
av dåp, konfirmasjon og bryllup. På Min kirkeside 
som vi benytter ved innmelding, vil dette med 
personvernet bli ivaretatt.

I tillegg kommer vi i løpet av kort tid å sende ut 
mail til alle vi har registrert som frivillige for å få 
avklart og ivareta dette med personvernet. 

BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK 
21. OKTOBER 

BLIMED.NO
RING 02025

MINDRE 
ALENE 
SAMMEN
I Norge i dag er det altfor mange som står utenfor. Noen mangler en 
seng å sove i, andre har ingen å snakke med. Årets TV-aksjon skal 
åpne dører og invitere flere inn i varmen. Fordi e� møte kan endre et liv 

- og flere møter kan endre et helt samfunn.

«FOR OSS OVER 60»
Velkommen til samling på Børsa bedehus tirsdag 25.09 kl 15.00 - tirsdag 30.10 kl 15.00 - tirsdag 27.10 kl 15.00. 
Åpent for alle over 60. Program, deilig mat, fellesskap. Arr: Børsa Normisjon
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Uttalelsen i overskriften ble sagt av en mor i et dåps-
følge etter en gudstjeneste i Buvik kirke i august. 
 Bakgrunnen var at Buvik Bondekvinnelag til tross for 
at det har avsluttet sin aktivitet, presenterte en bok 
de har laget til kirkas 200-årsjubileum. Boka handler 
om arbeidet som foreningen gjorde i forbindelse 
med innsamling til nytt orgel. Etter at Inger Vik  hadde 
 presentert boka fikk disse godt voksne damene en 
velfortjent applaus. Mange av de som var i kirka 
 gledet seg over at den eldste generasjonen på denne 
måten kunne få både oppmerksomhet, heder og 
ære! Menighetsbladet har snakket med en av initiativ-
takerne, Inger Vik.

- Hva er bakgrunnen for denne boka?
Bondekvinnelaget i Buvik har hatt et nært og godt 
 forhold til kirka. Bakgrunnen var at det trengtes nytt 
orgel i Buvikkirka. Det hadde vært på trappene lenge. 
Så kom ideen om at VI kunne hjelpe til å få tak i penger. 

- Dere samlet inn flere hundre tusen kroner. 
Hva gjorde dere for å samle inn så mye penger?
Vi hadde dukke- og bamsetombola, solgte lodd både i 
Skaun, Trondheim og Orkdal, og samtidig tok vi på oss 
noen oppgaver i forbindelse med at nye E39 ble åpnet. 
Vi solgte og serverte kaffe i forbindelse med åpningen 
til prominente gjester. Hensikten var å skaffe penger. 

- Hva var årsaken til at dere engasjerte dere? 
Vi har alltid hatt et stort engasjement for kirka som vi 
følte oss knyttet til kirka. Når det var noe i kirka så var vi 
alltid med. Vi likte å være i kirka. 

«DEN GENERASJONEN 
HAR GJORT SÅ MYE FOR BYGDA!»

SVEINUNG PREST

- Hva betydde det for dere å komme sammen? 
Det var en god tilknytning til hverandre og til bygda. Vi 
følte oss både åndelig og praktisk tilknyttet. Kirka var 
et hjem for oss. Og så var vi interessert i  hverandre og 
folket i bygda. Det var sosialt og kjekt å være  sammen. 
Vi stilte opp sammen på mange ulike ting. Vi var 
ja-mennesker! 

- Hvor lenge bestod Buvik bondekvinnelag? 
Vi sluttet for noen år siden og da ga vi 10  tusen 
til menighetsbladet. Vi startet i 1937. Det var jo 
 generasjonen før oss. Det ble en endelig slutt i 2017. 
Under krigen var det lite eller ingen aktivitet, men det 
startet opp igjen i 1946. 

Hvorfor nå? Jubileet er jo neste år!
Det skyldes at alderen vår, vi som er igjen, begynner 
å bli ganske høy. Vi ville gi boka mens vi enda kunne 
være til stede selv. Av de 9 damene på bildet er 3 gått 
bort. (Gerd Søraa, Eline Snøfugl og Sigrid Sæther)

På vegne av kirka og bygda sier vi; Takk for boka og 
for alt dere har bidratt med gjennom mange år! 
Hvis noen er interessert i å kjøpe boka så er det mulig å 
ta kontakt på epost: ingervik@online.no
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I skrivende stund har vi 86 påmeldte konfirmanter 
som starter opp nå i september. Det er vel etter det 
jeg kan forstå ny rekord i Skaun, og enda kan det 
komme flere. Det høye antallet konfirmanter avspeiler 
 befolkningsveksten i kommunen. I tillegg sier det noe 
om at mange av kommunens innbyggere er nokså 
konservative når det gjelder valg rundt konfirmasjon. 
De fleste vil ha kirkelig konfirmasjon. Det samme ser vi 
også når det gjelder medlemskap. 

Den høye andelen kirkelige konfirmanter i Skaun er 
noe vi gleder oss over. Men det forplikter oss også til 
å gjøre konfirmasjonstiden til en god erfaring! Vi vil jo 
gjerne at ungdommene kan tenke seg å bruke kirka 
også ETTER at de er konfirmert! 

I år har vi gjort noen grep for å gjøre konfirmantåret 
litt annerledes. Riktignok skal vi også i år ha noe ren 
 undervisning, men disse teoritimene kan gjøres på 
mange ulike måter. Heldigvis så er ikke målet for 
 undervisningen at de som deltar skal få best mulig 
karakter! Tvert imot handler konfirmasjon om at hver 
enkelt ungdom skal vite seg elsket av Gud, og ønsket 
av kirka! 

Etter jul blir det enda mer variasjon i opplegget da vi 
skal på leir, ha ei helg som har fått navnet HINENI-helg, 
delta i fasteaksjonen med mere. Dessuten skal det i 
år trekkes inn flere ressurser slik at konfirmantene kan 
få en smakebit av hva diakoni er, hva trosopplæreren 
gjør og kanskje få være med og skape noe musikalsk 
sammen med organisten. 

Kirka har alle muligheter til å gi ungdommene en flott 
konfirmasjonstid! I en tid der vi hører om flere og flere 
ungdommer som sliter psykisk, så tror jeg kirka har en 
oppgave som kan bidra til å redusere presset. I kirka 
er det rom for alle – uansett hvilke evner og ressurser 
du ellers har. I kirka er det ikke prestasjonene du skal 
måles på! I kirka handler det om at Gud elsker deg 
alltid! Men så spørs det hva dette gjør med oss? Lar 
vi oss endre av budskapet vi hører? Hva er meningen 
med MITT liv? 

Konfirmantåret gir en unik anledning til å ta opp de 
store spørsmålene i livet! Det bidrar også til at vi 
som jobber i kirka bli kjent med et nytt årskull. Noen 
av ungdommene har kanskje behov for litt mer 
 oppmerksomhet enn andre. Jeg gleder meg til å bli 
kjent med det nye konfirmantkullet! 

Konfirmantåret 
2018/2019

SVEINUNG PREST

Årets konfirmanter ble overrasket med svele på første 
konfirmanttime. Trosopplærer Elise Kimo disket opp og 
serverte.

Erik Wilmann 
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, 
 finansieringsplan og konto  nummer sendes til: 

Erik Wilmann og hustru Karens minnefond, 
v/soknepresten i Børsa, 
Postboks 26, 7353 Børsa.
Søknadsfrist: 1. oktober 2018
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ONSDAG 31. OKTOBER KL. 19 arrangeres det en helt 
annerledes gudstjeneste i Buvik kirke.  «Taizèinspirert» 
betyr i denne sammenheng at gudstjenesten har  hentet 
sin form fra et klosterfellesskap i en by i  Frankrike som 
 heter Taizè. Gudstjenestene i dette fellesskapet bæres 
opp av enkle sanger som gjentas til man lærer dem. 
Repetisjonen er også en form for meditasjon. Når 
sangene gjentas går etter hvert teksten fra «hodet» til 
«hjertet». Stillhet istedenfor preken er et særtrekk ved 
disse gudstjenestene i tillegg til enkel forbønn og natt-
verd. Istedenfor orgel benyttes gitar og kanskje noen 
andre instrumenter alt etter hva som er tilgjengelig.  

Noen vil oppleve det godt å være stille etter en tekst-
lesning. Andre vil kanskje oppleve det litt krevende, 
men dette er noe av det som gjør disse gudstjenestene 
spesielle. Stillhet er noe som for mange er mangelvare 
i hverdagslivet fordi vi ofte tetter alle tidspunkt med 
ulike inntrykk i form av lyd og bilde. Stillhet, bønn og 
meditasjon kan kanskje være en måte å øve seg i å la 
tiden gå litt langsomt og å forsøke å tenke noen lengre 
tanker, eller bare la tankene få helt fri. 

Under en Taizèinspirert gudstjeneste er det lov å sette 
seg på gulvet istedenfor kirkebenken, men dette er opp 
til hver enkelt. Kanskje er det satt opp et enkelt ikon 
som det går an å feste blikket på. I tillegg har vi levende 
lys. 

Titusenvis av ungdommer fra hele verden reiser hvert år til Taizè i Frankrike for å oppleve dette økumeniske fellesskapet. 

Taizèinspirert 
 GUDSTJENESTE I BUVIK KIRKE 31.  OKTOBER

Tidspunktet for denne gudstjenesten er helt bevisst 
lagt til Halloweenkvelden. For noen vil det bety at det 
ikke er aktuelt å gå på gudstjeneste, mens det for andre 
kanskje vil være en kjærkommen mulighet til å slippe 
«Halloweenmaset». 

Uansett er du velkommen til Buvik kirke for å sjekke ut 
om denne gudstjenesteformen tiltaler deg!

Gitar og fløyte er ofte brukt I Taizeinspirerte 
 gudstjenester. 
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RADIOGUDSTJENESTEN  
FRA BØRSA

PÅL OVE PREST

Eggkleiva mannskor under sin dirigent Stein 
Nilsen deltok med flott sang

Vi har fått mange gode tilbakemeldingene på de 
tre radiogudstjenestene som har blitt overført 
fra Skaunmenighetene så langt i år. Den siste 
som ble overført fra Børsa kirke søn 26. august, 
deltok prost Dagfinn Thomassen som predikant 
og Eggkleiva mannskor med sang. 

Kort tid etter gudstjenesten tikket følgende SMS 
inn: «Veldig flott gudstjeneste. Flott lesning, 
flott kor, flott prest, flott tale». Det er hyggelig 
tilbakemelding når det legges ned mye arbeid 
for at det skal bli så bra som mulig.

Dagfinn Thomassen understreket blant annet 
i sin preken på Vingårdssøndagen: «Vi har ikke 
utvalgt Gud, men han har utvalgt oss. Han har 
skapt oss. Han har utrustet oss. Han har kalt oss 
ved navn. Det betyr at jeg skal slippe å starte 
hver dag med å spørre: Hva skal jeg gjøre og 
prestere i dag for å tekkes Gud, for å komme 
i en best mulig posisjon overfor han? Hva må 
jeg gi av bidrag i dag for at livet mitt skal kunne 
faktureres og være regningssvarende? Når Gud 
er Herre i mitt liv, betyr det at jeg også kan finne 
hvile og være i Hans nåde.»

For de som ikke fikk med seg gudstjenesten så 
er det mulig å lytte til den fortsatt:
https://radio.nrk.no/serie/gudstjeneste-radio  

Søndag 11. november overføres den siste 
 gudstjenesten i år. Den blir fra Skaun kirke og 
 Viggja Voices deltar med sang i tillegg til prest 
Pål Ove  Lilleberg og diakon Mette Goa Hugdal.

Kristinmesse  
i Skaun kirke

PÅL OVE PREST

Søndag 1. juli ble det en helt annerledes gudstjeneste 
i Skaun kirke, en «nysnekret» gudstjeneste i anledning 
Kristindagene. Underveis i gudstjenesten leste Siv 
Fossum utdrag fra Sigrid Undsets skildring av Kristin 
Lavransdatters sin siste pilegrimsvandring til Nidaros. 

I disse avsnittene setter i grunnen Sigrid Undset ord på 
motivene mange i dag har for å gi seg ut på pilegrims-
vandring. Dette å få reflektere over sitt eget liv, Gud og 
Guds plass i livet. Dette å få vandre mot et hellig mål 
eller det å søke avstand, stillhet og langsomhet for på 
den måten å få et sted og et rom for å bearbeide ting i 
livet. Dette å få speile sitt liv i noe større enn seg selv. 

Følgende avsnitt fra boka er i så måte veldig 
 tankevekkende:

Hun satt på kne i melbærlyngen på kollens topp. 
Sommerkvelden tok til å gråne – bjerkeliene opover 
småbergene, grå ur og brune myrstrøk fløt sammen, 
men over den vidstrakte fjellmark hvelvet aften-
himmelen sin bunnløst dype og klare skål. Den speilet 
hvit i alle vannhuller, brutt og blekere speilet himmel-
glansen i en liten fjellbekk som ilte brusende og urolig 
over stener og løp ut mellem de lyse grusmæler 
 omkring et lite vann utpå myren.

Igjen kom det over henne, det underlig feberlignende 
innsyn – elven tyktes vise henne et billede av hennes 
eget liv, slik hun rastløs hadde ilet gjennem den 
 timelige tids villmark, reist sig i oprørt brus ved hver 
sten hun skulde over – svakt og brutt og blekt bare 
nådde det evige lys å speile sig i hennes liv.

Vi skal ikke se 
bort fra at det 
til neste år også 
blir mulighet 
til å få med 
seg denne 
gudstjenesten 
i anledning 
Kristindagene i 
Skaun.

Siv Fossum 
leser utdrag 
fra Kristin 
 Lavransdatter i 
Skaun kirke
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Heisann
Jeg heter Eiril Kvidal og er 11 år. Jeg går på Venn 
skole. Jeg bor sammen med mamma, pappa, 
lillesøster Lina og lillebror Eidar. Det beste med 
å være meg er at jeg har mange venner å være 
sammen med. Og det passer bra for det er det 
jeg liker best å gjøre på fritida. Jeg drømmer om 
å ri på en enhjørning med stjernesal. Når jeg blir 
stor vil jeg bli travkjører eller bli noe som kan 
hjelpe andre. Jeg har vært i kirka. Der skjer det 
mange fi ne og noen triste ting. 

Alle årets 8-åringer fi kk spesiell invitasjon til guds tjeneste 
på Viggja søndag 24.juni. Da var det tema «Skaperverket». 
Vi var ute og feiret gudstjeneste denne dagen. Vi snakket 
om at vi må ta vare på  jorda vår og at det er noe vi må 
ta på alvor. Vi illustrerte hvor skjør men vakker  jorda vår 
er, med å lage store  såpebobler. Åtteåringene fi kk utdelt 
boken «Skatter fra Bibelen.» Det er en tegneseriebibel 
som er ganske ny. Etter guds tjenesten hadde vi kirkekaff e 
med spørre konkurranse og sporløp. 

PS: Dersom du er 8 i år og har lyst å få boken så er det 
bare å ta kontakt med kirkekontoret, så skal det ordne seg.

Skaperverkets dag

Børsa søndagsskole høst 2018 
i kjelleren på Børsa bedehus kl.11.00-12.00

2. september:  i Børsa bedehus kl.11.00 
16. september: i Børsa bedehus kl.11.00 
28. oktober:  i Børsa bedehus kl.11.00 
11. november: i Børsa bedehus kl.11.00 
25. november: i Børsa bedehus kl.11.00 
2. desember:  i Børsa bedehus kl.11.00

Medlemskontingent: 50 kr. pr år. 
Kontonummer: 4214 53 20032 

Følg oss på Facebook! 
V E L K O M M E N !

Hilsen: Marte Gravdal Hagen, 
Anne Strøm Eliassen, Ivar Bjørdalsbakke 
og Ragnhild Godø Slørdal.

ELISE MENIGHETSPEDAGOG
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TO NYE TILBUD I HØST
Det blir startet opp et tilbud for ungdommer 
i kommunen som ønsker å utvikle sine leder-
egenskaper innenfor kirken. Her blir det både 
sosialt og mat sammen med tema som er viktig 
for en leder å ha kunnskap om. Det er satt av 
tre kvelder i høst og så blir det noen i vår. Dette 
gjelder ungdom fra etter konfi rmasjonsalder 
og oppover. Ta gjerne kontakt med menighets-
pedagogen dersom du har spørsmål eller er 
interessert. Vi kaller gruppa for ULF, kort for 
ungdomslederfl okken.

Etter høstferien vil det være tilbud om samlinger 
for barn fra første til fjerde klasse. Det vil foregå 
tirsdager fra 17.30-19.00, sted blir oppgitt etter 
hvert og kan variere. Her er det sosiale viktig og 
det blir et samarbeid med Kirkens verdensråd 
med vekt på barns rettigheter i kirka. Følg med 
på facebook på: Småtroll og englebarn, her vil 
det bli lagt ut informasjon etter hvert.

Program Go`kveld 
klubben høst 2018
 • 5. september, Klubbkveld med is & snacks
• 26. september, Cupcake kveld med 

foreldre kaff e 
 Foreldre/foresatte er velkommen kl 20:15
• 17. oktober, Alle mot alle
• 7. november, Mesterens Mester
• 28. november, Juleverksted 

(NB: Oppmøte 18:30).

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. Klubbkveldene 
starter kl. 19.00, og varer til kl. 20.30. De som 
ønsker å bli medlem kan betale kr. 50,- og er da 
medlem for et helt  kalenderår. Medlemmer får 
fri inngang. De som ikke ønsker å bli medlem 
betaler kr. 10,- pr. gang. På klubbkveldene 
holder vi på med ulike aktiviteters om spill, 
 konkurranser, andakt, servering litt sang og ellers 
sosialt samvær.

Trosopplæringen i Skaun inviterer til mange ulike 
 arrangement for ulike alderstrinn. Her er en oversikt 
over de ulike tiltakene med møtedager. På våre nett-
sider www.kirken.no/skaun/arrangement vil dere fi nne 
den samme oversikten. Bak ikonet barn og unge på 
nettsidene er hvert enkelt tiltak også beskrevet.

Åpent lekested:
Onsdagar 10.00–12.00 
Desse datoane: 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 
26.09 OG 03.10

Barnemix:
Onsdagar 17.30–19.00 
Desse datoane: 22.08, 29.08, 05.09 (oppe), 12.09, 
19.09, 26.09 (oppe) og 03.10. I tillegg blir det 
 juleverksted 05.12 fra kl. 17.00-19.00

Babysang:
Mandagar fra kl. 10.30–12.30 
Desse datoane: 15.10, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11 og 
19.11

Maxgjengen:
Tirsdagar fra 17.30–19.00 
Desse datoane: 23.10, 30.10, 06.10, 13.10 og 20.10

Krøllekveldar:
Buvik: Man 26.11, Børsa: Tir 27.11 og Skaun: Ons 28.11

Juleverksted 7 år:
Mandag 17.12

4 og 6 års bokutdeling:
Børsa: 9.09 kl. 17, Buvik: 30.09 kl. 11 og 
Skaun: 30.09 kl. 17

Lys våken:
Lør 1.12–søn 2.12

Ungdomslederfl okken:
Tor 20.09, tir 30.10 og tor 29.11

Trosopplæringen i Skaun
HØSTEN 2018
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SLEKTERS GANG NR. 3 - 2018

BØRSA 
29.04.18 Daniel Matchan Ørbog
29.04.18 Einar Hofstad 
10.06.18 Elijah Belsås
10.06.18 Jakob Gravdal Hagen
22.07.18 Eline Helbæk Hoelsæter
26.08.18 Sivert Brustad 
 (bor på Leinstrand)

BUVIK
21.05.18 Edvart Klein
21.05.18 Jakob Kvam Onsøien
21.05.18 Mali Marie Vasskog
08.07.18 Henry Karlsen
08.07.18 Sander Leimbrock
08.07.18 Lisa Dørdal Frøseth
08.07.18 Mikal Rosenkrands Syrstad
08.07.18 Mina Kjørsvik Pallin
05.08.18 Ulrik Husby Kristiansen 
 (bor i Trondheim)
05.08.18 Ine Sæther
05.08.18 Sara Lereggen
05.08.18 Ellie Gennte Ohnstad
19.08.18 Markus Buhaug Lystad
19.08.18 Ask Emre Eriksen Meistad
19.08.18 Lea Viktoria Olsen

SKAUN
29.04.18 Sondre Hagestuen Nyborg
03.06.18 Jon Sæther Lefstad

DØPTE

BØRSA
16.06.18 Åse Strand og 
 Asbjørn Solberg, 
 viet i Kolbrandstad stavkirke
21.07.18 Hege Johansen og 
 Erik Singstad
18.08.18 Hege Johnsen og 
 Eric Patrik Forséll
25.08.18 Linn Lie Holmen og 
 Tor Einar Holmberget Sundfær

BUVIK
04.08.18 Line Johansen Borøchstein og 
 Stian Alexander Evjen
18.08.18 Kamilla Schjerve Tangen og 
 Marius Eggen Leraand
18.08.18 Lise Oshaug og 
 Tommy Frengen Evensen
 
SKAUN
30.06.18 Karin Klefstad og 
 Kenneth By Aalmo, 
 viet i Husaby kirkeruiner
04.08.18 Veronika Krognes og 
 Dag-Inge Krangnes Pettersen
11.08.18 Wenche Lilleberg og 
 Terje Iversen, 
 viet ved Konstadtunet
11.08.18 Siri Skauge og Kåre Engan
25.08.18 Janne Nilssen og 
 Anders Arnulf Melby

VIGDE

BØRSA
16.04.18 Fritz Daniel Føll f: 1921
24.05.18 Bjørn A. Snefugl f: 1967
28.05.18 Svein Ragnar Sugustad f: 1939
10.06.18 Magnhild Ingerøinen f: 1933
17.06.18 Idar Wold f: 1963
31.07.18 Christopher Stensaker f: 1945
14.08.18 Gerd Bodil Bjerkenås f: 1949

BUVIK
06.07.18 Ahmed Waseem Mian f: 1955
17.07.18 Helen Moe Kvam f: 1947
29.07.18 Magnar Fjøseide f: 1956
10.08.18 Erling Otto Myklebust f:1952

SKAUN
18.05.18 Oddvar Otterstad f: 1929
06.08.18 Ingebjørg Krangsås f: 1919

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

e

B gravelsesbyrået
Høivik

Begravelser - Kremasjoner - Gravstener 
(Stor utstilling på Grønøra, et. avtale) - Navnetilføyelser

Kontor: Dikesvegen 1 ( Fannremsmoen). 
Døgnvakt 72 48 50 60 - 900 14 012 - 415 40 799 

www.byraethoivik.no 

Vi leverer alt 
i sorg - og brude-
binderi!

BØRSA BLOMSTER    
Telefon 72 86 39 00    Åpningstider: 9–17 (9–15)
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Kafe Hjerterom
Evy Sørgård og Heidi Moe ønsker at fl ere av 
bygdefolket kan fi nne veien til Børsa bedehus. 
Her er alle velkomne, for en hyggelig prat, til 
servering av kaff e/te og gode vafl er.
Vi har åpent hver onsdag 11-15.

Hilsen Kafé Hjerterom.

Børsa bedehus
Dugnad
Fredag 26.oktober og laurdag 27.oktober blir det 
dugnad for å få bytta kledning på veggen mot 
vegen. Håper mange vil delta så arbeidet går fort 
unna. Påmelding til byggeleder Arnfi nn Singstad 
Hagen. 

Basar
Lørdag 10.november kl 16.00-19.00 blir det 
basar på bedehuset. Sett av datoen, inviter med 
venner og bekjente og kom! Dersom nokon har 
lyst å hjelpe oss på foehåndsselge lodd i bøker 
hadde vi blir veldig glade.

Er du 
GLAD I Å SYNGE? 

Skaun Gospelkor inviterer deg til å melde deg på til koret. Vi gleder oss til et spennende år! 
Kontakt kantor Vincentas Linkevicius på e-post (vincentas.linkevicius@gmail.com) 
eller skriv en SMS på 466 23 95 innen 8. oktober.
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16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 9. SEPTEMBER
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg
Konfirmantpresentasjon

Børsa kirke kl. 17
Familiegudstjeneste 
Pål Ove  Lilleberg og Elise Kimo
Utdeling av kirkebok for 
4-åringene og 6-åringene
Høsttakkefest

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

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

19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 30. SEPTEMBER
Buvik kirke kl. 11
Familiegudstjeneste 
Sveinung  Tennfjord og Elise Kimo
Utdeling av kirkebok for 
4-åringene og 6-åringene
Høsttakkefest

Skaun kirke kl. 17
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord 
og Elise Kimo
Utdeling av kirkebok for 
4-åringene og 6-åringene 
Høsttakkefest

20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 7. OKTOBER
Børsa kirke kl. 11
Høymesse Lars Birger Aadland
Konfirmantjubilanter

Buvik kirke kl. 13
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord

21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 14. OKTOBER
Ingen gudstjenester i Skaun

22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 21. OKTOBER
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord
Konfirmantjubilanter

BOTS- OG BØNNEDAG
SØNDAG 28. OKTOBER
Skaun kirke kl. 11
Høymesse Pål Ove Lilleberg
Konfirmantjubilanter

Børsa kirke kl. 13
Høymesse Sveinung Tennfjord

ONSDAG 31. OKTOBER
Buvik kirke kl. 19
Taizeinspirert gudstjeneste
Sveinung Tennfjord med flere

ALLEHELGENSDAG
SØNDAG 4. NOVEMBER
Børsa kirke kl. 11
Minnegudstjeneste 
Pål Ove Lilleberg

Buvik kirke kl. 13
Minnegudstjeneste 
Sveinung Tennfjord

Skaun kirke kl. 17
Minnegudstjeneste 
Pål Ove Lilleberg

25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 11. NOVEMBER
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg  
og Mette Goa Hugdal 
Sang av Viggja Voices
Overføring NRK P1/P1+

Børsa kirke kl. 17
Livsgledegudstjeneste 
Pål Ove Lilleberg 
og Mette Goa Hugdal
Tilrettelagt for alle

26. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 18. NOVEMBER
Ingen gudstjenester i 
 Skaunmenighetene

KRISTI KONGEDAG/DOMSSØNDAG
SØNDAG 25. NOVEMBER
Buvik kirke kl. 11
Høymesse Sveinung Tennfjord 

1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 2. DESEMBER 
Børsa kirke kl. 11
Familiegudstjeneste 
Sveinung Tennfjord og Elise Kimo
Lys våken

2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 9. DESEMBER 2017  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg

Skaun kirke kl. 17 
Lysmesse Pål Ove Lilleberg 
og Sveinung Tennfjord
Konfirmantene deltar 

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

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


