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Guds fred over fjellet og åsen, 
la det gro der vi bygge og bor!
Guds fred over dyran på båsen 
og ei frossen og karrig jord!
Du ser oss i mørketidslandet. 
Du signe med evige ord
Husan og fjellet og vannet 
og folket som leve her nord.

Tekst: Trygve Hoff  Foto: Pål Ove Lilleberg

Gratulerer til pilegrimsvertene i Skaun for frivillighetsprisen!
Les mer om dette og andre nyhetssaker på www.kirken.no/skaun 
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Aldri mer alene
Himmel på jord En nåde så stor
Jeg er̀ ke alene Her jeg bor

«Mindre alene sammen»
«Mindre alene sammen» var tema i oktober da hele Norge tok del i dugnaden gjen-
nom TV-aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon. Vi ble minnet om at mange blant 
oss kjenner seg utenfor og ensomme. Slik ble det ikke bare innsamling av mange 
millioner kroner, men også en holdnings- og handlingsaksjon. Selv om bøssene er 
talt opp, har hvert initiativ til omsorg og raushet muligheten til å  forandre og gi nytt 
livsmot til et medmenneske som strever.

I julehøytiden opplever flere enn vi aner egen sårbarhet og ensomhet som gjennom
et «forstørrelsesglass». Vi må forholde oss til «glansbilder» av lykkelige forhold, 
 materielle goder og vellykkethet som gjør at vi noen ganger gruer oss til jul.
  Mennesker trenger hverandre alle dager, men i julen blir savnet av nærhet forsterket.
Hvem kan få bety noe for deg? Og hvem kan du få bety noe for denne jula? En 
invitasjon, et brev eller en telefon kan gjøre en stor forskjell.

Juleevangeliet forteller at Jesus ble født til verden, som en bro mellom himmel og 
jord. Gud ble menneske og fikk erfare menneskets sårbarhet. Det kan virke som 
om Gud oppsøkte sårbarheten, ved å la ei ung jomfru bli svanger og legge hennes 
skjebne i Josefs avgjørelse og ved å fødes i en stall. I tillegg opplevde den unge 
familien å være flyktning i Egypt. Bibelen forteller at Jesus kjente på  redsel, smerte, 
ensomhet og sorg. Til sist kjente han smerten ved å være ensom og forlatt, av sine 
venner og av Gud. Slik vet vi at Guds sønn har erfart hvordan livet kan være

Aldri mer alene
Den natta Jesus ble født, som sann Gud og sant menneske, ble det opprettet en 
evigvarende forbindelse mellom Gud og mennesker. 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere 
en Frelser.» (Luk. 2, 10-11) 

Englenes budskap vitner om Guds kjærlighet og ønske om å sette oss fri, frelse oss, 
fra det som binder oss så vi kan tjene og elske hverandre. Det er et gledesbudskap 
som retter seg til alle. Himmelen kom nær – det ble mer himmel på jord. Vi fikk 
løfte om at vi aldri er alene. Vi mennesker er skapt til å leve sammen, med hver-
andre og med han som kom som et lite barn i en krybbe. I julen har vi den beste 
mulighet til å la flere får merke hva det betyr.

Og når juledagene er over og det nye året kommer, la oss sammen skape 365 
dager der vi som sterke og sårbare medmennesker bærer hverandre.

Himmel på jord     (Jan V. Johannessen/Amund Enger)
1.Jeg snublet omkring i svarteste natten

Da tente du stjernen med lys ifra deg

Jeg følte meg ensom og tom og forlatt

Da du viste du tenkte på meg                                          

                      

2.Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme

Du så vel at jorda var naken og kald 

Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet

Og viste meg vei til en stall

Med ønske og bønn om en velsignet julehøytid og et nådefullt nytt år.

ALDRI MER ALENE

HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN
PRESES I BISPEMØTET

3.Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne

Da hørte jeg englene synge om fred

Legg våpnene ned, det er jul du må finne

En fred inni hjertet et sted

4.Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg

At undrenes under er det som har hendt

Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete

Nå vet jeg hvor stjernen ble tent
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Hvor godt kjenner du navn og plasser i heimbygda di? 
Spørsmålet ble stilt under kulturkvelden i menighets
huset på Venn i oktober. Ordfører Jon P Husby og Ola 
A Skauge bidro til å gi ny kunnskap til de frammøtte. 

Det var menighetsrådet som hadde tatt initiativet til 
kulturkvelden med støtte fra kommunen.  Kveldens 
tema «Stedsnavn i Skaun» var i særlig grad myntet på 
nye innbyggere i kommunen. Nå viste det seg at fleste-
parten av publikum var «innfødte» skauninger. Men 
selv de som er vokst opp i bygda lærte mye nytt under 
navnereisa til Jon P Husby og Ola A Skauge.

Det store raset i Laugen
Reisa startet på Åsbygda, på Våttån, et yndet turmål 
enten du starter på Skagset eller tar den tyngre turen 
opp fra Børsa. Vardetening på Våttån i gamle dager 
varslet fare. I nyere tid er varden tent i langt fredeligere 
situasjoner, blant annet som en minnemarkering etter 
ofrene for sunamien i 2003.

Fra kjente gardsnavn som Skagset, Setran og Storset, 
via Uvåsen, var neste stopp Sim i Eggkleiva. En storgard 
i lokal målestokk, men den danske adelsslekta Arentz 
som eiere i mange generasjoner, helt fram til våre dager. 

Men garden mistet mye fin matjord, mellom 40 og 
50 dekar, under raset en høstkveld i 1921. Laugen var 
kraftmagasin for nye Simsfossen kraftverk. Kraftig ned-
tapping av innsjøen utløste raset.

Steiner fra kirka ble brukt i fjøsveggene
Husbygardene er grøderike garder, med tidlig våronn 
der de vender om sørvest. I tidligere tider lå gardene 
lenger opp i lia, men er seinere flyttet ned. Jon P Husby,
som sjøl bor i grenda, fortalte at da det rundt 1860 
skulle bygges nytt fjøs på en av gardene tok de stein 
fra kirka på Husaby, som var til nedfalls, og brukte stein 
som byggemateriale i fjøsmurene.

Heter ikke «Øvre Skaun».
Ola A Skauge dvelte også med stedsnavnet Venn, som 
slett ikke er en kortform av ordet vennskap. Venn er 
avledet av vin som betyr vakker grasmark. Skauge trakk 
parallellen til Leiv Eriksson og hans oppdagelse av 
 Vinland (Amerika), landet som bugnet av eng og gras.
Etter kommunesammenslåinga til storkommunen 
Skaun i 1965, har mange slitt med at bygda sør i kom-
munen og kommunenavnet er det samme. For å skille 
de to fra hverandre, har mange i årenes løp brukt Øvre 
Skaun, noe som har irritert Skauge. 
–Øvre Skaun blir feil, bruk heller sør i kommunen, 
 bygda Skaun eller Venn, er hans klare oppfordring.

Navnebytte etter Svartedauden
Navnet Skaun betyr vakker bygd, noe det ikke er vanskelig

BLI KJENT MED BYGDA DI
ØYSTEIN SYRSTAD

å være enig i. Det er vakkert å stå på Husby, og skue 
utover bølgende kulturlandskap, grønnkledde åser og 
med Laugen som en blinkende juvel i midten.
Men ikke alle navn har en like vakker forhistorie. Etter 
svartedaudens herjinger på midten av 1300-tallet 
lå mange garder, ja hele grender øde. Det førte til 
navnendring. To garder i grenda Aunbygda het opprin-
nelig Krokom og Swelleng, men skiftet til Aunan, som 
er avledet av øde. 

Kirkeklokke på bunnen av Laugen
By er regnet for å være det eldste stedsnavnet i Skaun. 
Fra navnet har vi fått formene Husaby og Melby. Navna 
beskriver også geografisk plassering, der Melby er 
 stedet mellom By og Husaby.

Jon P Husby trakk mot slutten av navnereisa fram ei 
vandrehistorie, som slett ikke er dokumentert, men 
som likevel er god. Opprinnelig var det meningen 
å bygge ei kirke på By på Jåren. Men de manglet ei 
kirkeklokke. Da sier sagnet at noen driftige karer vinter-
stid stjal ei kirkeklokke fra Venn. Men da de skulle frakte 
den over Laugen, gikk de gjennom isen, og kirkeklokka 
havnet på bunnen av innsjøen.

Med smil om munnen lovte ordfører Husby at han 
egenhending skal kjøre kirkeklokka med slede og hest 
til By, dersom noen er kar om å finne att klokka og få 
den på land.

Sokneprest Pål Ove Lilleberg bidrog både med opp
lesing og vakre lysbilder fra ei pile grimsvandring fra 
stavkirka på Hølonda til Venn.

Ola A Skauge og Jon P Husby ledet navnereisa gjennom
bygda på en fengende og interessant måte. 
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I forbindelse med jubileet skal det utgis en jubileumsbok,
Buvik kirke 200 år. Boken er under utarbeidelse og vil stå ferdig

i løpet av første halvdel av 2019.

For å kunne finansiere boken, tillater vi oss å be Skaun kommune, lokale 
organisasjoner, lokalt næringsliv og privatpersoner om økonomisk støtte 
til utgivelsen.

Oversikt over bidragsytere vil synliggjøres i boken.

Bidrag kan gis til menighetsrådets konto 4243.60 .61646 og merkes med 
Jubileumsbok og navn på giver.

Spørsmål kan rettes til Gunn Iversen Stokke, 
mobil 415 01 606 eller epost: gs@sp.no

På vegne av komiteen for jubileumsbok Buvik kirke, Gunn I Stokke/s

2019 blir et jubileumsår i Buvika! Kirka er 200 år, og dette
skal markeres gjennom hele året. Det gir forhåpentligvis
mange anledninger til å komme og bli enda bedre kjent
med Buvikkirka! Blant arrangementene er det både 
konserter, matopplevelser, historiekveld og guds tjenester.
Vi starter jubileet allerede 6.januar. Og hva er vel mer 
naturlig enn å starte ved mølla som er en svært sentral 
del av Buvika? Kl.16.30 denne søndags ettermiddagen 
starter vi med et fakkeltog fra Mølla og opp til Buvik 
kirke og Menighetshuset til Hellig tre kongersfest.

Buvika har opplevd enorm vekst i mange år. De som 
bygde kirka så vel aldri for seg at den skulle være 
menighetskirke for over 3000 innbyggere i Buvika! Kirka
har sin egen sjarm med sin intimitet. Åttekanten er 
grunnrisset i kirka og denne har menighetsrådet valgt 
å ta med seg inn i jubileet sammen med akset. Begge 
deler er sentrale for Buvika. I samarbeid med Buvikas 
egen gullsmed Magnhild Rølvåg, arbeides det med å 
lage et smykke som inneholder åttekanten og akset. 

Variert program med konserter, smaksopplevelser, 
gudstjenester og historiekveld
Søndag 6. januar kl. 16.30. Hellig trekongersfest med 
fakkeltog fra Mølla.
Lørdag 2.februar kl. 13 blir det orgelmeditasjon med 
vår egen kantor Vincentas Linkevicius.
Søndag 3. mars kl. 19 blir det korkonsert med 
 Hoeggen Vocale som kommer med sitt Henning 
Sommerro- program. 

Onsdag 20. mars kl. 18 blir det en smakfull kveld 
i menighetshuset i Buvika. Da kommer Anne-Lise 
Thomassen (kokkelise.com) og serverer Bibelsk mat 
og forteller innsiktsfullt om mattradisjoner i Bibelen 
samtidig som vi får både se, smake og lukte på  maten. 
Påmelding til sveinung.tennfjord@skaun.kirken.no 
innen 14.mars. Pris kr. 265 pr. kuvert. 
1. mai kl. 12 blir det gudstjeneste med jubileumspreg. 
1.mai-feiringa i Buvika har lange tradisjoner. Streiken i 
Buvika, som endte med et drap i 1913, er en viktig del 
av Buvika sin historie.   
Søndag 20. oktober kl. 11 blir det jubileums-
gudstjeneste både for kirka og for gullkonfirmantene 
med deltagelse av biskop Herborg Finnset. 

Det blir også en historiekveld, men det er ikke fastsatt 
dato. I løpet av året vil det også komme en bok om 
kirkens historie. 

Dette er bare noen av arrangementene som vil prege 
jubileumsåret i Buvika. Vi håper du vil finne noe som gir 
deg en ekstra anledning til å turen i løpet av året! 

JUBILEUMSBOK

1819–2019: BUVIK KIRKE 200 ÅR

INNMELDING TIL DÅP
Fra 1. oktober 2018 har kirken ikke lenger mulighet til å hente informasjon fra folkeregistret. 
Dette betyr at alle barn født etter denne dato ikke lenger vil få tilsendt velkomstbrosjyre fra 
Skaun kirkekontor med invitasjon til dåp. 
Vi har lagt ut infobrosjyren «Velkommen til dåp» både ved helsestasjon i Børsa og Skaun 
 rådhus. I tillegg vil du finne denne informasjonen på vår nettside www.kirken.no/skaun/dap. 
Her kan du melde inn ditt barn til dåp elektronisk.
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MAXGJENGEN
I høst starta vi opp et nytt tiltak i trosopplæringen. 
Max-gjengen. Vi holder til i Børsa bedehus og 
har samlinger for barn fra 1.–4.trinn. 40 barn har 
vært innom dørene siste måneden og stemnin-
gen har vært upåklagelig! Vi setter opp 5–6 
kvelder i vår også. Programmet har vært variert, 
men begynnelsen og slutten er lik. Vi starter med 
sangen vår og en andakt, så har vi baka minipizza, 
hatt hobbykveld, bakt boller, hatt filmkveld og 
utekveld med lommelykt og bål. På slutten spiser 
vi før vi avslutter med velsignelsen og lystenning. 
Vi ønsker velkommen tilbake til våren. Følg med 
på facebook på gruppen: Småtroll og englebarn.

Heisann
Jeg heter Trym Sverre og ble 6 år i september. Jeg bor på Lereggen i Buvika og. Det beste med skolen er 
friminutt, lekser og bussen. Av og til tar jeg skolebussen hjem. Jeg bor sammen med mamma, pappa, lillebror, 
mopsen Ola og katten Citford. Og så har vi et akvarium med en stor malle som heter Mick Jagger og er 18 år, 
og 12 andre forskjellige fisker. Når jeg har fri bruker jeg å holde på med I-pad, turn, allidrett og håndball. Jeg 
liker også dans og så kjører jeg motorcross om sommeren. Da har jeg mye sånn beskyttelsesgreier. Det beste 
med å være Trym Sverre er at det er godt å ha mamma, pappa og en lillebror som jeg er veldig glad i. Jeg 
drømmer om å bli voksen. Jeg lurer litt på ting om reven. Det er fordi jeg har sett en musikkvideo om reven. 
Det som er viktig for meg er at jeg bor hjemme i huset mitt, sammen med mamma og pappa. Når jeg blir stor 
vil jeg jobbe hjemme og snakke i telefonen og sånt. Og så vil jeg bli sykepleier. Jeg har vært i kirka og det var 
bra å være der. Da fikk jeg 6-års bok og så var jeg med å henta han der Bartimeus.

Kryssord JULETRE

Vannrett: 
1. Høytid 4.Bøye knærne 6.Katt 7. Smart 9.Ytret

Loddrett: 
1. Julas hovedperson. 2. Norsk villdyr 
3.Skratte 4.Kåre Pedersen 5.ingenting 
8.Thor Heyerdahls båt.

ULF er den nyetablerte Ungdomslederflokken. 
Her møtes ungdomsledere og får dele erfaringer 
og opplæring til å bli enda bedre ungdomsledere 
i menighetene våre. Vi har lek, måltid, tema og 
korssamling. Det er også mulig å bli med selv 
om du ikke føler deg klar for å være leder. Dette 
tilbudet er for deg som allerede er konfirmert. 
Ta kontakt med menighetspedagogen dersom du 
tenker at dette er noe for deg.

Klubb for deg 

som går i 5.–7. trinn

på Børsa bedehus 

kl. 19 følgende datoer:

23. jan, 13. feb, 6. mars, 27. mars
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SLEKTERS GANG NR. 4 - 2018

BØRSA 
26.08.18 Sivert Brustad
09.09.18 Amalia Anden
23.09.18 Anja Leraand
23.09.18 Ida Klokkerhaug Isdal
23.09.18 Ella Johanne Belsås
07.10.18 Marie Bergem
07.10.18 Ronja Bergem
28.10.18 Alma Eidsvåg
28.10.18 Mariell Sommerschild Flatås

BUVIK
26.08.18 Hans Christian Rønning 
 Pedersen, døpt i Melhus kirke
16.09.18 Romund Fandin Øiaas
16.09.18 Emil Normannseth Tranmæl
16.09.18 Nora Fagerli Damli 
30.09.18 Nikoline Lohsen Lillejord
30.09.18 Mio Lohsen Lillejord
30.09.18 Ine Lovise Røst
07.10.18 Sofie Risethsve Hovdal
07.10.18 Axel Lehn Quenild
07.10.18 Tobias Lie Stjerne
07.10.18 Marie Dypvik
21.10.18 Trym Lungård-Sæther
21.10.18 Julie Stensland

SKAUN
09.09.18 Sofie Ofstad Røros
09.09.18 Bianca Olivia   
 Bustamante-Eggen
09.09.18 Helge Kristian Dalen
09.09.18 Espen By
16.09.18 Amund Lundstadsveen 
 Husby, døpt i Austmarka kirke
30.09.18 Nina Svaet Lyngstad
28.10.18 Lucas Foss-Rolfseng
11.11.18 Olaf Henrik Syrstad

DØPTE

BØRSA
22.06.18 Unni Krangsås og Ole Kristian 
 Jensen, viet ved Skaun 
 kirkekontor
28.07.18 Maren Nedregård og 
 Thomas Askildsen
25.08.18 Linn Lie Holmen og 
 Tor Einar Holmberget Sundfær

BUVIK
08.09.18 Jorid Vikan og 
 Kåre Andreas Berg
 
SKAUN
25.08.18 Janne Nilssen og 
 Anders Arnulf Melby

VIGDE

BØRSA
18.10.18 Tore Aune f: 1943
24.10.18 Lars Martin Hammertrø f: 
1950 

BUVIK
26.08.18 Per Ragnar Hovin f: 1944
30.10.18 Marit T. Leraand f: 1928

SKAUN
03.10.18 Liv Margrethe Johnsen f: 1939
05.10.18 Magnus Krogseth f: 1999

SKAUN  KIRKE
28.10.18 Kaiza Andrea Guttorm

DØDE

KONFIRMANT

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)

Arrangement på 
Børsa bedehus
Børsa normisjon

17. jan  kl 19.30 Bibelsamling

20. jan  kl 17.00 Søndagstreff

7. feb kl 19.00 Årsmøte

10. feb  Kl 17.00 Søndagstreff

14. feb  kl 19.30 Bibelsamling

10. mars  kl 17.00 Søndagstreff

21. mars  kl 19.30 Bibelsamling

LØSNING KRYSSORD: 

VANNRETT: 1.JUL 4.KNELE 
6.PUS 7.LUR 9.SA

LODDRETT: 1.JESUS 2.ULV 
3.LE 4.KP 5.NULL 8.RA
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KONFIRMANT-
JUBILANTER BØRSA
1. rekke fra venstre: Randi Eid, Tove 
Gunnlaug Ribe, Hanna Sødal, prest 
Lars Birger Aadland, Liv Inger 
Hegglund og Marie Johanne Engen.
2. rekke: Marit Anne Meistad, Marta 
Knutsen, Berit Kuvås, Anne Kristine 
Bakken Hovtun, Bodil Karlgård, Turid 
Forren og Jenny Knutsen Hamre.
3. rekke: Arve Ottar Schevik, Jan Kåre 
Langvik Solem, Freddy Arne Hardy, 
Per Olav Grandetrø, Gunnar Nestgaard 
Hynne, Nils Aasen, Odd Mikkelsen og 
Odd Einan.
4. rekke: Svein Olav Meistad, Henrik 
Stene Aune, Svein Leidulf Viggen, Ole 
Anders Molde Lund, Kjell Roar Anton-
sen, Arne Viggaklev og Bjørn Liaklev.

KONFIRMANT-
JUBILANTER SKAUN
Foran fra venstre: 
Bjørnhild Grafsrønning, Audhild 
Onsøien, Kjellrun Morken Størseth, 
Oddfrid Aas, Karen Melby Leraan
Bak fra venstre: Kjell Koren, 
Jon P. Husby, Åse Isaksen,
Bjarne Olav Storseth, Audun Ingar 
Johnsen, Anne Marie Eggen

KONFIRMANT-
JUBILANTER BUVIK
Fra venstre: 
Sokneprest Sveinung Tennfjord, 
Jarle Gustad, Helga Leraand, 
Marit Bodil Meistad, Laila Øvre, 
Oddbjørn Leraand, Liv Johanne By, 
Per Bjarne Onsøien, Hans Are Solem.

Konfirmantjubilanter 2018
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2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØN 9. DESEMBER
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

Børsa kirke kl. 17
Lysmesse POL og SvT
Konfirmantene deltar

Skaun kirke kl. 19
Førjulskonsert

3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØN 16. DESEMBER
Buvik kirke kl. 16
Førjulskonsert SvT
Børsa kirke kl 19
Førjulskonsert SvT

JULAFTEN
MAN 24. DESEMBER
Buvik kirke kl. 14.30
Gudstjeneste POL
Børsa kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste SvT
Skaun kirke kl. 16.00
Gudstjeneste SvT

JULEDAG
TIR 25. DESEMBER
Børsa kirke kl. 13
Høytidsmesse SvT

STEFANUSDAG/2. JULEDAG
ONS 26. DESEMBER
Skaun kirke kl 11
Høytidsmesse POL 

3.  JULEDAG
TOR 27. DESEMBER
Vennatunet kl. 10.30
Gudstjeneste POL
Rossvollheimen kl. 12
Gudstjeneste POL

NYTTÅRSDAG
TIR 1. JANUAR 2019
Børsa kirke kl 13
Gudstjeneste POL

KRISTI ÅPENBARINGSDAG
SØN 6. JANUAR 2019
Buvik menighetshus kl. 17
Hellige tre kongers fest
Fakkeltog fra Mølla kl. 16:30

3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØN 20. JANUAR
Søvasslia leirsted kl. 13
Leirgudstjeneste POL/SvT
Konfirmantene deltar

4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØN 27. JANUAR
Skaun kirke kl. 11
Familiegudstjeneste SvT
Buvik kirke kl. 13
Dåpsgudstjeneste SvT

5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØN 3. FEBRUAR
Buvik kirke kl. 11
Familiegudstjeneste POL/EK
Børsa kirke kl. 17
Familiegudstjeneste POL/EK

6. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØN 10. FEBRUAR
Børsa kirke kl. 11
Høymesse SvT

SÅMANNSSØNDAG
SØN 17. FEBRUAR 2019
Skaun kirke kl. 11
Høymesse POL
Buvik kirke kl. 13
Dåpsgudstjeneste POL

KRISTI FORKLARELSESDAG
SØN 24. FEBRUAR 2019
Ingen gudstjenester i Skaun-
menighetene

FASTELAVNSSØNDAG
SØN 3. MARS 2019
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste SvT

POL:  POL
SvT:  SvT
EK:  Elise Kimo

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

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

JULETREFESTER

5. juledag kl. 17
Fredly Folkehøyskole

Små og store er hjertelig velkommen
Sang og underholdning

Andakt og lek. Juletregang
Enkel servering

Arr. Børsa søndagsskole og
Børsa Normisjon

Lørdag 5. januar kl. 16
Skaun menighetshus

Tradisjonelle juletrefest
Små og store er velkommen 

til ei hyggelig avslutning av jula.
Styret i Skaun menighetshus.

Søndag 6. januar kl. 17
Buvik menighetshus
Hellig tre kongers fest

for barnefamilier!
Fakkeltog fra Mølla kl. 16:30


