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Nå tenner vi vår adventskrans,
adventskrans.
Vi gleder oss i lysets glans,
Lysets glans.

Den sier oss at Gud har brakt,
Gud har brakt
det lys som bryter mørkets makt,
mørkets makt.God advent
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For noen år siden var jeg på et besøk. 
Det var til en mann. Jeg har fått lov av 
denne mannen til å bruke dette eksemplet, noe jeg har gjort i en andakt  
tidligere. Anonymisert selvsagt. Jeg kom inn i mannens hus og det var lite 
som minnet om advent. Øl og  vinflasker stod på bordet. I dette huset og  
med denne nedbøyde mannen så fikk jeg et møte med det aller helligste.  
Det første var det  mannen sa til meg. Han sa: «Når Maria skulle føde så var det 
ikke plass for henne i herberget. Det var ikke plass for Gud og Gud selv fikk 
heller ikke leve. Det er heller ikke plass for meg her i bygda». Det gav meg noe 
å tenke på. Det andre var bilde som hang på veggen i stuen. Bak en gammel 
sofa hengt oppå veggen er det et eneste bilde. Det var et bilde av et kors og 
en krybbe. Det klamret denne mannen seg til.

Dette møte var for meg noe som forandret mitt fokus på jula. Det var ikke så 
lenge jeg var hos denne mannen. Men han fikk dele noe han bar på. Det er 
ikke plass i herberget. Det er ikke plass for meg. Med bilde av håpets Herre 
på veggen. Jeg forstod gjennom dette møte at Jesus har plass for både de 
 vellykkede og de sønderbrutte. Jesus kom for å vise sin kjærlighet og han kom 
for å gi oss håp,et håp til evig tid. St. Nicolas skjønte noe viktig. Han skjønte 
at det var noen barn som trengte litt god oppmerksomhet. Det er ST. Nicolas 
som er inspirasjonskilden til julenissen. 

Den beste gaven jeg kan 
få er å få litt av et annet 
 menneskets tid. Det er å få 
to ører som lytter og to øyne 
som ser meg. Jeg tror det 
er viktig å bli sett og hørt og 
særlig viktig tror jeg det er å 
ha øye for dem som ikke har 
noen. La julen bli en gledens 
tid og la oss lyse opp for 
 hverandre slik Kristus lyste 
opp for oss i sin  vandring fra 
krybben til korset. 

God jul og godt nyttår

Kirkekontoret beklager!
I anledning minnegudstjenesten i Børsa kirke 
Allehelgensdag søndag 3. november, 
ble Marie Karlsen dessverre ikke minnet i 
forbindelse med lystenning og minning av dem 
som har blitt gravlagt i Børsa menighet det siste året. 
Dette skyldes en glipp i administrasjonen. 
Vi beklager dette på det sterkeste og ønsker å benytte 
denne anledningen til å lyse fred over hennes minne! 

Vennlig hilsen Torgeir Sørhaug, kirkeverge  
og Mette Goa Hugdal, diakon. 

ET STERKT MØTE  
I ADVENTSTIDEN
JARLE BRYNE, PROSTIPREST
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Så er vi der igjen. Advent og førjulstid. Julehøytida er 
snart her. Kanskje gleder du deg til å være sammen 
med familie eller venner, kanskje er julehøytida mest 
lange dager. Mange deltar i å skape gode rom som 
åpner himmelen for oss i disse førjulsukene:  Konserter, 
guds tjenester, ulike samlinger hvor vi kan være 
 sammen. Vi trenger disse fellesskapene, takk til alle 
som er med og skaper dem! 

Et rom som ikke fantes, står sentralt i jule evangeliet. 
Josef og Maria måtte ty til et nokså sjabert husvære da 
de etter flere dagers vandring kom fram til Betlehem. 
Herberger og andre overnattings steder var fulle. «Det 
var ikke husrom for dem»  forteller Lukasevangeliet. 
Et fattigslig tak over hodet, der hvor dyrene holdt til. 
Dyrenes matfat blei brukt som babyseng. Det var ingen 
rom ledige for dem. Få av oss har opplevd så enkle 
forhold, og i vår rike del av verden er dette fjernt og 
utenkelig for oss. 

Det er en dypere betydning i at det ble slik: Gjennom 
Jesus sitt liv på jorden vever Gud seg én gang til inn 
i menneskenes historie, inn i menneskenes verden. 
 Jesus skaper et rom for oss alle. Fredsfyrsten valgte 
ikke prakten og de rike: han valgte det vanlige, utsatte, 
sårbare. Han kom til de små og vergeløse. I kjærlighet 

til menneskene finner Gud sitt rom i verden. Gud skapte et 
rom for oss alle. Ingen er så langt nede at de skal kunne si 
«det er ikke rom for meg i fortellingen om  Jesus». Ingen er 
så langt nede at ikke Jesus har vært der før. 

«Det skjedde i de dager», leser vi i juleevangeliet. Det skjer 
også i våre dager, når fortellinga om  Frelseren, om Gud, 
blir levende for oss. Det skjer i våre dager, når vi slipper 
Jesus inn i våre livsrom og hjerterom. Han  kommer med 
trøst og håp, nåde og fred. Til oss  akkurat slik vi er, slik vi 
er og har det. Himmelen er åpen.

Fra våre hjerterom stiger lovsangen, den lavmælte, rustne, 
eller den klokkeklare, sterke. Sangen fra oss som tror og 
tviler, elsker og ber. Gud skaper  lovsangens rom i oss. 
Velsignet jul! 

Vi ser deg, Herre Jesus,  Ditt komme, Herre Jesus, 
som en av jordens små.  forvandler jordens natt
Din fødsel er et under  og bringer lys til mange
vi aldri kan forstå. som føler seg forlatt.
Men i et evig lovsangskor  Hjelp oss å gå i dine spor! 
forenes alle slekter. La verden se din godhet
Vi ser deg, barn, og tror! igjennom dem som tror!

Svein Ellingsen

Rom for oss
HERBORG FINNSET, BISKOP I NIDAROS 

Biskop Herborg Finnset i Buvik 
kirke i anledning 200-årsjubileet. 
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Hvert år bruker vi mye tid på å tenke ut hva 
vi skal kjøpe i julegave. Menighetsbladet 
har tre forslag til gaver som kan ligge under 
juletreet denne julen.

Julegaveforslag 1

Jubileumssmykke i Buvik
I samarbeid med gullsmed Magnhild Røllvåg som 
har verksted i Hammerdalen i Buvika, utviklet Buvik 
menighetsråd et smykke i anledning 200- årsjubileet 
for kirka. Smykkets utforming er dypt forankret i 
 Buvika. Sølvsmykket viser et aks på en åttekant. Akset 
er på mange måter et identitetsmerket for Buvika med 
Mølla som hjørnestensbedrift. Og åttekanten har sin 
 forankring i kirka som er en åttekantet kirke. 

Julegaveforslag 2

Boka «Buvik kirke 200 år»
Menighetsrådet nedsatte i forbindelse med 
200- årsjubileet en egen bokkomite. Sokneprest 
 Dagfinn Bjerkestrand som ble erstattet av ny sokne-
prest Sveinung Tennfjord, Gunn Iversen Stokke, Steffen 
Onsøien, Andre Meldal og Harald Vik. De har lagt ned 
et stort arbeid som resulterte i ei vakker bok på 206 
sider.

Særlig må vi fremheve det arbeidet Steffen Onsøien har 
lagt ned. Han har skrevet flere av artiklene og samlet 
mye av stoffet i boka. 

Boka forteller ikke bare den 200-årige historien til 
nåværende kirke. Allerede på 1100-tallet stod det kirke 
i Buvika og kirka som ble avløst av nåværende kirke i 
1819 ble bygd i 1655. Inventar og utstyr i kirka forteller 
også om ei historie utover nåværende kirkebygg. De 
som har hatt sitt virke i Buvik kirke så vel ansatte som 
frivillige blir listet opp – prester, kirkesangere, kirke-

Årets julegaver
TEKST/FOTO: PÅL OVE LILLEBERG

verger og menighets¬rådsmedlemmer. For de som 
driver med slektsgransking må det være ei gullgruve 
at alle de som ble konfirmert i kirka fra 1819 og frem 
til 1899 er listet opp. Boka er også et fint supplement 
til boka Konfirmasjon 1900–2003 i Buvik kirke siden 
bildene og navnene på konfirmantene fra 2004 til 2019 
er tatt med. Løp og kjøp!

Julegaveforslag 3

Boka «Middelalderkyrkja i Skaun»
Tidligere i høst holdt Endre Bjørgum et foredrag om 
arbeidet med boka. Et lite utdrag fra foredraget gir et 
lite men godt innblikk i den nye boka om Skaun kirke.

Boka som ble ferdig til 800-årsjubileet i 1982 var et 
meget godt grunnlag å starte med. Noe er tilføyd 
der ny kunnskap ga grunnlag for det, men ellers er 
 artiklene slik de var i den gamle boka. Det er  kommet 
til flere bilder. Spesielt gjelder dette kapitlet om 
 antemensalet, hvor hver enkelt del er avbildet. Noen få 
artikler er tatt ut og nye kommet til. Her vil jeg trekke 
fram Hallgerd Aunes artikkel om «Livets høgtider». Her 
er det bl.a. tatt inn utdrag fra bryllupet til Kristin og 
Erlend på Husaby. Utdraget begynner med da Kristin 
for første gang får se Skaun. En tegneserie (kistebrev) 
som viser bryllup på 1830-tallet er avbildet. Dette viser 
at Skaun var tidlig ute også på det området. 

Artikler fra aviser før og etter den omfattende 
 restaureringen på 50-tallet, samt omtale etter jubileet i 
1982 er tatt inn i den form de hadde i avisa. Protokoller 
er gjennomgått for å oppdatere hva som har skjedd 
rundt kirka siden jubileet i 1982. Vi har også tatt inn 
utdrag fra menighetsrådets behandling av påleggene 
fra myndighetene i krigsårene, og svaret de sendte 
til kirkedepartementet. Det har vært modige kvinner 
og menn også etter at Einar Tambarskjelve ordnet 
opp, men menighetsrådets medlemmer fikk ikke den 
samme skjebne som Einar da han opponerte mot 
 kongen som etterfulgte Magnus den gode.
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Vi har omtalt lekmannsrørsla og bedehusene samt 
tatt inn en omtale av Hans Nilsen Hauge. Hans Nilsen 
Hauge var en mann som favna over et stort felt også 
av praktisk karakter. Han satte mot i folk til å ta i bruk 
de muligheter som lå i lokalsamfunnet. Myndighets-
personer mistet gjennom dette mye makt, og han fikk 
mange år i fengsel av den grunn.

Foreningslivet har vært omfattende i Skaun og vi har 
gitt det en fyldig omtale i boka. Dessuten har vi hatt 
misjonærer som har utført et omfattende arbeid i 
fjerne land. Olga Skauge i Kina og Japan og Gudrun 
Sæther i India. Olga Skauge reiste ut for pinsevennene 
som har sitt eget forsamlingshus «Betania «i Eggkleiva. 
Gudrun Sæther arbeidet i muhammedanermisjonen 
tilknyttet statskirken. Vi har tatt inn et brev fra Gudrun 
Sæther hvor hun rapporterer fra arbeidet i India.

Pilegrimsvandringa har fått et eget kapittel i boka. Vi 
har tatt inn utdrag fra Sigrid Undsets trilogi om Kristin 
Lavransdatter. Utdragene er fra kapittel 6 i HUSFRUE og 
kapittel 4 i KORSET. Begge beskriver hennes pilegrims-
ferder meget detaljert. Det er ikke bare hva Kristin 
tenker underveis, men også landskap og personer hun 
møter på veien blir omtalt. 

En historie i jubileumsboka omtaler jåringenes kamp 
for å få den nye kirka bygd på Jåra. Dette mislyktes av 
ulike årsaker, bl.a fordi kirkeklokkene havnet i Laugen 
under båtferden fram til Otterstad. Jeg nevnte denne 
historien da jeg guidet Sverre Mørkhagen og hans 
reisefølge på 25 østfoldinger i kirka i sommer. Jeg fikk 
da opplyst at slike historier finnes også andre steder 
i landet, men reisefølget oppfordret oss til å fortsette 
søket. Kanskje det var her i Skaun at historien oppstod!? 

Nestekjærligheten er en godt forankret verdi i vårt 
samfunn. Eller er den på tur til å forvitre? Neste-
kjærlighet springer ut fra vår kristne tro. Jesus har 
kalt oss til å vise kjærlighet til hverandre, og spesielt 
de som trenger en håndsrekning ved at livet ikke går 
helt på skinner.

Det er snart jul, mange ser etter muligheter for å 
kunne glede en i familien, en nabo, venn, eller en 
kollega som har hatt betydning for en gjennom 
året. Noen ønsker også å glede helt vilkårlig, og 
legger noen slanter i julegryta på kjøpesenteret. 
Eller kanskje noen av oss gjennom et lokallag legger 
inn en innsats for å skape litt juleglede for noen i 
nærmiljøet. 

Denne kjærligheten for andre kan med et annet ord 
kalles diakoni. For mange er det et litt fremmed ord 
som ikke brukes i dagligtalen. Nidaros bispedømme 
har et spesielt fokus på diakoni, men gir det 
 mening? Mange tenker kanskje at diakoni bare er 
for menigheter med en diakon. Men diakonien 
er allmenn. Den gjelder oss alle og er kanskje en 
naturlig del av deg og dine verdier, uten at du tenker 
over akkurat det. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er 
 evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 
 neste kjærlighet, inkluderende fellesskap,  
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.  
(Plan for diakoni, Den norske kirke, 2007)

Kirken er ikke bare et kirkebygg, men oss 
 mennesker som er døpt og er medlem av kirken. 
Vi er alle kirkens omsorgstjeneste. Det vi gjør i det 
daglige, kan ses på som en del av den omsorgen 
som Gud kaller oss til å gjøre, selv om det ikke 
 spesifikt er i kirkelig regi. Alt vi gjør kan vi gjøre til 
ære for Gud. 

Vi vil gi en takk til deg som gjøre noe for andre!

Diakoniforbundet, Nidaros stift.

DET GÅR MOT JUL 

en tid for å gi

Vinter og julestemning på Venn
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Bøkene kan kjøpes på Kirkekontoret. På Prix på Venn kan også boka om Skaunkirka kjøpes.
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1. november tok de nye menighetsrådene over. Da 
var 4 års engasjement avsluttet for 20 menighetsråds-
medlemmer og 14 varamedlemmer i de 3  menighet ene 
våre. Vi vil benytte menighetsbladet til å si en stor og 
varm takk for flott innsats.

I denne perioden har det vært nok av utfordringer. 
Utenom det faste som menighetsrådsmøter, kirke-
vertoppgaver, bistå i trosopplæringen og konfirmant
arbeidet, konfirmantjubilanttreff og organisere dugnad 
på kirkegårdene har det vært en del ekstra denne 
 perioden. Biskop Tor Singsaas visiterte menighetene 
i 2016 og visitas krever mye forarbeid og innsats. I 
forbindelse med tilsetting av ny diakon har det vært 
en del ekstra arbeid knyttet til blant annet planarbeid. 
I Buvik har det denne perioden vært mye arbeid opp 
mot 200-årsjubileet. Og vi kunne gjort denne listen 
mye lengre.

Menighetsrådslederne Lars Morten Rosmo, Randi Oline 
Leinum og Rutt Olden Skauge med alle sine  fortjener 
en skikkelig takk. I dette bladet har vi bedt lederne 
om en siste tjeneste. Å skrive litt om sin julesalme. Vi 
vil også nevne Marion Grandetrø som har lagt ned 
en svært stor innsats som leder av fellesrådet i denne 
perioden.

Børsa menighetsråd 2015–2019
Lars Morten Rosmo, Siv Øgaard Fossum, Arne 
Morten L. Johnsen, Marit Lykkja Kjøren, Kåre Selsås 
og  Brynhild Stjern og varamedlemmene Marion 
Simensen Grandetrø, Inger Synnøve Forsmark, 
Mariell Lillemo, Knut Egil Lervåg og Magnhild J. M. 
Leraand.

Buvik menighetsråd 2015–2019
Randi Oline Leinum, Ørnulf Meistad, Elin  Snøfugl, 
Bente Sandø, Ingebjørg Leraand, Øystein  Selbekk, 
Kari Helgetun Langfoss, Eugen Uthaug og 
 vara medlemmene Rita Iren Sandø, Andrè Meldal, 
 Charlotte Linn Aunet, Unni  Elisabeth Wikerøy og 
Mari Sofie Skogstad.

Skaun menighetsråd 2015–2019
Rutt Helene Olden Skauge, Unni Kirkreit,  Mariann 
Aunan, Nils Kristian Ofstad, Synnøve Antonsen, 
Helene Elvheim og varamedlemmene Åse Syrstad, 
Agnar  Melby, Anne Mari Skagseth og Anne-Grethe 
M  Bøkseth. Vi vil også nevne Steinar Arvid Johnsen 
som var pliktoppfyllende varamedlem frem til han 
døde like før jul i 2017.

TAKK TIL 

menighetsrådene
PÅL OVE LILLEBERG

Min julesalme 
Lars Morten Rosmo
Min favoritt julesalme er  
Deilig er jorden. 

Det har både med tekst,  
melodi og opplevelser å gjøre.  
Teksten er på mange måter tidløs  
med et tydelig klart budskap.  
Melodien er god å synge,  
samtidig som det er en mektig melodi.  

Deilig er jorden forbinder jeg mest med jule aften i 
kirka. Når menigheten synger, korps og orgel  stemmer 
i er det ei stemningsfull og sterk  opplevelse. Som 
ung var jeg med å spille jule aften i kirka selv, sønnen 
min spilte også mange år i korps og var med å spille 
 juleaften i kirka.  

Avslutning med Deilig er jorden gir alltid det kraftfulle 
juleopplevelsen for meg.

Min julesalme  
Randi Oline Leinum
Deilig er jorden,  
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes  
pilgrimsgang!
Gjennom de fagre  
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimsssang.

Englene sang den først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

«Det er Deilig er jorden som er min julesalme. Den har 
vært med meg siden jeg var liten!» kan Randi Oline 
Leinum fortelle oss. 

Mange barndomsminner er knyttet til denne jule-
sangen. De sang mye når de var små, ikke minst når de 
feiret jul hos besteforeldrene i Oppi Søstu på Leraand 
her i Buvika. I mange år var hennes bestefar klokker og 
kirketjener. 
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Randi kan også fortelle at hun har vært med å spille 
i kirka som korpsmedlem. Det var trommer som var 
hennes instrument. Selvsagt var det spesielt å få være 
med å spille på «Deilig er jorden». 

Hver gang kor istemmer denne sangen blir hun 
 høytidsstemt. «Men det er ikke bare den fine 
 melodien,» kan Randi fortelle. «Den har også en fin 
tekst!»

Mi favorittjulesalme 
Rutt Olden Skauge
vert ikkje sunge så ofte 
no for tida. Men det 
hender ein sjeldan gong 
at ho vert sunge i 
gudstenester. 
På juletrefestar, i den grad 
at det finst juletrefestar, 
kan eg ikkje minnast å ha 
høyrt denne julesalma på mange år.

I mi utgåve av Landstads reviderte salmebok frå 1958, 
har salma seks vers. For meg er det dei to første og 
det siste verset som kallar fram julestemninga slik eg 
hugsar ho frå barndommen. Språkdrakten er «stiv», og 
innhaldet er som eg ser det no, ikkje akkurat barne-
vennleg, men …

Fra fjord og fjære, Fra fjell og dypen dal.  
Et «Ære være» I dag gjenlyde skal.
Fra kirketårne I fryds basuner støt  
For Guds enbårne Som er i dag oss født;
Nu er vi kårne, Nu er vi frelst av nød!

Til kirken samle Sig fra hver gård og grend  
De unge, gamle, Av kvinner og av menn!

Vi ønsker eder Så glad en julefest,  
Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best;
Hos hver som greder, Vår Herre selv vær gjest!

Her ute kulde Er nu og dypen sne,  
Guds himler fulle Av stjerner dog å se;
For oss optendes en deilig nådens sol,  
Guds åsyn vendes Til oss fra himlens pol;
Når all ting endes, Vi der skal holde Jul.

… denne salma får meg til å minnast gangen kring 
juletreet på juletrefestane. Alle gangføre gjekk kring 
treet. I den innerste ringen gjekk dei minste ungane, 
og så gjekk vi i ring etter ring ut frå alder. Det var varmt 
og godt i rommet, for det vart fyra i ein stor omn både 
på skulen og i bedehuset. Og det vart servert påsmurt 
mat, småbrød og kaffe og kakao. Det var folksomt, for 
folk frå dei seks grendene i skulekretsen samlast på 
desse festane.

Vi gjekk eller sparka fire kilometer for å kome fram. Og 
det var alltid stjerneklårt og kaldt på heimvegen, sjølv 
om eg objektivt sett veit at det like ofte kunne vere 
snøfokk og glattis. Og første juledag var unnagjort, for 
den dagen var det ikkje snakk om å laupe bort. Og vi 
reiste ikkje til kyrkja, for dit var det for langt. Bil fanst 
ikkje i grenda der eg budde. Men – hvis det var klårvær 
og vindstille, kunne vi så vidt høyre klokkene frå kyrkja 
i Åfjord.

Og grisen var slakta, og slaktstellet unnagjort. Småbrød 
og kak var baka, og det var vaska og flidd. Styr og ståk 
heil fram til stilla la seg julekvelden. Julekvelden (frå 
morgon til kveld) var det «oveting»; melli, lutefisk, 
rømmegraut, ribbe og og sviskegraut. Men julegåvene 
var så få og små at dei ikkje øydela kvelden korkje for 
store eller små, og ikkje hadde vi fjernsyn heller. Det 
var varme og trivnad, slik eg minnest det.  

Søndag 9.02 kl 17.00 
Søndagstreff 
Sveinung Susort 
Fri til å be

Torsdag 27.02 kl 19.00 
Temakveld 
Svein Granerud 
Bibelsyn

Søndag 12.01 kl 17.00
Søndagstreff 
Torgrim Sørensen 
Fri til å tjene

Lørdag 18.01 kl 15.00 
Bedehusbasar

Søndag 26.01 kl 19.30 
Lovsang & undervisning 
Reidar Hovtun 
Fra Abraham, Isak og Jakobs  
Gud til  Menneskesønnen

VELKOMMEN TIL BØRSA BEDEHUS
Søndagstreffene er for hele  familien med eget opplegg for barna

Søndag 8.03 kl 17.00 
Søndagstreff 
Linn og Geir Arne Vada 
Jesus i hverdagen

Søndag 15.03 kl 19.30 
Lovsang & undervisning 
Oddbjørn Stjern 
Fra profetene Moses og Elia til Jesus

Arr. Børsa Normisjon
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Mandag 9. september var det kirkevalg i Skaunmenighet-
ene. I likhet med de siste årene var kirkevalget lagt til 
samme dag som kommune- og fylkestings valget. For 
mange ble det en anledning til å slå to fluer i en smekk.

I Børsa var det til sammen 293 som stemte ved 
 valglokalene på Viggja og i Børsa. Det gir en valg-
oppslutning på 14 %. I Buvika stemte 343 som gir en 
valgoppslutning på 14 %. 173 fant veien til valgurnene på 
Venn og Jåren/Råbygda som gir en valgoppslutning på 17 
% i Skaun.

Det ble en jevnt og spennende valg. Mange benyttet 
anledningen til å kumulere. I år var det mulighet for å sette 
kryss og kumulerer maks 3 kandidater. Mer enn 50 % av 
stemmesedlene ved årets valg var det gjort  endringer i 
form av kumuleringer. Da siste stemme var talt opp skilte 
det i alle menighetene en stemme  mellom fast plass i 
menighetsrådet og 1. vara medlem. Mellom den som fikk 
flest og færrest stemmer skilte det bare 30 stemmer i 
Buvik og Skaun, noe flere i  Børsa. Det understreker hvilke 
muligheter som ligger i å bruke stemmeseddelen aktivt 
for å påvirke valget.

De nye menighetsrådsmedlemmene får nå et  ansvar for 
det kristelige liv i soknet og for at kirkelig  undervisning, 
kirkemusikk og diakoni utvikles videre til velsignelse for 
Skaunmenighetene. Følgende sammensetning har de nye 
menighetsrådene fått:

Børsa menighetsråd
Medlemmer Varamedlemmer
Vegar Godø Slørdal  Lars Morten Rosmo
Arne Drugli  Elisabeth Ramo Heggheim
Eimund Fossum  Tove Merete Rosvold
Eli Merete Børseth Sørensen  John Beseth
Inger Synnøve Forsmark  Knut Egil Lervåg
Berit Skogvang 
Per Morten Meistad 
Harald Otto Aalvik

Buvik menighetsråd
Medlemmer Varamedlemmer
Andre Meldal Randi Lovise Lefstad
Birgit Frengstad Ingrid Bundgård
Johan Petter Kvernberg Ann Iren Bøkseth Samdahl
Ole Elling Aarvik  Tore Hansen
Marianne Øien  Anne Mette Gunnes Waterloo
Per Ove Børseth 
Kjell Eggen 
Vibeke Hestnes

Skaun menighetsråd
Medlemmer Vararemedlemmer
Tove Bogen Rekstad Anne Mari Skagseth
Jon P Husby, Nestleder Grethe Morken
Rutt Helene Olden Skauge Leiv Johan Grefstad
Terje Morken Ingrid Mellingseter
 Ola Syrstad

Ledervalget
Etter valget har de nye menighetsrådene hatt sine 
 konstituerende møter og valgt leder, sekretær, kasserer 
og nye representanter til fellesrådet. Ledervalget ble som 
følgende:

Skaun: Tove Bogen Rekstad
Børsa: Per Morten Meistad
Buvik: Andre Meldal

Skaun kirkelige fellesråd 
Skaun kirkelige fellesråd fikk også ny sammensetning 
etter valget. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative 
og økonomiske oppgaver på vegne av de tre soknene, 
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i 
kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene 
og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Skaun kirkelige fellesråd har nå følgende sammen setning:

Fra Børsa menighetsråd:  
Harald Otto Aalvik og Eimund Fossum, Leder
Fra Buvik menighetsråd:  
Per Ove Børstet og Vibeke Hestnes
Fra Skaun menighetsråd:  
Tove Bogen Rekstad og Jon P. Husby

Bispedømmerådsvalget
Sammen med valget til nytt menighetsråd var det valg til 
bispedømmerådsvalget.  
På våre nettsider 
www.kirken.no/skaun 
finnes en link til en side 
med  resultatet.

Vi ønsker alle råds-
medlemmene lykke til  
med  gjerningen!

KIRKEVALGET 2019
PÅL OVE LILLEBERG
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«Diakonalgang» – diakonens lille hjørne
Noen ganger er det godt å gå i andres fotspor- noen har gått opp stien før oss, og den 
lar seg lettere finne i ukjent landskap. Andre ganger kan det være ganske krevende å 
skulle følge akkurat samme vei som andre- for det betyr vel at det ikke er rom for å gjøre 
ting på min måte, eller?

«Følg meg», sa Jesus. Hva venter oss da? Jeg synes det er spennende å lete etter små tegn på hvordan Jesus var 
og er. Jesus hadde 12 lærlinger i tre år- i tillegg til mange andre som likte å være sammen med ham, høre det han 
 fortalte og se alt han gjorde. De fikk på nært hold se Guds ansikt, høre stemmen hans og kanskje til og med kjenne 
at han la armen rundt dem. Det virker som det var typisk Jesus å se dem som ikke ropte høyest eller stod fremst i 
køen. Mange stussa på at han tok kontakt med dem som «alle» visste en ikke burde snakke så mye med. Og når han 
ble sint, så var det fordi noen prøvde å stoppe småbarna fra å bli velsigna av ham. Han likte heller ikke at bønne-
plassen i templet ble brukt til kjøp og salg. Og selv om han stadig var på farten og var omgitt at utrolig mye folk, så 
ser det ut for at han aldri hadde det travlere enn at han stoppa opp og spurte: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?». 
Slik var han da, og slik er han ennå!

Diakoni er å gå i lære hos Jesus for å kunne møte hverandre på samme måte, og veldig ofte kan du kjenne  diakonien 
igjen på frukten og ettersmaken når Guds nåde og barmhjertighet ikke bare forkynnes med ord, men har fått hender 
og føtter, øyne og ører, et fang og en skulder.

Mye spennende aktivitet skjer nå i alle soknene i Skaun 
kommune. Høstens kirkevalg har fremsatt nye menighets-
råd og vi har nå satt sammen et flott  fellesråd. Kirkever-
gen ser frem til et godt og driftig samarbeid med de nye 
rådene. 

Vi skal heller ikke glemme å takke de råd og utvalg ute i 
soknene som har utført en iherdig innsats for menighe-
tene. Uten den frivillige innsatsen som har blitt utført, har 
mye av aktiviteten i Skaun, Børsa og Buvik menighet vært 
fattigere. Så igjen en stor takk til alle som har bidratt.

Vinteren fører oss inn i en ny tid ute på kirkegårdene. 
Plenklipperne er parkert og vi har forberedt oss til kulde 
og snø. Vannet er avstengt, brøytestikkene er på plass 
og de fleste avfallsbeholderne som har vært utplassert 
ute i anlegget er ryddet bort. Det vil  allikevel være behov 
for avfallshåndtering og de store  avfalls-containerne er 
fortsatt til disposisjon.

Urnetiner 
Da vi opplever en økning i urnenedsettelser har vi nå 
gått til anskaffelse av en urnetiner. Dermed kan vi sette 
ned urner også på vinterstid med tele i grunnen. Denne 
har allerede vært i bruk og vi utfører urnenedsettelser nå 
gjennom hele året.

Hogst og tre-pleie ved Buvik kirkegård
Vi har ventet på tele og frost på bakken for å kan starte på 
med å felle noen gamle og råtne trær på Buvik kirkegård. 
Forholdene er nå optimale, og vi har fått en lokal entre-
prenør til å utføre arbeidet. Dette vil pågå nå i november/
desember. Det vil være en del aktivitet inne på kirkegården 
med maskiner og utstyr for å håndtere denne jobben. 

Utskifting av fjernstyring til kirkeklokkene    
Det pågår nå en utskifting av alle fjernstyringer til kirke-
klokkene i våre kirker. Vi får nå lik standard i alle  kirkene 
og kan nå se frem til at også Skaun og Buvik kirke 
får  «klemting» som brukes ved begravelser. I denne 
 sammenheng blir også softwaren (styrings computeren) 
skiftet ut slik at denne er forberedt til å fjernstyres via 
mobil, pc eller nettbrett. Dette betyr at når kirkene får 
installert nett, kan vi styre klokkeringing uten å være fysisk 
tilstede. 

Nye kontorlokaler
Vi er på flyttefot. Endelig kan vi meddele dere at vi på 
nyåret flytter over til kontorlokaler i Skaun Rådhus.
Her har vi fått tildelt lokaler under apoteket helt sør i 
rådhuset. Kontorlokalene har universell utforming, egen 
inngang på bakkeplan, møtelokaler, tilstrekke lig med 
 kontorplasser, parkingsarealer og ikke minst et godt 
inneklima. Kirkekontoret er et  offentlig servicekontor og 
med denne plasseringen blir vi  publikumsvennlig. Dette 
blir en flott julegave både til oss som jobber ved kontoret, 
men ikke minst til dere som letter kan finne frem til oss.

Det gjenstår bare å ønske alle en velsignet  
julehøytid og et fredfylt godt nytt år.

Kirkeverge Torgeir Sørhaug med avtroppende 
 fellesråds leder Marion Grandetrø

Kirkevergens hjørne
TORGEIR SØRHAUG, KIRKEVERGE
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«Jeg har aldri vært så mange ganger i kirka 
i løpet av ett år» sa hun og ba om å få en 
signert utgave av «Buvik kirke 200 år» 

Jubileumskomiteen la opp til et jubileumsprogram 
som skulle spre arrangementene utover året. Alle 
 arrangementene har vært svært godt besøkt. Dette 
er noe både komiteen og menighetsrådet har gledet 
seg over. Antallet har vist at Buvik kirke ikke bare er en 
gammel bygning som feirer 200 år, men at det er en 
aktiv kirke med et stort potensiale. Vi feirer først og 
fremst at kirka er i bruk! 

Så er det kanskje noen ting som blir stående etter 
 jubileumsåret. «Buviksmykket» blitt en realitet som 
allerede har fått et brukbart salg. Dette smykket, 
som gullsmed Magnhild Rølvåg selger i sitt verksted i 
Hammerdalen, er sterkt forankret i Buvika. Menighets-
rådet og Magnhild utviklet det sammen, og symbol-
ene (åttekant og aks) har sterk tilknytning til Buvika. 
Det andre som vil bli stående er boka om Buvik kirke 
gjennom 200 år. Denne boka, som Steffen Onsøien har 

JUBILEUMSÅRET 2019
SVEINUNG TENNFJORD

ført i pennen, er en obligatorisk bok for alle med røtter 
i Buvika. Den handler ikke bare om kirka, men sier også 
mye om bygdas historie. 

Så gleder vi oss over alle hilsninger, blomster og 
gaver som menigheten har fått. Blant annet ga både 
Skaun kirkelige fellesråd og Skaun kommune 10 tusen 
 kroner hver til nye forloverstoler i kirka. Dette håper 
vi vil komme på plass i løpet av neste år. Så har også 
menighetsrådet startet arbeidet med å samle inn 
penger til et nytt piano. Dette prosjektet vil det nok ta 
litt mer tid å nå målet for å fullføre, men vi er godt i 
gang. 

Takk til alle som har bidratt på ulike måter i løpet av 
året! Det har vært bidragsytere både til å få laget bok 
og smykke, men takk også til alle som har stilt opp 
på ulike arrangementer! For eksempel har mange 
 korsangere vært i sving. I tillegg har Saniteten bidratt 
på ulike arrangement med både økonomi og mat. Ulike 
komiteer har gjort en god jobb. Alt i alt har jubileet 
vært en suksess som viser at når bygda går sammen 
om noe blir det et resultat vi kan være stolte av! 

Foto: Gunvor Nyvoll Kjerstad
Pål Ove Lilleberg
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Som en konsekvens av kommunesammenslåingene 
fra 01.01.20 blir det noen endringer i prostigrenser og 
strukturer for Orkdal prosti. Jeg vil her redegjøre litt for 
dem:

1. Halsa sokn i Halsa kommune blir fra årsskiftet 
overført som eget sokn til den nye Heim kommune og 
blir et sokn i Heim kirkelige fellesråd. Soknepresten i 
Halsa overføres fra samme dato fra Indre Nordmøre 
prosti i Møre bispedømme til Orkdal prosti i Nidaros 
bispedømme. Sokneprest Maren Ninni Lockertsen 
Aresvik skal ha sete i Halsa menighetsråd.

2. Snillfjord kommune skal som kjent deles i tre: 1/3 til 
Heim, 1/3 til Hitra og 1/3 til Orkland. Tredjedelen som 
skal til Heim kirkelige fellesråd blir en del av Hemne 
sokn, mens tredjedelen som skal til Hitra går inn i 
Sandstad sokn. Den tredjedelen som skal til Orkland 
kommune blir eget sokn, Snillfjord sokn, og overføres 
til Orkland kirkelige fellesråd. Sokneprest Jon Nilsen 
skal ha sete i Snillfjord menighetsråd.

3. Rindal kommune ble som kjent 01.01.19 overført til 
Trøndelag. Fra kommende årsskiftet overføres også 
Rindal sokn til Orkdal prosti og Nidaros bispedømme 
og soknepresten i Rindal overføres fra Indre Nordmøre 
prosti i Møre bispedømme til Orkdal prosti i Nidaros 
bispedømme. Sokneprest Lene Gåsvatn skal ha sete i 
Rindal menighetsråd.

PROSTIENDRINGER 

i Orkdal
DAGFINN THOMASSEN, PROST

Disse endringene vil bi markert i to gudstjenester:

15. desember kl. 11.00 i Rindal kirke
29. desember kl. 11.00 i Valsøyfjord kirke

Her vil begge biskopene, prostene og sokneprestene 
delta foruten de kirkelige tilsatte i fellesrådene. Vi håper 
mange finner anledning til å delta selv om det er i en 
travel julemåned.

For sammenslåingen av Agdenes, Meldal og 
 Orkdal vil det ikke bli noen endringer for soknenes 
 vedkommende. Alle sokn og soknegrenser opprett-
holdes og vil få prestetjenesten sin som i dag.

Vi ønsker Halsa og Rindal hjertelig velkommen til 
Orkdal prosti og Nidaros bispedømme og ser fram til et 
godt samarbeid.

BIBELUTDELING FOR 
5.-KLASSINGENE
I fjor inviterte vi 5.klassingene en hverdag etter 
skolen for å få sin egen Bibel i gave. Det ble så 
vellykket at vi prøver igjen. I tillegg til å lære litt 
om Bibelen og hvordan vi slår opp i den, blir det 
leiker og servering av mat.

Tirsdag 28. januar 
Venn menighetshus
5. klassinger Jåren og Venn 
etter skoleslutt

Onsdag 29. januar 
Børsa bedehus
5. klassinger Børsa 
etter skoleslutt

Torsdag 30. januar 
Viggja skole
5. klassinger Viggja 
etter skoleslutt

Torsdag 6. februar 
Buvik menighetshus
5. klassinger Buvik 
etter skoleslutt
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Heisann
Jeg heter Erika og er 6 år. Jeg bor på Solbakken, 
det er navnet til huset vårt. Jeg bor sammen 
med Lilly, hun er en babykatt, og mamma, 
 pappa, Daniel, Benjamin og Julie. Daniel og 
Benjamin bor her vertfall noen ganga. Så er det 
Lucas som er Bichon Frise og David og Frida 
som er katter og kaninene våre. Og så Zoya da, 
men hun bor liksom oppi der, i stallen. 

Om dagen spiser jeg, pusser tennene og vasker 
hendene og leker veldig masse. Og jeg lager 
noen bøker til læreren minn, Gunn. Jeg går på 
skolen og det er morsomt i friminutta. Hjemme 
leker jeg med masse greier, Playmo og sånt. Når 
jeg har fri leker jeg meg og koser med dyra og 
leker med dem. 

Når vi er i kirka så bruker vi å leke og springe og 
lese i bøker. Jeg liker å være i kirka fordi det er 
morsomt å springe der. Når jeg blir voksen skal 
jeg bli frisør. Det synes jeg høres morsomt ut, 
å ordne hår. Jeg syns at lekser er viktig fordi da 
kan man lære seg noe. Man trenger å lære å lese 
så vi kan lese bok for barna våre. Jeg drømmer 
om enhjørninger og hyener som er kule og 
snille.
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BABYDAG
Babysang med massasje og Åpent lekested har 
 fusjonert og blitt til Babydag. Diakonen har blitt med 
sammen med menighetspedagogen og dette gjør det 
mere stabilt i forhold til sykdom og annet. 

Vi har i løpet av høsten hatt 10 samlinger rundt 
 omkring i kommunen, både i Buvik menighetshus, 
Skaun menighetshus og Børsa bedehus. 
Vi har åpent fra 10-12.30 og man kan komme og gå 
som man vil innenfor det tidrommet. Vi har åpen kafe 
hele tida med gratis lunsj og drikke. 

Dersom man ønsker kan man delta på 
babymassasje klokka halv elleve og/eller 
babysang ca halv tolv. Hit er det fint å 
komme selv om du ikke kjenner noen fra 
før for du vil bli tatt godt i mot. Hjertelig 
velkommen!:) 

Datoer og sted vil bli annonsert på vår 
 facebookgruppe: Småtroll og englebarn.
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JULETREFESTER FOR LITEN OG STOR
Fredly folkehøyskole søndag 29. desember kl. 17-19
Humor, sang, loddtrekning, andakt, besøk av tre vise menn,  
kringle, kaffe og gang rundt juletreet.  
Arr. Normisjon og Søndagsskolen

Skaun menighetshus lørdag 4. januar kl. 16
Tradisjonell juletrefest. Alle er velkommen,  
fra de yngste til de eldste.
Arr: Styret i huset

Buvik menighetshus søndag 5. januar kl. 18
Hellig tre kongers fest. Gang rundt juletreet. Servering.
Arr: Buvik menighetsråd

Har du lyst å fortsette å få litt input fra kirka etter at du 
er ferdig konfirmert? Vi tilbyr ungdomslederkurs med 
samlinger og en weekend. Du får lære mer om hva 
tro er og du lærer mer om deg selv. Du får være med 
som leder på ulike arrangement vi har i løpet av året, 
 dersom du ønsker det. På samlingene våre som er ca. 
en gang i måneden har vi det fint. Vi spiser, leker og 
herjer litt og så har vi et tema. Vi avslutter alltid med 
korssamling. Vi sitter rundt lyskorset, er stille, synger, 
tenner lys og ber. Vi har et godt fellesskap hvor man 
kan være seg selv og slappe av. Ta gjerne kontakt 
dersom du synes dette høres ut som noe du kan tenke 
deg å være med på.

Utdeling av min  
kirkebok til 4- og 6-åringer
Vi har også i år hatt gudstjenester med 
 utdeling av bøker til 4- og 6-åringer, i alle 
kirkene. Mange barn synes det er stas å få 
komme til kirka å få ropt opp navnet sitt og 
komme fram å  motta boka si. Det er også 
ganske fine bøker hvor man kan lære mye 
om  Bibelen.  Arbeidshefte følger med. 

Dersom man ikke har fått boka si ennå 
så ikke fortvil. Det er bare å møte opp på 
 kirkekontoret og spørre, og så får dere :)

Hva har vi å tilby  
etter  konfirmasjonen?

Ungdomslederkurs
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SLEKTERS GANG NR. 4 - 2019

BØRSA 
25.08.19 Marius Sørå Lefstad
08.09.19 Amund Halvorsen
22.09.19 Ludvig Tørstad-Olsen
22.09.19 Henrik Hove
06.10.19 Åsne Bondahl-Line
06.10.19 Alma Hultgreen
20.10.19 William Øie Thoresen  
 (døpt i Heimdal kirke)
  
BUVIK
18.08.19 Hedda Sølberg Viggen
18.08.19 Iver Braa Aune
18.08.19 Ida Marie Garberg
18.08.19 Martine Framnes Folstadli 
01.09.19 Morten Sivertsen
15.09.19 Lavrans Hval
15.09.19 Tora Hval
15.09.19 Alfred Kirkhus
15.09.19 Edvin Onsøien  
 (bosatt i Melhus)
29.09.19 Eskil Berg Vikan
29.09.19 Iver Leraand
29.09.19 Sølve Fandin Letnes
29.09.19 Filip Hokseggen
20.10.19 Bendik Evensen
20.10.19 Leah Ustad Kokaas 

SKAUN
18.08.19 Emil Midthjell  
 (døpt i Soknedal kirke)
18.08.19 Hedda Friberg Eidsli
18.08.19 Maiken Moen
18.08.19 Jenny Skauge Vikan
08.09.19 Ida Jule Leistad
08.09.19 Silja Meistad
08.09.19 Vilde Solstad Sommerstad
27.10.19 Frida Høgsteggen
27.10.19 Bjørn Esposito Viken
10.11.19 Storm André Lillesand Larsen

BØRSA 
28.09.19 Brit-Åse Hovin og John Erlend  
 Storrø (viet i Fossvang)

BUVIK
17.08.19 Siv Marie Holien Grøtan og  
 Tor Arne Garberg
17.08.19 Lise Vikan Rønning og  
 Svein Tore Hansen
17.08.19 Tonje Sofie Holm Nordengen  
 og Aleksander Nordengen
24.08.19 Cecilie Stav og Bjørn Erik  
 Tunheim
24.09.19 Marthe Sandvik  
 og Geir Aage Lyng
26.10.19 Henriette Folgerø og  
 Jøran Haugsdal
02.11.19 Marita Skogås Krangnes og  
 Håvard Stenkløv

BØRSA 
27.06.19 Karen Handberg Opland  
 f. 1930
07.07.19 Arnold Bakken f. 1922
16.07.19 Liv Syrstad f. 1926
09.08.19 Randi Viken f. 1916
01.09.19 Anna Marie Hammer f. 1961
03.09.19 Mildrid Johanne Kjevik f. 1952
07.09.19 Liv Solveig Onsøien f. 1919
16.09.19 Karen Grønning f. 1936
17.09.19 Asbjørn Reidar Berg f. 1930
20.09.19 Aase Bakløkk f. 1925
23.09.19 Randi Jensdatter Meistad  
 f. 1927 (bosted Trondheim)
18.10.19 Mally Selma Rasmussen f. 1941

BUVIK 
29.07.19 Johan Jonas Schei f. 1930
02.08.19 Jørgen Marken f. 1981
30.09.19 Anna Synnøve Riaunet f. 1936
04.10.19 Svein Kvernberg f. 1950
22.10.19 Per Erik Aune f. 1949
31.10.19 Arnljot Olstad f. 1935

SKAUN
02.08.19 Margit Rød f. 1934
22.08.19 Alvhild Garberg f. 1939  
 (bosatt Gimse)
17.10.19 Leif Olav Syrstad f. 1941

DØPTE VIGDEDØDE

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 

For oss over 60
har samlinger på Børsa  bedehus kl. 15.00  følgende 
datoer: 28. januar, 25. februar, 31. mars og 28. april. 
Velkommen til variert  program, deilig mat og  hygge. 
Åpent for alle over 60. Gratis.
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Skaun kirke  
27. oktober 2019
1. rekke fra venstre: 
Kristin Syrstad, Åse Syrstad, Jørgen 
Aunan og prest Jarle Bryne

2. rekke fra venstre: 
Agnar Dahl, Sissel Kristin Moen, 
Mildrid Ofstad, Tordis Marie 
 Mellingseter, Kari  Wollan Berg og 
Magne Arentz

3. rekke fra venstre: 
Jan Olav Husby, Ivar Jostein Melås, 
Berit Helene Finholt, Terje Morken 
og Alf Melling.

Børsa kirke  
6. oktober 2019
1. rekke til venstre: 
Reidun Lund, prest Jarle Bryne  
og Gunn Emma Rosvold 

2. rekke fra venstre: 
Elin Singsdal, Eva Helene Sivertsen 
og Ester Elvrum Vinnem

3. rekke fra venstre: 
Leif Haugum, Tor Olav Kjøren, 
Erling Landrø og Bernt Andrew 
Gangås

Buvik kirke 
20. oktober 2019
1. rekke fra venstre: 
Bente Moe Tingstad, Sigfrid Larsen, 
Ragnhild Kottum, Anne Brynhild 
Snøsen, Anne Kvernberg, Inger 
Meistad Eriksen og Torild Skog.

2. rekke fra venstre: 
Per Reidar Hammertrø, Åge 
 Leraand, Arnstein Saltnes, Arild 
Stav, Terje Leraand, Olav Asbjørn 
Onsøien, Oddbjørn Sandvik, Roar 
Sæther og Jan Reidar Hovin. 

Konfirmantjubilantene
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Returadresse: Skaun kirkekontor, Postboks 26, 7358 Børsa, NORWAY

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

3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 15. DESEMBER
Buvik kirke kl. 16
Førjulskonsert. 
Buvik songlag. Viggja og Buvik musik-
korps.
Børsa kirke kl 19
Førjulskonsert

4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 22. DESEMBER
Ingen gudstjenester i 
 Skaunmenighetene

JULAFTEN
MANDAG 24. DESEMBER
Buvik kirke kl. 14.30 og 16.00
Familiegudstjeneste SvT
Børsa kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste JB
Skaun kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste POL

1. JULEDAG
TIRSDAG 25. DESEMBER
Børsa kirke kl. 13
Høytidsgudstjeneste 
Prestene i Skaun og  
prost Dagfinn Thomassen

2. JULEDAG
ONSDAG 26. DESEMBER
Rossvollheimen kl 11
Gudstjeneste SvT og MGH
Skaun kirke kl 13
Høytidsgudstjeneste SvT og MGH
Vennatunet inviteres

ROMJULSSØNDAG
SØNDAG 29. DESEMBER
Buvik kirke kl 11
Dåpsgudstjeneste JB

NYTTÅRSDAG
TIRSDAG 1. JANUAR 2020
Børsa kirke kl 13
Høymesse JB

SØNDAG 5. JANUAR
Buvik menighetshus kl. 18
Hellig tre kongers-fest 

2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 12. JANUAR
Ingen gudstjenester i Skaun

3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 19. JANUAR
Buvik kirke kl 11
Gudstjeneste SvT
Søvasslia ungdomssenter kl 13
Leirgudstjeneste v/POL og MGH
Børsa- og Skaunkonfirmantene deltar

4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 26. JANUAR
Skaun kirke kl 11
Familiegudstjeneste JB

TIRSDAG 28. JANUAR 2020
Børsa kirke kl 18
Salmekveld

5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 2. FEBRUAR
Buvik kirke kl. 11
Høymesse JB
Vinterkulturuka
Børsa kirke kl. 17
Gudstjeneste JB
Vinterkulturuka

SÅMANNSSØNDAG 
SØNDAG 9. FEBRUAR
Børsa kirke kl. 11 
Høymesse SvT

SØNDAG 16. FEBRUAR
Skaun kirke kl. 11 
Høymesse JB
Søvasslia kl. 13
Leirgudstjeneste SvT og ISG
Buvikkonfirmantene
Buvik kirke kl. 13 
Dåpsgudstjeneste JB

KRISTI FORKLARELSESDAG
SØNDAG 23. FEBRUAR
Ingen gudstjenester i Skaun

ASKEONSDAG
ONSDAG 26. FEBRUAR
Børsa kirke kl. 17.30 
Karnevalsgudstjeneste SvT, JB og EK
Maxgjengen og Barnemix deltar

1. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 1. MARS
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste JB 

2. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 8. MARS
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste SvT
Skaun kirke kl. 13
Gudstjeneste SvT

3. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 15. MARS
Børsa kirke kl. 19
Ung messe SvT, POL, MGH og ISG
Konfirmantene deltar

MARIA BUDSKAPSDAG
SØNDAG 24. MARS
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste JB
Buvik kirke kl. 13
Dåpsgudstjeneste JB

4. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 31. MARS
Ingen gudstjenester i  
Skaun menighetene

TIRSDAG 31. MARS
Fasteaksjonen kl. 18-21

SvT – Sveinung Tennfjord
JB – Jarle Bryne
POL – Pål Ove Lilleberg
MGH – Mette Goa Hugdal
ISG – Inge Synnøve Gjære
EK – Elise Kimo

Gudstjenester i Skaunmenighetene
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