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Sentralt i gudstjenesten som ble overført på 
radio fra Skaun under Kristin på Husaby var Siv 
Øgaard Fossum sin lesning fra Kristin Lavransdatter. 
Hun leste fra boka Korset og Kristin sin siste vandring 
til Nidaros fra Jørundgård i Sel. I dette avsnittet beskriver i 
grunnen Sigrid Undset den moderne pilegrim.

Da Kristin kom opp til Hjerkinn gikk hun ut alene og satte seg ned ved ei lita 
elv. Og så står det: Igjen kom det over henne, det underlig feberlignende 
innsyn – elven tyktes vise henne et billede av hennes eget liv, slik hun rastløs 
hadde ilet gjennom den timelige tids villmark, reist seg i oprørt brus ved hver 
sten hun skulle over – svakt og brutt og blekt bare nådde det evige lys å speile 
seg i hennes liv.

Pilegrimsvandring gir oss mulighet til å speile våre liv i noe større utenfor oss 
selv. I Gud vår Skapers bilde. «Svakt og brutt og blekt bare nådde det evige lys 
å speile seg i hennes liv», tenker Kristin. Det kan være så mangt som hindrer 
og stenger for det som Jesus aller mest ser at vi trenger, velsignelsen. Den 
velsignelsen som formidler Guds nåde og Guds fred. 

På vår pilegrimsferd trår vi så ofte feil. Ofte påfører vi oss selv noen skrubbsår 
både her og der, hjerte blir knust av ord vi helst hadde sett var usagt. Det er 
ikke så enkelt å stå i storm og vind når bølgene raser som følge av ting som 
skulle ha vært ugjort.

Velsignelsen formidler Guds nåde. Og nåde handler om en N for Ny start. 
Nåde handler om Å for et åk av feiltrinn, bommerter, forsømmelser som løftes 
av oss. Og nåden er D for dyrebar. Det kostet Gud dyrt å møte oss alle med 
sin nåde men samtidig sier dette noe om at vi, du og jeg er dyrebar i hans 
øyne. Og nåden forteller oss at vi er E for elsket uendelig høyt, ja så høyt at 
Jesus gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og gikk veien i 
døden for oss alle.

Vi snakker ofte om at vi lever i et nådeløst samfunn. Nådeløsheten sier: 
For sent. Det nytter ikke. Guds nåde sier: Reis deg opp, ta nye skritt på den 
pilegrims vandringen Gud kaller deg å gå. 

Og Guds fred sier noe om at Gud går med. 

En definisjon ville kanskje være å si at fred- det er fravær av krig. Noen vil 
kanskje si at fred er å finne roen og stillheten bort fra larm og ståk. Mange i 
Norge vil si at fred, - det er å høre rislinga fra bekken eller suset i trekronene i 
skogen, og at en kjenner seg i pakt med naturen.

Men er Guds fred fravær av krig, fravær av byens larm og ståk. Nei, Guds 
fred er ikke som fred ellers i verden, fravær av noe, men nærvær, nærvær av 
det hellige, det guddommelig, som reiser oss opp, gir styrke i livets gode og 
 vanskelige dager og lar oss fornemme at livene våre er en del av noe større, ja 
at vi som små og store barn hører til i Guds store favn.

GUDS NÅDE OG FRED
PÅL OVE LILLEBERG
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Jubileumsarrangement i Buvik kirke
Søndag 15. september kl. 19
Historisk kveld i kirka
Biskop emeritus Tor Singsaas deltar

Lørdag 19. oktober kl. 18
Jubileumskonsert
Koret Våren, Skaun gospelkor, 
Jubilate Deo med flere deltar

Søndag 20. oktober kl. 11
Jubileumsgudstjeneste i kirka
Biskop Herborg Finnset, 
prost Thomassen, staben med flere
Buvik songlag deltar

1819 står det inngravert i tømmeret over døra  mellom 
sakristiet og kirkerommet i Buvik kirke. Dette året 
stod  kirka ferdig, men den ble ikke vigslet før i 1823. 
 Tømmerveggene måtte få sette seg. Nå har den 
 åttekanta kirka stått der i 200 år og dette er det gode 
grunner for å feire. Buvika har i denne perioden 
 gjennomgått store  endringer. Fra å være ei jordbruks-
bygd til å bli en bastion for industriell virksomhet 
 gjennom Mølla med fagforeningskamper og dypt-
gripende samfunnsendringer, og til i dag der Buvika 
nærmest har blitt en drabantby til  Trondheim med stor 
innflytting. Folketallet har økt  dramatisk. I dag er over 
3000 Buvikinger medlem av kirka. 

Det har stått kirke i Buvika mye lengre enn de siste 200 
årene. Dette vil vi få mer innblikk i gjennom boka som 
Steffen Onsøien arbeider med. Denne boka omhandler 
hele kirkehistorien i Buvika, men med hovedfokus på 
 dagens kirkebygg og 200-årsjubileet. 

Historiekvelden som vil bli arrangert 15. september i 
Buvik kirke kan kanskje bidra til større bevissthet om vår 
egen historie. Denne kvelden vil også tidligere biskop 
Tor Singsaas delta. Han vokste selv opp i Buvika på 
50-tallet. Andre Buvikinger som har bidratt på  forskjellig 
vis vil vi også møte, for dugnadsinnsatsen knyttet til 
kirka har vært betydelig. Nevnes kan for eks arbeidet 
med kirketekstiler og innsamling til nytt orgel. Dessuten 
blir det musikalske innslag på dette arrangementet og 
etterpå blir det kirkekaffe som Saniteten ordner til på 
menighetshuset. 

Selve hovedmarkeringen av jubileet blir 20. oktober. Da 
vil biskop Herborg Finnset delta og vi får også med oss 
Buvik songlag. Gullkonfirmantene er spesielt invitert, 
men denne dagen håper vi at kirka fylles av folk som er 
glad i kirka si! 

I forbindelse med jubileet har vår egen gullsmed, 
 Magnhild Rølvåg, bidratt med å lage et smykke som 
er tett knyttet til både kirka og stedet.  Åttekanten 
og akset passer godt sammen og kan kanskje bli 
en identitetsmarkør for alle som vil tilkjennegi sin 
 tilhørighet til Buvika! 

Åttekanten var en byggeskikk som startet tidlig på 
1700-tallet selv om grunnformen er mye eldre. 
 Oktogonen finnes for eks også i østskipet i Nidaros-
domen. Denne kirkearkitekturen innbyr til fellesskap 
og bygger på et prinsipp om at alle skal ha like stor 
tilgang til å kunne se og delta i gudstjenesten. Man kan 
 sammenligne åttekanten med rundebordet der ingen 
sitter «øverst ved bordet». I ei bygd som Buvika der 
kampen for arbeidernes rettigheter har stått sentralt, er 
det fint at også kirkebygget bygger opp under likeverd 
og solidaritetstanken. 

Kirken omtales ofte som Guds hus, men det er også i 
stor grad Folkets hus. Kirken rammer på mange måter 
inn livet for de fleste som bor i Buvika.  Dåpsprosenten 
er høy i Buvika, og de fleste som gravlegges får en 
 kirkelig gravferd. Kirka er på mange måter et vitne 
til livet i gode og vonde dager. Her har mange blitt 
konfirmert og viet til ektefolk. Kirka er en faktor i bygda 
som er stabil mens mye annet endrer seg. 

Men kirka er også i endring. Nærheten mellom kirke 
og folk er ikke gitt at skal bestå til evig tid. I vår tid er 
endringene store og gir kirken mange utfordringer.  
Om kirka skal være en samlende faktor også i framtiden 
avhenger av om folk slutter seg til. Dette gjøres først 
og fremst gjennom at barna blir døpt, at folk stiller seg 
til tjeneste i menighetsråd og forøvrig benytter seg av 
kirkens tjenester. Det store bildet handler om folket vil 
slutte seg til troen og en kristen verdensanskuelse. 

Kirken vil alltid være knyttet til Kirkens Herre, som er 
 Jesus. Å fortelle om Jesus er kjernen i Kirkens oppdrag. 
Så lenge folket tar imot dette budskapet vil det alltid 
være plass for kirken. Også i Buvika. 

Buvik kirke jubilerer
SVEINUNG TENNFJORD
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Det var mange gode ord som ble delt da folk forlot 
Skaun kirke etter Kristin- og pilegrimsmessa i  anledning 
Kristin på Husaby. I ettertid har det også tikket inn 
noen meldinger: Ei skriver «Flott Kristinmesse!» og en 
annen sendte følgende melding «Takk for fred, ikke 
som fravær av tomhet, men nærvær av Det hellige som 
oppreiser.»

Svært mange fant veien til kirka denne søndagen.  
Ute på markedsplassen var det ganske så stille og inne i 
kirka var det ingen ledig benk å oppdrive. 

Det spesielle med denne gudstjenesta var alle 
 lesningene fra Kristin Lavransdatter. Derfor våget vi 
å kalle den Kristinmesse. Innimellom de liturgiske 
 leddene leste Siv Øgaard Fossum så vakkert fire avsnitt 
fra Kristin sin siste pilegrimsvandring fra Sel til Nidaros. 
I disse avsnittene er det mye til ettertanke. 

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 
 himmelglansen 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 

Flott Kristinmesse kringkasta fra 

Skaun kirke
TEKST: PÅL OVE LILLEBERG // FOTO: EIMUND FOSSUM

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. – Men det 
demret dunkelt for moren, at i angsten og sorgen og 
kjærligheten – hver gang syndens frukt var modnet til 
sorg, da var det at hennes jordbundne og selvrådige 
sjel nådde å fange en atterglans av det himmelske lys .

Buvik songlag deltok med vakker sang under sin 
dirigent Håkon Grotnes. Ved orgelet satt  Vincentas 
Linkevicius. Daniel Kimo var klokker. Sveinung 
 Tennfjord var liturgi. Pål Ove Lilleberg var predikant og 
understreket at den fred som velsignelsen formidler 
er ikke fravær av noe, men nærvær av det hellige som 
løfter oss opp og gir styrke til å møte både de gode og 
vanskelige dagene. 

Vi tror også at denne gudstjenesta var med på å gjøre 
«Kristin på Husaby» kjent langt utover  kommunens 
grenser siden gudstjenesta ble kringkastet over hele 
landet. Rundt om i landet vårt er det svært mange 
som lytter til radiogudstjenesta. Det er vel intet 
 radio program som har så mange trofaste lyttere som 
 nettopp den. For den som ikke fikk den med seg så er 
den fortsatt tilgjengelig på
https://radio.nrk.no/serie/gudstjeneste-radio
På våre nettsider www.kirken.no/skaun ligger det også 
flere bilder fra gudstjenesta.
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Boka 
«Middelalderkyrkja i Skaun» lansert

TEKST OG FOTO: PÅL OVE LILLEBERG

Det er ikke alle som får muligheten til å lansere 
bok med en slik innramming som da boka om 
 «Middelalderkyrkja i Skaun» ble lansert under  «Kristin 
på Husaby». Vakker sang og et svært  interessant 
 foredrag om antemensalet i Skaun var noe av 
 innslagene under lanseringa.

Koret Schola Sanctae Sunnivae inneldet og flettet 
arrangementet sammen med svært så vakker 
 gregoriansk sang fra middelalderen. Det skulle vel 
 heller ikke være bedre plass å fremføre den slags 
musikk enn nettopp i den vakre middelalderkirka i 
Skaun.

Margrethe C. Stang bidro med et levende, ekte 
og svært så interessant foredrag om det unike 
 antemensalet i kirka fra 1200-tallet. Hun understreket 
flere ganger at Skaun kan være stolt av å ha dette i sin 
kirke.

Sokneprest og i denne anledningen redaktør Pål Ove 
Lilleberg gav oss en smakebit fra den nye boka om 
 kirka. Det er på ingen måte en kopi av jubileums-
boka fra 1982, men langt på vei ei helt ny bok om 
 Middelalderkyrkja i Skaun. 

På slutten var det et åpent arrangement med avtakking 
av de som har bidratt til boka, støttet økonomisk og til 
sist bokkomiteen. Under Kristindagene ble det solgt så 
mye som 100 bøker.

Boka er å få kjøpt på Coop Marked i Skaun, på 
 Kirkekontoret i Børsa samt ved henvendelse til noen 
i  bokkomiteen; Ola Skauge, Endre Bjørgum, Hallgerd 
Aune og Pål Ove Lilleberg.
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Da har vi endelig følt på varmen som har 
etterfulgt en forholdsvis kald  forsommer. 
Hetebølgen som kom over oss i juli, var 
en kjærlig påminnelse om at  sommeren 
også i år var på besøk. For trønder-
sommeren kan være lunefull, noe vi 
fikk erfare under Kristindagene i år. 
Men lave temperaturer og regn la ingen 
 demper for arrangementene som; Ottesang 
i  Kulbrandstad stavkirke, boklansering av «nye» 
boka Middelalderkyrkja i Skaun og Pilgrimsmesse i 
Skaun kirke med direktesending i NRK P1. 

Olsok derimot, ble en varm velkomst og mange var 
med å feire Olsok-messe i kirkeruinene på Husaby en 
flott julikveld.

Jeg, som nytilsatt kirkeverge har vært så heldig å få  
lov å delta på noen av disse flotte arrangementer.  
Det er med stolthet og ydmykhet jeg tar fatt på denne 
jobben. Fra den daglige kontakten med  organisasjonen 
her på kirkekontoret med tilrettelegging av  begravelser, 
økonomi og budsjettarbeid, personalansvar til 
 forvaltningsansvar for de tre flotte kirkene vi har her 
i  kommunen. Vi i Skaun er jo i en særstilling som 
innehar kirker i flere tidsepoker med kulturskatten fra 
 Middelalderen på Venn som kanskje har behov for 
ekstra «vern». Kirkene med gravsteder i hvert sokn 
har ulike utfordringer og her er det viktig å forvalte 
 ressursene slik at alle våre skatter blir godt ivaretatt.

Mange spennende oppgaver står foran meg, og jeg 
gleder meg til å ta fatt på nye prosjekter og aktiviteter, 
både her på kirkekontoret, men også ute i kirkene og i 
blant de mange råd og utvalg i menighetene. 

Kirkevalget
Nominasjonskomiteene for menighetsrådene har ute 
i soknene utført en flott jobb. I enkelte råd klarte de å 
få flere kandidater og vi økte sådan antall  kandidater 
på valglistene, mens i andre menighetsråd måtte vi 
ta i bruk suppleringsvalg. Men vi har kommet i mål 
med lister i alle tre menighetsrådene og med så 
sterke  kandidater tror jeg vi går en ny fire-årsperiode 
lyst i møte. Med presentasjon av kandidater i denne 
 utgaven, kan vi ønske alle lykke til med valget.

Minner også om at det er mulig å forhåndsstemme 
her ved kirkekontoret fra tirsdag 13. august på alle 
 tirsdager, onsdager og torsdager kl 09.30 til 11.30 frem 
til og med torsdag 5. september.

Kirkegårdene
Nå i sommerhalvåret har det vært forholdsvis stor 
 aktivitet ved alle kirkegårdene her i kommunen.  

Med mye nedbør og kjølige temperaturer 
har gresset vokst raskt og kirkegårds-
arbeiderne har jobbet hardt for å holde 
anlegget pent og ordentlig. Vi ser at det 
i en periode mellom klippeperiodene, 
kan virke som om gresset til tider har 

vært høyt, men formoder at dette har 
vært kun for en kort periode. Kirkegårdene 

i alle soknene her i kommunen holder en 
god standard og i tillegg til å være et sted for 

ettertanke og ro, fungerer de som flotte og attraktive 
grøntanlegg for rekreasjon. 

Vil også minne om at gravstøtter som ikke står helt rett 
eller er i ferd med å tippe over er en sikkerhetsrisiko. 
Det er ansvarlig for gravstedet/fester som også er 
ansvarlig for at gravstøttene står forsvarlig. Dersom det 
er noe dere lurer på ang gravstedet, er det bare å ta 
kontakt med kirkekontoret.

Jubileet i Buvik kirke
Vi skal senere i høst feire Buvik kirke som blir hele 200 
år. Vår flotte åttekanta kirke som på folkemunne har 
blitt kalt «stappklubba» eller «kubbkirka» skal i høst 
feires i en hel uke med forskjellige kulturelle aktiviteter. 
Det har allerede vært noen markeringer, som blant 
annet konserter og matkurs, og jubileumskomiteen 
jobber med program for høsten. Kanskje det til og med 
dukker opp ei jubileumsbok. Dette blir spennende! 

Apropos jubileum. Jubileumssmykket «proppet» med 
symbolikk er nå å få kjøpt i verkstedet til gullsmed 
Magnhild Røllvåg i Hammerdalen i Buvika. Smykket er 
et flott verk som er designet og produsert i Buvika og 
passer begge kjønn. 10 % av salget går til nytt piano i 
Buvik kirka så dette er en vinn, vinn situasjon. 

-Ellers er det mye bra aktivitet rundt om i og rundt 
kirkene. Nå i skrivende stund er det stor aktivitet oppe 
på Venn med pilgrimmer på besøk. Her utfører  frivillige 
på stedet en flott jobb med å ta imot  pilgrimmer 
for overnatting og formidling av historie rundt vår 
 kulturskatt. Takk til alle som år etter år stiller opp.

Åpningstidene ved kirkekontoret er styrket etter at jeg 
startet i stillingen og vi har nå åpent alle dager mandag 
til fredag fra 09.30 til 11.30. Her skal døren være åpent 
og vi tar gjerne imot besøk. Om det trengs en samtale 
med diakon eller prest innehar vi kompetanse på dette. 
For praktiske råd angående gravsted eller kirkebygg, er 
det jeg som kirkeverge som er adressen, kom gjerne 
innom for en prat.

Ønsker alle sammen en fortsatt fin sommer!

Torgeir Sørhaug

KIRKEVERGENS HJØRNE

God sommer
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INFO OM KIRKEVALGET 2019

Stem på kirkevalget
Du kan være med på å skape framtidas kirke.

9. september er det valg i Den norske kirke. Kirken 
trenger medlemmer som bryr seg. Ved kirkevalget 
inviteres du til å delta og til å velge de kandidatene du 
ønsker inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du 
bor.

Kirkens forhold til staten er i endring. Gjennom 
 kirkevalget kan du stemme fram de som kommer til å 
forme framtidas kirke. Din stemme teller i en  spennende 
tid for kirken!

Du kan være med på å skape framtidas kirke.

Tidspunkt
Kirkevalget finner sted, på samme dag som  kommune- og 
fylkestingsvalget, mandag 9. september kl 09 - 21

To valg
Kirkevalget 2019 består av 2 valg. 

Det skal velges kandidater til menighetsrådet 
samt leke medlemmer til bispedømmerådet/kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet. Rådet 
har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan 
 gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og 
unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i 
kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for 
prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene 
i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er 
Den norske kirkes øverste representative organ.

Valgkretser og valglokale
Buvik menighet
En valgkrets med følgende valglokale
-  Skaunhallen Ørabakken 15, 7350 Buvika

Børsa menighet
To valgkretser med følgende valglokaler
-  Børsa Samfunnshus Rossmovegen 8, 7353 Børsa
-  Viggja oppvekstsenter Viggjahåggån 8, 7354 Viggja

Skaun menighet
To valgkretser med følgende valglokaler
- Venn oppvekstsenter, Melbyvegen 8, 7357 Skaun
-  Jåren-Råbygda oppvekstsenter Melbyvegen 845, 
 7357 Skaun

Stemmerett
Stemmerett ved begge valg har alle medlemmer av 
Den norske kirke som bor i soknet, og som har fylt 15 år 
innen utgangen av valgåret.

Les mer om medlemsskapet og sjekk din status på  
kirken.no/medlem

Kirkelig manntall
Det kirkelige manntallet er lagt ut på Skaun  kirkekontor 
i Børsa. Står du ikke oppført i manntallet, men  mener 
deg stemmeberettiget, ber vi deg si fra til oss på 
 Kirkekontoret innen 1. september.

Valgkort
I starten av august blir det sendt ut valgkort til alle 
med stemmerett i soknet. Valgkortet vil  inneholde 
 opplysninger om stemmerett, om tid og sted for  valget 
i det soknet du er manntalsført, samt noe annen 
 informasjon. Hvis du er medlem av Den norske kirke og 
ikke har mottatt valgkort ber vi deg ta kontakt.

KIRKEVALGET 2019
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Forhåndsstemming
På Kirkekontoret i Børsa vil det fra tirsdag 13. august 
på alle tirdager, onsdager og torsdager kl. 09:30 – 11:30 
frem til og med torsdag 5. september bli anledning til å 
forhåndsstemme.

Nettsidene
På våre nettsider finner enda mer utførlig informasjon 
om valget. Kort tid etter valget vil vi også kunngjøre 
 resultatet på nettsidene www.kirken.no/skaun/ 
kirkevalget 

Menighetsrådsvalget
Det skal velges 
-  Skaun: 4 medlemmer og 5 varamedlemmer
-  Buvik:  8 medlemmer og 5 varamedlemmer
-  Børsa:  8 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på 
 valglisten i prioritert rekkefølge. På Buvik menighet 

KIRKEVALGET 2019

sin liste står 3 kandidater fra supplerende nominasjon 
 nederst på valglisten uten nummer.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle 
kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver. 
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

Gi tilleggsstemme til kandidater på listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. 
Det gjør du ved å sette et merke i ruten til venstre for 
navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.

Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet
Du kan gi personstemme til inntil tre andre  valgbare 
 personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp 
 personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. 
Personen får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. 
Det er ikke anledning til å stryke kandidater.

2. Johan Petter 
Kvernberg
Tangflata
48 år, Blikkenslager

7. Per Ove Børseth
Ilhaugen 51 år
Driftsjef

1. Andre Meldal  
Buvika 
43 år 
Sikkerhetsleder

6. Birgit Frengstad 
Gammelgarden
63 år,
Avdelingsleder

3. Marianne Øien
Sagberget
41 år
Sekretær

8. Ole Elling Aarvik
Buvika
57 år

4. Ann Iren Bøkseth 
Samdahl
Hammerslia, 36 år
Butikkmedarbeider

9. Randi Lovise 
Lefstad
Gammelgarden
67 år, Pensjonist

5. Kjell Eggen
Buvika
73 år
Pensjonist

10. Ingrid Bundgård
Vigdalsvegen
47 år 

MENIGHETSRÅDSVALGET - LISTENE
Valgliste: Buvik menighet

2. Tore Hansen
Brekka
50 år
Driftsleder

1. Vibeke Hestnes
Ilhaugen 
47 år
Barnehagelærer

3. Anne Mette 
Gunnes Waterloo
Ilhaugen 35 år
Barnehagelærer

Supplerende 
kandidater
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Valgliste: Børsa menighet

KIRKEVALGET 2019

2. Inger Forsmark    
Børsa
67 år
Pensjonist

7. Arne Drugli
Viggja, 53 år
Lærer med 
 driftsansvar

12. John Beseth
Eggkleiva
55 år
Bonde

1. Lars Morten 
Rosmo 
Rossmo
58 år, Bonde

6. Tove Merete   
Rossvold 
Megallen, 61 år
Helsefagarbeider

11. Elisabeth  
Heggheim
Børsa
66 år, Pensjonist

3. Eimund Fossum
Gammelvegen
49 år
Rektor

8. Eli Merethe 
 Børset Sørensen
Einan
46 år, Adjunkt

13. Knut Lervåg
Skoglykkja
74 år 

4. Berit Skogvang
Fredlyvegen
35 år
Sykepleier

9. Vegar Godø 
Slørdal
Børsa
39 år, Snekker

5. Per Morten Meistad
Meistadvegen
44 år
Maskinentrepenør

10. Harald Otto 
Aalvik
Elistranda
76 år, Pensjonist

Valgliste: Skaun menighet

2. Leif Johan Grefstad
Venn, 69 år
Pensjonist/ 
gårdbruker

7. Ingrid 
 Mellingseter
Melbygrenda
69 år, Pensjonist

1. Tove Bogen 
Rekstad
Kirkesia 
62 år, Sykepleier

6. Ola Syrstad
Syrstadgrenda 
72 år
Pensjonist

3. Terje Morken
Jåren
65 år
Pensjonist

8. John P. Husby 
Husby
65 år
Ordfører

4. Anne-Mari 
 Skagseth
Åsbygda
68 år, Pensjonist

9. Rutt Olden Skauge
Rekstadvegen 38
76 år, Pensjonert lærer

5. Grethe Morken
Jåren
63 år
Pensjonist
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Bispedømmerådsvalget
Det er tre godkjente lister til bispedømmerådsvalget:
-  Bønnelista
-  Nominasjonskomiteens liste
-  Åpen folkekirke. 

Det skal velges 7 representanter til bispedømmerådet og 
Kirkemøtet. 

Velg én av de godkjente valglistene. Valglistene er satt 
opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemme-
seddelen uten endringer. Eventuelle kandidater som står 
øverst på listen med uthevet skrift, får et stemmetillegg 
på 25% av personlig stemmetall. Andre kandidater på 
listen får én stemme hver hvis du ikke gjør endringer.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
- Gi tilleggsstemme til kandidater på denne listen. 
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det 
gjør du ved å sette et merke i ruten til venstre for navnet 
til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.

- Gi personstemme til kandidater fra andre lister. 
Du kan gi personstemme til inntil tre kandidater fra andre 
godkjente valglister. Det gjør du ved å føre opp kandidat-
navnet i feltet for kandidater fra andre lister. Bruk store 
bokstaver. Kandidaten får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er 
ikke anledning til å stryke kandidater

BISPEDØMMERÅDSVALGET - LISTENE

Bønnelista
1.  KOLBJØRN LIE, f. 1965, Misjonær/lærer, Levanger 
2.  KJERSTI NGOZI FURUSETH, f. 1963, Sykepleier, Rissa
3.  BJØRN SÆTHER, f. 1955, Siv.ing./Hydrolog, Trondheim
4.  HANNE GRETHE HANSEN, f. 1966, Sykepleier, Trondheim
5.  OLE JØRGEN HAAVERSTAD, f. 1952, Småbruker, Stadsbygd
6.  MARIT RANFRID KVESTAD SÆTHER, f. 1958, Frisør, Trondheim 
7.  INGELINE FURUSETH, f. 1999, Student, Rissa 
8.  SIGURD FLØ GUSTAD, f. 1998, Industrimekaniker, Ekne

Nominasjonskomiteens liste
1.  ARILD KVERNMO PEDERSEN, f. 1991, Ingeniør, Verdal 
2.  ERIK SEEM, f. 1955, Pensjonist, Grong 
3.  RANDI SOLLIE DENSTAD, f. 1952, Rådgiver, Rissa 
4.  KIRSTEN MARGRETE SELNÆS, f. 1976, Fysiker, Trondheim 
5.  MARIT ARNESEN BERGENDAHL, f. 1984, Student, Trondheim 
6.  HELGE NILSEN, f. 1952, Rådgiver, Åfjord 
7.  EIVIND RINDAL, f. 1988, Student, Trondheim 
8.  MAJ BRIT SLAPGAARD LARSEN, f. 1957, Lærer, Verdal 
9.  KNUT AASHEIM, f. 1955, Adjunkt, Røros 
10.  JAN OLAV STRAUME, f. 1955, Pensjonist, Trondheim 
11.  LINE MARIE ROSVOLD FJELDAHL, f. 1971, Fagleder, Leksvik 
12.  GEORG BØNI HOFSTAD, f. 1999, Lærling, Trondheim 
13.  VETLE CHRISTIAN NØDTVEDT, f. 1995, Student, Trondheim 
14.  GURI GUNNES, f. 2000, Skoleelev, Storås

Åpen folkekirke
1.  GRETE BÆKKEN MOLLAN, f. 1969, Seniorkonsulent, Steinkjer 
2.  ALEX RAMSTAD DØSVIK, f. 1994, Student, Ørland 
3.  IVAR SELMER-OLSEN, f. 1952, Pensjonist, Trondheim 
4.  SISSEL MØRREAUNET, f. 1955, Førstelektor, Trondheim 
5.  KEVIN HOEL TÅRNES, f. 1997, Befrakter, Trondheim 
6.  BJØRNAR FJELLHAUG, f. 1979, Rektor, Trondheim 
7.  OLAV BREMNES, f. 1958, Samhandlingssjef, Namsos 
8.  JON HØSØIEN, f. 1944, Pensjonist, Røros 
9.  PÅL SÆTHER EIDEN, f. 1969, Adjunkt, Vikna 
10.  BORGHILD HUSDAL BUHAUG, f. 1964, Rektor, Leksvik 
11.  INGRID MARIE HEIENE, f. 1990, Stipendiat, Tron

Les mer om hva de ulike listene  
står for på våre nettsider 

www.kirken.no/skaun/kirkevalget
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27. august kommer Helge Gudmundsen til 
Børsa. Han er invitert av For oss over 60, som 
har  jevnlige samlinger på Børsa bedehus. 
I annonsen for  arrangementet presenteres 
han som radiokjendisen Helge Gudmundsen. 

Men Helge er også kjent fra TV. I advent i år er det 5 år 
siden han var ansvarlig for TV-programmet  Salmeboka 
minutt for minutt. Det ble en suksess. 240 kor og 
sangere fra hele landet stilte opp, dag og natt. Mang en 
nordmann benket seg foran TV’n denne helga for å få 
med seg Norsk salmebok 2013 sunget gjennom på  
60 timer.

Hvordan kom du på ideen?
«Ideen fikk jeg da min søster, Berit fylte 60 år. I 
 bursdagen ble det snakket om sakte-TV. Der ble det 
sagt på fleip: «Hva med å lage sakte-TV med salme-
boka, de synges da så sakte allikevel.» Men jeg slapp 
ikke tanken», forteller Helge.

Salmene er Guds utstrakte hånd inn i 

menneskers liv
TEKST OG FOTO: PÅL OVE LILLEBERG

Helge tok det opp med sin sjef. Nå hadde ikke han 
noe tro på prosjektet, men tok likevel ideen videre 
til et ledermøte i NRK. Der ble det begeistring. Da 
 programmet ble en realitet, ble det en fantastisk 
 dugnad i NRK. 

«Men NRK kunne ikke gjennomføre dette uten hjelp 
utenfra. Kantor Knut Størdal og Tove Ramlo-Ystad 
gjorde en kjempejobb!»

Helge forteller også at mange menigheter har  utviklet 
konseptet videre. Julesalmer minutt for minutt. 
 Påskesalmer minutt for minutt.

Vet dere hvor mange som så på sendingene?
«2.2 millioner så sendingen. Bare Hurtigruta minutt for 
minutt har hatt flere seere under sakte-TV.»

Hva fikk den bety for folks forhold til salmer?
«Flere kor har i ettertid tatt inn salmene som en del av 
sitt repertoar. Det har blitt stuerent å synge salmer. Og 
jeg har i ettertid hatt kontakt med veldig mange som 
kan fortelle at salmene har endret livene deres.»

Dette vil Helge fortelle mer om på For oss over 60. 
Men han røper allerede nå hva salmeforfatter Svein 
 Ellingsen sa til ham: «Salmene er Guds utstrakte hånd 
inn i menneskers liv - inn i glede og takknemlighet, 
men de setter også ord på sorgen og smerten folk 
opplever i sitt liv». 

Du har også ledet programmet Salmer til alle tider på 
P1. Hva har det betydd for folk?
«Salmeskatten betyr mye for mange, men ikke bare 
for en indre kirkelig krets. Også agnostikere og 
 humanetikere har fått med seg salmearv de ikke vil 
gi slipp på. Salmene er brobyggere og lokker frem en 
skjult tro hos mange», forteller Helge som har ledet 
Salmer til alle tider i over 20 år.

Har du selv noen favorittsalme?
«Det har jeg! Og den skal jeg synge i Børsa bedehus 
tirsdag 27. august på For oss over 60. Dette er en liten 
hemmelighet som jeg røper da!». 
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BABYSANG 
+ ÅPENT LEKESTED  
= BABYDAG
Fra høsten -19 går diakon Mette Goa Hugdal  
og menighetspedagog Elise Kimo sammen om  
å arrangere babydager. For de som har vært  
med på Babysang før så ikke fortvil, det blir 
fortsatt både sang og massasje. Så blir det kafe, 
 sosialt noe nytt vil det bli. Det blir gratis og ingen 
 påmelding.

Tid:  Onsdager fra 10.00-12.30
Sted: Varierer mellom Skaun,  
 Børsa og Buvika. 
 Det kommer en plan  
 på dette.

Følg med på plakater og på 
 Facebook; Småtroll og englebarn 
og Oppslagstavle for folk i Skaun. 
Menighetens nettside er også et sted 
du vil finne opplysninger.  

Det blir 10 babydager i høst  
og 14 i vår.  

Vi gleder oss til å møte dere!

Søndagsskolen  
i Børsa
Søndagsskolen i  Børsa 
håper alle har hatt en 
god sommer! Vi er 
klare for nye  samlinger 
 sammen med dere. 
Vi møtes fortsatt på 
 mandager fra  
17.30-18.30. 

Her er datoene: 
Sept: 9. og 23. 
Okt: 7. og 28. og 
Nov: 11. og 25. 

Vi avslutter hver  samling 
med  kveldsmat. 
Velkommen!

Heisann
Jeg heter Johannes Iversen og er 4 år. Jeg 
bor i Børsa sammen med mamma, pappa, 
småsøstrene mine Ingeborg og Miriam og katten 
vår som heter Kenya. Noe jeg liker godt er når 
pappa tuller med oss og jager oss. Han finner 
på mye gøy. Jeg går på Fredly barnehage og 
der er det mange morsomme bøker. Jeg liker 
godt å lese. Hjemme leser vi også. Mange bøker 
 handler om Brannmann Sam og Byggmester 
Bob. Vi bruker også å lese ei lita bibelhistorie når 
vi spiser middag. Jeg er glad i å leke meg. Det er 
gøy å spionere og jeg både bygger og leker mye 
med lego. Jeg er glad i dyr. I alle fall kosedyr. Vi 
tar dem med fra rommene våre og leker mor 
og far og barn med dem. Da bruker vi mange 
kosedyr. Jeg liker veldig godt sangen om Noas 
ark og dyrene og dinosauren som mangler. Den 
hører vi ofte i bilen. Vi bruker å kjøre til hytta 
vår. Den er i Snillfjord. Der går vi ofte på tur til 
 Kamberget og da ser vi til og med sjøen. Vi var 
på fisketur og fiska en ganske, ganske, ganske 
stor torsk som sprella og sprella. Jeg har vært i 
kirka og i allefall i Betania. Der har de togbane. 
Der er det ganske kjekt. Jeg har vært mange 
ganger på Søvasslia leirsted og det er spennende 
å finne hvilket rom man skal sove på og så er 
det fine leker der. Til høsten er jeg førskolegutt. 
Jeg vet ikke hva jeg vil bli når jeg blir stor, men 
når jeg blir en stor unge skal jeg bo i Bergen 
 sammen med tante Kristine. Det har jeg lyst til.
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Første uka etter skoleslutt fikk vi besøk av tolv trivelige 
tyske ungdommer og to ledere. De kommer fra 
 vennskapsmenigheten vår og er del av en  utveksling 
som har pågått i mange år. De ble tatt imot av 
 ungdommer i Skaun, fra alle tre menighetene. Det var 
laget et opplegg for dem hvor temaet var vikingetiden. 
Av aktiviteter kan vi nevne; kanopadling, bueskyting, 
øksekast, tur til Munkholmen og vikingeslag både til 
lands og til vanns. Til tross for at vi hadde den kaldeste 
og våteste siste uka i juni siden 1870, og at de ikke fikk 
bagasjen sin før to dager før de skulle reise hjem, så 
ble det fine og gode dager. Neste år står tyske  familier 
klare til å ta imot ungdommer fra Skaun. Det skjer i 
slutten av Juli. Det ble lagt ned stor innsats fra frivillige 
denne uka og de fortjener en STOR takk!

BESØK FRA 

Tyskland
TEKST: ELISE KIMO // FOTO: OLA HALGUNSET
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SLEKTERS GANG NR. 3 - 2019

BØRSA 
05.05.19 Marie Opsahl
05.05.19 Magnus Kjøren
05.05.19 Vegard Rossvoll
09.06.19 Oliver Vikan Rosvold
09.06.19 Niklas Redergård
30.06.19 Jaime Hansen Dalen  
 (døpt i Sandnessjøen)
07.07.19 Magne Jensen 

BUVIK
05.05.19 Mina Konstance Swartling 
09.06.19 Odin Frengstad 
09.06.19 Jonathan Rimol Kvalen
09.06.19 Filip Olaf Bøgeberg Solibakke
09.06.19 Emilian Løvseth Grindstad   
 (døpt i Melhus)
23.06.19 Håkon Elias Langås Kaspersen

SKAUN
10.06.19 Morten Elias Skedsmo
30.06.06 Jørgen Onsøien Aunan

BØRSA 
01.06.19 Elin Grind og Odd Arild Moe
08.06.19 Kristine Vikan og Einar Rosvold

BUVIK
08.06.19 Sofie Hegstad Stien og  
 Adrian Dalen Belsås

SKAUN 
15.06.19 Ann Jorun Solemsmo og  
 Harald Ivar Heggvold

BØRSA 
16.05.19 Johanne Johnsen f. 1929
18.05.19 Reidun Skjetne f. 1929
21.05.19 Anna Kristine Nøstum f. 1924
02.06.19 Sigmund Restad f. 1935
29.05.19 Anna Synnøve Tangvik f. 1937
07.07.19 Arnold Bakken f. 1922
16.07.19 Liv Syrstad f. 1926

BUVIK
23.04.19 Rolf Selvli f. 1949
21.05.19 Marit Aa Leraand f: 1935

DØPTE VIGDE 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

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. Fortrinns berettiget 
er, uansett bosted, etter-
kommere etter beste-
foreldrene 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 2019
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Diakonien i Skaun i samarbeid med Orkdal og Meldal 
 inviterer foredrag med Even Sundby med tema:  
Når livet butter imot – om spenningsfeltet mellom 
 psykisk helse og tro. Her handler det om troen og livet i 
møte med noen av de mange utfordringer livet  bringer 
med seg. Sundby snakker om dette med humor og 
 alvor og livserfaring på godt og vondt. Han er opptatt 
av de nære ting som gir glede midt i motgang og 
 vanskelige perioder i livet.

Kvelden er lagt til Orkdal menighetshus  
tirsdag 3. september kl. 19.

Even Sundby er utdannet prest og er bosatt i Kvelde i 
Vestfold. I 1997 ble han rammet av alvorlig depresjon, 
som fortsatt er en del av livet. Han er i dag delvis ufør, 
og arbeider noe som vikarprest i Larvik prosti.

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 

Inger Berg går  
av med pensjon  
nå i sommer
Hun startet som sekretær ved kirkekontoret i 
1998, her tjenestegjorde hun frem til hun ble 
ansatt som kirkeverge i 2006. 

Inger har ledet kirkekontoret ansvarsbevisst fra 
en organisasjon med få ressurser til et kirke-
kontor med stryket bemanning. To kirkejubileer 
har hun deltatt ved, og flere store vedlikeholds-
prosjekter har hun bak seg.

Som daglig leder i Skaun kirkelige fellesråd har 
hun ført protokollen pliktoppfyllende gjennom 
flere fellesrådsperioder. Forvaltning av tre kirker 
med kirkegårder har også vært hverdagen til 
Inger. Arbeidet med begravelser og samarbeidet 
med  kommunens kirketjenere har hun utført på 
en smidig og flott måte. 

Vi takker Inger for mange gode år ved Skaun 
kirke kontor, og ønsker henne lykke til i hennes 
nye  tilværelse som pensjonist.

Torgeir

For oss over 60
har følgende samlinger i høst:

Tirsdag 27. august kl 15 på Børsa bedehus.  
Gjest: radiokjendisen Helge Gudmundsen.
Tirsdag 24. september kl 15 på Børsa bedehus.
Tirsdag 29. oktober kl 15 på Børsa bedehus.
Tirsdag 26. november kl 15 på Børsa bedehus.

Velkommen til rundt to timers variert program 
med deilig servering, noe for tanken, noe å smile 
til, mye å nyte. Gratis.

Temakveld
Når livet butter imot
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Gudstjenesteliste
Returadresse: Skaun kirkekontor, Postboks 26, 7358 Børsa, NORWAY

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

10. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 18. AUGUST 2019
Buvik kirke kl. 11
Høymesse Sveinung Tennfjord

Skaun kirke kl. 13
Høymesse Sveinung Tennfjord

11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 25. AUGUST 2019
Børsa kirke kl. 11
Familiegudstjeneste 
Jarle Bryne og Elise Kimo
Utdeling av kirkebok 4- og 
6-åringene
Høsttakkefest

12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 1. SEPTEMBER 2019
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord  
og prost Dagfinn Thomassen
Innsetting av ny kirkeverge

13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 8. SEPTEMBER 2019
Skaun kirke kl 11
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg
Konfirmantpresentasjon

Børsa kirke kl 13
Høymesse Jarle Bryne

14. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN/
VINGÅRDSSØNDAG 
SØNDAG 15. SEPTEMBER 2019
Buvik kirke kl 11
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord
Konfirmantpresentasjon

Buvik kirke kl 19
Historisk kveld Sveinung Tennfjord  
og Tor Singsaas

15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 22. SEPTEMBER 2019
Børsa kirke kl 11
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg
Konfirmantpresentasjon

16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 29. SEPTEMBER 2019
Buvik kirke kl 11
Familiegudstjeneste  
Sveinung Tennfjord og Elise Kimo
Kirkebok til 4- og 6-åringene
Høsttakkefest

Skaun kirke kl 17
Familiegudstjeneste  
Sveinung Tennfjord og Elise Kimo
Kirkebok 4-åringene  
Kirkebok 6-åringene
Høsttakkefest

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 6. OKTOBER 2019
Børsa kirke kl 11
Høymesse Jarle Bryne
Konfirmantjubilanter

19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 20. OKTOBER 2019
Buvik kirke kl 11
Høymesse Sveinung Tennfjord,  
Pål Ove Lilleberg, Jarle Bryne, 
prost Dagfinn Thomassen 
og biskop Herborg Finnseth
Konfirmantjubilanter 200-års 
jubileum
Buvik songlag deltar

BOTS- OG BØNNEDAG
SØNDAG 27. OKTOBER 2019
Skaun kirke kl 11
Gudstjeneste Jarle Bryne
Konfirmantjubilanter

Børsa kirke kl 13
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord

ALLEHELGENSDAG
SØNDAG 3. NOVEMBER 2019
Børsa kirke kl 11
Minnegudstjeneste Jarle Bryne  
og Mette Goa Hugdal
Vi minnes våre døde

Buvik Kirke kl 13
Minnegudstjeneste Sveinung 
 Tennfjord og Mette Goa Hugdal
Vi minnes våre døde

Skaun kirke kl 17
Minnegudstjeneste Jarle Bryne  
og Mette Goa Hugdal
Vi minnes våre døde

22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 10. NOVEMBER 2019
Skaun kirke kl 11
Gudstjeneste Jarle Bryne

Børsa kirke kl 17
Gudstjeneste Jarle Bryne 
og Mette Goa Hugdal
Tilrettelagt for alle

DOMSSØNDAG/KRISTI KONGEDAG
SØNDAG 24. NOVEMBER 2019
Buvik kirke kl 11
Høymesse Sveinung Tennfjord

1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 1. DESEMBER 2019
Børsa kirke kl 11
Familiegudstjeneste  
Sveinung Tennfjord og Elise Kimo
Lys våken

Skaun kirke kl 17
Lysmesse Pål Ove Lilleberg  
og Mette Goa Hugdal
Konfirmantene deltar

Av helsemessige grunner blir 
det noen endringer på preste
situasjonen. I høst vil  prostiprest 
Jarle Bryne tjenestegjøre i 
 Skaunmenighetene i stedet for 
 sokneprest Pål Ove Lilleberg. 
 Annenhver uka vil han ta  gravferder. 
Jarle Bryne vil også ta flere av 
 høstens gudstjenester.  
 
Ta vel imot Jarle!


