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«Nå er en æra forbi siden kirke vergen 

med hele sin hær og prestene har flyttet 

over i Rådhuset.»

God påske
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I løpet av et konfirmantår så har jeg som prest et ønske 
om å gi de unge ballast til å møte livet. For meg ligger 
det mye bærekraft i ordene fra vår Bibel: «Tro, håp og 
kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten.»  
(1 Kor 14,14)

TRO. I konfirmanttiden ønsker jeg å vekke, styrke og nære den tro som ble gitt 
i dåpen. For troen evner å bære i gode og vonde dager. Nå er det ikke lett å tro. 
Særlig når en skal få alt til å gå opp i hodet sitt. Men troen handler ikke om å få 
livets regne stykke til å gå opp. Troen handler om et tillitsforhold til Jesus og til en 
Far i himmelen som lar oss hvile i hans mektige armer. Mine tider er i din hånd.

HÅP. I Bibelen fortelles det om Jesus som gav unge og gamle mot til å se frem-
over selv når livet lå i grus. De fikk starte på nytt med blanke ark i møte med Jesu 
nåde. Men Bibelen løfter også frem et mye større håp — et levende håp ved Jesu 
Kristi oppstandelse. Påskens budskap om ham som seiret over død og grav gir 
oss håp. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han 
enn dør», sier Jesus Det er påskebudskapet med stor P.

KJÆRLIGHET. Du skal elske din neste som deg selv. Når vi i disse dager blir bedt 
om å ta ulike forholdsregler i møte med korona-viruset, så handler det dypest 
sett om å ta hensyn og møte vår neste med kjærlighet. Men sunn nestekjærlighet 
begynner med oss selv. Hvordan skal vi være i stand til å elske vår neste hvis vi 
forakter oss selv?  Derfor er jeg opptatt av at de unge skal få se seg selv gjennom 
Guds øyne.  I Guds øyne er vi ikke verdiløse, men uendelig kostbare, elsket helt til 
døden. Det også handler påsken om.

Herre åpne mine øyne for din kjærlighet
slik at jeg ser meg selv med ditt blikk
slik at jeg ser min neste med dine øyne
og oppdager skjønnheten hos hver og en.

Selv har jeg fått erfare verdien av å ha ei tro som bærer, et håp for fremtiden og 
vissheten om å være elsket av Gud. Tro, håp og kjærlighet er ikke krav, men en 
gave som evner å bære oss i livets gode og livets vanskelige tider.

Avskjedsgudstjenester 
Sokneprest Pål Ove Lilleberg fratrer stillingen som sokneprest i Børsa og Skaun 
01.09.20 for å gå over i stilling som prostiprest i Orkdal prosti. Soknepreststillingen 
lyses ut i april, og Nidaros bispedømmeråd tar sikte på tilsetting i sitt møte 9. juni.

Pål Ove holder avskjedsgudstjeneste slik: 
• Søndag 16. august kl. 1100 i Børsa kirke.
• Søndag 23. august kl. 1300 i Skaun kirke.

Vi håper riktig mange vil møte fram og takke for laget til en folkekjær prest  

Prost Dagfinn Thomassen

Tro, håp og kjærlighet
PÅL OVE LILLEBERG
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Digital fasteaksjon
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Kjære Skaunmenighetene

Verden står nå overfor en pandemi, som rammer oss 
alle. I Kirkens Nødhjelp er vi spesielt bekymret for de 
mest sårbare menneskene i verden. Koronaviruset kan 
få katastrofale konsekvenser for land med stor fattig-
dom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god 
hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen. Både 
for å forebygge videre spredning, men også for å hjelpe 
de som allerede er rammet. Kirkens Nødhjelp er spesielt 
bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og 
dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningeleirer og 
slumområder. 

Vi trenger en global dugnad for å begrense  spredningen 
av COVID-19 i de mest sårbare landene. Vi er svært 
bekymret for spredningen som allerede skjer i stadig nye 
land, også land med svake helsesystemer og svært dårlige 
sanitære forhold. Pandemien kan i verste fall bremse den 
økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land, 
sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare 
landene i verden. Vi er allerede i gang med opplæring 
om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og 
hygieneprosjekter i flere av de landene vi er til stede i.

— Vi må alle bidra til en umiddelbar respons for hindre 
 videre spredning. Vi vurderer nå hvordan vi kan øke inn-
satsen kraftig, særlig i Midtøsten og i afrikanske land. Vi 
ber nå om hjelp fra alle i Norge. 

Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest 
største innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen inn 32 
millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker 
tilgang til rent vann. 29.—31. mars skulle 40.000 bøsse-
bærere ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi 
sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene. 

For å hindre spredning også her hjemme i Norge, vil våre 
innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døra. Dette 
betyr at pengene til årets fasteaksjon ikke samles inn dør 
til dør, men via Vipps 2426, via fasteaksjonen.no og på 
sosiale medier, særlig Facebook.

— I en så krevende situasjon, må vi stå sammen og hjelpe 
hverandre. Vi er alle sårbare nå. Hjelp oss å hjelpe de mest 
sårbare. Vær med å redd liv og støtt oss digitalt i årets 
fasteaksjon.

Kirkens Nødhjelp
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på kirkeporten, lysglobe av armeringsjern til kirka og en 
holder til blomsterfondsbrosjyrer. Mamma la ned mye 
arbeid i å formidle budskapet, og skape en trivelig ramme 
rundt samlingen. Både min bror, Gunnar, og jeg var 
selvskrevne medlemmer i mange år, likeså våre to døtre 
hver gang de besøkte mormor og morfar i Buvika.

Etter 10 år gjorde hun forsøk på å flytte søndagsskolen til 
et annet lokale, «Gammelskolen», Presthus skole. Første 
gang møtte det opp 8 barn, noe hun ikke var fornøyd 
med, men allerede neste gang kom det 29 barn, så i 1962 
ble det juletrefest, der bl. a. prost Trosterud deltok. 

Juletrefesten ble holdt på skolen, vel 100 møtte, derav 60 
barn. Hun hadde også juletrefestene heime, men da litt 
begrenset, for barna bestemte at festen bare skulle være 
for de som fast møtte opp. Alle koste seg med bløtkake, 
brus og godteri, og gikk rundt juletreet i stua!

I Buvika har jeg møtt mange som har minner fra tida 
på søndagsskolen. Noen husker at de møtte hos Oline 
Jensen på Midnattsol kafé, som lå på tomta ved siden av 
rørlegger Horghagen. Andre minnes alle gangene de var 
hos mamma og pappa i Brekka. 

Slik var det å gå på søndagsskole

Tidlig søndag morgen var mamma og pappa klare til 
å ta imot barna. Ungene ble plassert på stoler i stua, 
muligens også på puter på golvet, om det møtte mange. 
Presis klokka 10 slo mamma på den store messingklokka 
som hang under taket. Den var det god klang i. Pappa 
hadde dreid den av en stråle-spiss fra en messingturbin, 
fått fra Mølla. Den har nå havnet hos oss i Vanvikan, der 
den henger ute på 
verandaen, og barne-
barna ringer jula inn 
med den. Barna satt 
forventningsfulle og 
ventet på hva som 
skulle skje videre. 
Etter navneopprop 
ble det sunget, gjerne 
med bevegelse til, 
noe som var popu-
lært, særlig for de 
yngste. Mamma spilte 
piano til de fleste 
sangene, og de sang 
mye.

Nedre Buvik søndagsskole

Søndagsskolen var en svært viktig del av menighets-
arbeidet. Nedre Buvik Søndagsskole ble stiftet 18. februar 
1951 av min mor, Astrid Onsøien. I de 14 klassebøkene 
som de brukte, har hun ført nøyaktig oversikt over navn 
og alder på barna som deltok. Hun har også summert opp 
viktige begivenheter i søndagsskoleåret. 

Tredjehver søndag var det søndagsskole etter guds tjene-
sten i kirka. Det var stort oppmøte av barn og unge, og 
noen år var det mer enn 60 barn som sto skrevet, men
ikke alle møtte hver gang. Før i tida var det mange i Buvika
som gikk på søndagsskolen. Vi må huske at dette var ei tid 
da tilbudene om aktiviteter for barna og de unge ikke var 
så mange, så det var trolig populært å delta. Kanskje gikk 
det litt sport i å få stjerne i boka si, for på hvert oppmøte 
ble det klistra inn ei stjerne, eller en fisk, som viste at de 
hadde vært der. 

Flere av barna som gikk på søndagsskolen fortsatte med 
menighetsarbeid. En av dem var Tor Singsås som trådte 
sine barnesko i Buvika, og senere ble en svært godt likt 
biskop i Nidaros bispedømme.

I Buvika var det søndagsskole flere steder, på Havenget 
og Ilhaugen, samt i øvre Buvika. Mamma hadde i flere år 
hjelp av medarbeidere, enten nabo, menighets-sekretær, 
og ikke minst noen ivrige ungdommer i nabolaget. Etter 
at søndags-skolen flyttet til heimen i Brekka, ble pappa en 
viktig medspiller, og uten han ville det blitt for mye arbeid 
å holde aktiviteten i «det gule huset» i gang. Han var 
 opprinnelig smed, laget nye lykter til inngangsstolpene

Søndagsskolen 
MARIT ONSØIEN STRØM

En glad gjeng på søndagsskole i Brekka.

Messingklokka som de 
ringte i,og tinnvasen de 
mottok etter 25 år.
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Etter åpningssangen var det tid for tekstlesing. Til denne 
teksten ble det lest en fortelling som passet til dagens 
tekst. Flanellograf ble brukt for å gjøre fortellingene mer 
forståelige. En flanellograf var ei slags tavle som var kledd 
med mykt stoff, flanell, der de ulike figurene ble festet 
etter hvert som fortellinga gikk fram. Det var for eksempel 
fortellingen om Jesu fødsel. Da kom først Maria og Josef, 
før Jesusbarnet ble plassert i krybben. Etter hvert ble også 
gjeterne med sauene, de tre vise menn som kom med 
gaver til barnet, og englene, med på tavla. Det var også 
spennende å se overtolleren Sakkeus klatre opp i et mor-
bærfikentre for å se og høre Jesus. Dette var før white-
board og powerpoint var tatt i bruk, så vi syntes dette var 
spennende. 

Deretter sang vi gjerne fra sangboka som hørte til 
søndags skolen, og mamma spilte til, slik at vi lettere 
lærte melodiene. Hver søndag ble den aktuelle teksten 
for dagen lest, ofte fra bladet «Søndags-skolen», som alle 
fikk med heim for å lese videre. Fortellingene hadde ofte 
moral om hva som var rett eller galt. Så var det tid for å 
få stjerne i boka si! Den ble nøye satt inn, på rett rute og 
rett søndag. Noen ganger kunne vi ha ulike gjettekonkur-
ranser eller spilte et spill som hadde tilknytning til dagens 
tekst. 

Søndagsskolekretsen hadde etter hvert lysbildeapparat 
med bilder til utlån, og det var svært populært. Aller mest 
populært var nok de gangene vi ble servert boller og saft! 
Til slutt ble alle samlingene avsluttet med at vi ba Fader-

vår. Søndagsskoletimen varte 30-45 minutter. Oppmøtet 
varierte nok noe, men til vanlig kunne det være 12-15 
barn fra 4-årsalderen og oppover. 

Turer til leirskolestedet på Søvassli ble det også, og noen 
deltok på leir opptil flere ganger. I 1976, 30. mai, var det 
søndagsskolestevne i Buvika med tog, kirkegang og 
 samling på Buvik skole. Ei tid prøvde de også med «klubb» 
for de som begynte å bli for gamle til søndagsskolen. 

Drivkraften for mamma var tanken om at alle skulle få 
høre om Jesus, få med seg innholdet og moralen i den 
kristne tro. Hun var opptatt av menighetsarbeidet, både 
med de unge og de mer voksne. Pikeforeningen «De 
 unges håp» vil nok mange av de godt voksne jentene i 
Buvika minnes med glede. Likeså var hun aktiv i Misjons-
arbeidet, og med kvinneforening, der de jevnlig hadde 
møter rundt om i nedre Buvik.

I 1976 ble mamma Astrid og pappa Bjarne hedret for 25 
års arbeid med søndagsskole i Buvika, med blomster og 
en stor tinnvase med inngravert hilsen. Mamma fikk tidvis 
støtte av andre til å holde på, men uten pappas hjelp 
ville det nok blitt slutt tidligere. Våren 1988 var det slutt 
med søndagsskole i Brekka. Mamma syntes nok det var 
vemodig å gi seg, men håpet var at det hun hadde sådd, 
vokste videre, drevet av nye krefter.  

Vanvikan, 30. april 2019

Flytting av kirkekontoret
Tekst: Sveinung Tennfjord/ Foto:Monica Hegglund

Rossvoll prestegård er ikke lenger kirkekontor i Skaun kommune. Lenge bodde sogne
presten der, og hadde kontor i egen bolig. Fra 1997 har preste gården vært felles kirke
kontor for Skaun. Det gamle, ærverdige huset har med  andre ord hatt en  kirkelig funksjon 
i over 200 år. Nå er en æra forbi siden kirkevergen med hele sin hær og  prestene har 
flyttet over i råd huset. 

Skaun kommune har virkelig gjort det de kan for å legge til rette for et moderne kirke
kontor i nyoppussede lokaler i sokkelen på Rådhuset. De som er kjent vet at hjemme
sykepleien var her tidligere. Kirkekontoret tok over lokalene etter flyktninge tjenesten. 

Det vi nå kan tilby er kontorer med universell tilpasning, godt lys, godt inneklima med 
oppdatert friskluftanlegg. 13.februar var det høytidelig åpning med kake og kaffe og taler 

og lykkeønskninger både fra samar
beidspartnere og kommunen ved 
ordfører. 

På vegne av staben i kirka vil vi rette en 
stor takk til kommunen for at dette har 
blitt gjennomført på en effektiv måte 
der kirkekontorets behov har blitt hørt. 

Og til lesere av menighetsbladet: 

Velkommen innom!
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Ord til konfirmanten 

Jeg har mye jeg vil vise 

Stolt av det som jeg får til

Jeg har også det jeg gjemmer

Ting som setter alt på spill   

Gud, hjelp meg å slippe 

Gi slipp på det ingen får se

Hva hvis jeg ikke får til alt 

Hvis jeg ikke når helt opp 

Hva hvis måla blir for høye 

Hvis det pluts’lig sier stopp   

Gud, hjelp meg å elske 

Meg selv for den som jeg er.

Du tar meg imot med alt 

som er vanskelig å bære 

Du tar meg imot med alt 

som er vanskelig å være 

Jeg er sett, avslørt og elsket 

Alt jeg tenker og gjør og er Gud, 

Du går med meg her.

Jeg har lyst til å se andre 

Møte dem med kjærlighet 

Jeg står klar til å ofre 

jeg vil se hver mulighet

Gud hjelp meg å møte

hvert menneske med åpent blikk.

Karoline Arnesen

Konfirmantene
KONFIRMANT 2021 

Tirsdag 9. juni kl. 18 inviteres det 

til informasjonsmøte for alle som 

ønsker å bli konfirmert i Skaun-

menighetene i 2021. 

Møtet avholdes i Børsa kirke 

og blir felles for alle de tre 

menighetene i Skaun. 

Vel møtt!
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Lørdag 9.mai kl.11

Ayla Malèn Wold Andersen

Heidi Sugustad

Håvard Søsveen Snekvik

Ingunn Storsand

Janicke Folstad

Julie Antonsen-Trones

Kristin Rian

Maria Bandlien Bjørnstad

Marie Elise Gimseng Skinstad

Mie Eikli Meistad

Oliver Solem

Synne Eline Skånø Willmann

Tuva Haukås Næss

Tuva Kiplesund

Lørdag 23. mai kl. 11

Erik Magnus Skauge Jakobsen

Erik Wenn

Idun Fjellheim

Julie Klefstad

Kristian Jule Nilssen

Karl Petter Antonsen

Maren Mølmen Molde

Mia Myhre Meistad

Oliver Moen

Sigrid Wiggen Løvås

Lørdag 25. mai kl. 11

Andrea Bakke-Haugen

Elias Witry Kvam

Håkon Eggen Solem

Isabella Konstanse 

Sandbakken Bøgeberg

Maiken Emilie Larsen 

Framnes

Nathalie Asphaug

Rita Melby Grønli

Sanna Marie Buljo

Sigrid Haugskott

Tobias Dahl Åbelvold

Lørdag 25. mai kl. 13

Eskil Fenstad Snøfugl

Ingeborg Sun Solheim

Kaja Pembroke

Karine  Johansen

Kristianne Bårdvik

Lars Emil Vigdal  

Saltnessand

Rannveig Øyås

Sanne Antonia Abeln

Silje Stellander

Snorre Løvseth

Søndag 26. mai kl. 11

Anna Heksem Leraand

Silje Schjetne-Moen

Ine Løseth

Zarah Nicholine Eide

Jonas Brå-Hanssen

Vegard Evjen

Sandra Jenssen

Aurora Strøm Helgemo

Kristine Leinum Vang

Iselin Garberg

June Kjelsberg Normann

Sebastian Skjølberg

Simon Andre Jørgensen  

Bjørgum

SKAUN KIRKE

BUVIKA KIRKE

BØRSA KIRKE

Søndag 10. mai kl. 11

Anna Lina Venæs

Einar Jensen

Kai Alexander Sand-Normannseth

Maria Holthe Husby

Marie Kjelstad

Marion Sundseth

Maylen Tanemsmo

Ole Even Taftø Sponland

Pia Naas

Signe Tørstad Fosmo

Thea Marie Aftret

Søndag 24. mai kl. 11

Emil Aleksander Meek Bøkseth

Erik Rundberg

Helle Gangaune Skirstad

Joakim Eriksen Skauge

Johannes Hage 

Kaja Eriksen Skauge

Katrine Morken

Ronja Meistad

Sigve Storseth 

Vilde Eid
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Max-gjengen på Børsa bedehus
Annenhver tirsdag samles rundt 20 barn fra 1 til 4 klasse til MAX-gjeng på Børsa bedehus. Her er det barn både fra 
Buvika og Børsa. Her er programmet lek og konkurranser, hobbyaktiviteter, baking og ikke minst noe godt å spise. 
I februar lagde vi fruktspyd og muffins, og det ble skikkelig feststemning! En gang i halvåret drar vi på tur i skogen, 
lager bål og koser oss ute med konkurranser og leker.  Vi har plass til mange flere så om du har lys å være med er 
du hjertelig velkommen til å komme og se hvordan vi har det (helt lov å ta med mamma eller pappa). 

Bibelutdeling etter skoletid 
Nå har vi hatt tre samlinger etter skoletid med 5.klassingene.
Vi hatt en i Skaun, en i Børsa og en i Buvik. Dette ble fine 
ettermiddager med god mat, lek og moro og de fikk sin 
egen bibel som de fikk bli litt kjent med. 

Etter at vi hadde bibelutdeling i Buvika og møtte mange 
flotte 5.klassinger har vi bestemt oss for å starte opp en 
klubb for 5. klassingene som vi kaller «Etter skoletid».

Følg med på

facebook siden vår: 

https://www.facebook.com/

groups/302418993955822/.  

Vi starter opp

igjen til høsten. 

KOM OG BLI MED!

Barnemix
Barnemix passer for barn fra 3 til 6 år

Tid: Noen tirsdager i måneden fra kl. 17:30 til 19:00

Sted: Børsa Bedehus

Vi koser oss på Barnemix med:

• Sang
• Dans
• Rim og regler
• Lek med rytmeinstrumenter
• Frilek
• Kveldsmat

Foreldre eller annen voksen er sammen med barna.

Datoer for våren:

31. mars  •  14. april  •  28. april

INGEN PÅMELDING OG HELT GRATIS!

Flott med beskjed om eventuelle allergier. 

Hjertelig velkommen!

Kontaktinfo: menighetspedagog Mari Helgeland, tlf. 905 06 606
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Vi har i uke 10 utført hogst og trepleie på gamle og skadde 
trær på kirkebakken. Arbeidet er utført av Jule Maskin og 
tømmerhugger Simon Wilmann. Det er fjernet 4 platan-
lønner, 5 bjørker og 2 sembrafuruer.

Trær som har nådd en høy alder har et stort behov for 
skjøtsel for at disse ikke skal utgjøre en sikkerhetsrisiko for 
publikum. Samtidig har vi også et forvalteransvar for å opp-
rettholde trær som kulturminne og landskapsformasjon.
Det ble i 2016 utarbeidet en tiltaksplan for trepleie på kir-
kegården i Buvika. Denne planen er utarbeidet av en-

Trehogst og trepleie på
kirkegården i Buvika 

TEKST OG FOTO: TORGEIR SØRHAUG, KIRKEVERGE

sertifisert arborist som på oppdrag av Skaun kirkelige felles-
råd skal bistå oss med de nødvendige råd om trepleie. 

Vi har nå startet med å fjerne de trærne som er mest skadet
og som utgjorde en sikkerhetsrisiko. Flere av de største 
trærne blant annet platanlønnene var sterkt angrepet 
av råte, og hadde en dårlig trekrone. Vi planlegger ut fra 
tilstanden til de råtne trærne å felle flere. 

Det vil bli nyplanting i de tilfeller der trær har dannet en ale. 
Dette i samarbeid med Buvik menighetsråd. 
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Omstilling, kan nok være et 
dekkende begrep for vår situ-
asjon ved Skaun kirkekontor. 
For de siste 2 månedene har 
vi virkelig vært i omstilling.
Vi har endelig fått oss nye og 
gode kontorfasiliteter, med et 
godt inneklima og universell 
utforming. Det betyr at vi skal 
bli mere publikumsvennlig. 
Vi er på bakkeplan, kan ta 
imot familier med barne-
vogn, rulle stolvennlig og 
har tilpassede lokaler for vår 
virksomhet.

Men samtidig har vi også flyttet all IT over på ny arbeids
plattform. Kirkepartner IKT er vår nye IT-leverandør. Her 
har vi fått nye e-poster, de tar hånd om all skylagring, noe 
som innebærer at vi kan logge oss på hvor som helst for 
å nå våre dokumenter. Som om ikke dette var nok, har 
vi også skiftet telefonnummer til alle på kirkekontoret.  Vi 
har investert i et nytt sentralbordsystem som vi håper kan 
være publikumsvennlig.

Kirkevergens hjørne 
TORGEIR SØRHAUG, KIRKEVERGE

I denne omstillingen skal vi også drifte kirkekontoret, 
mange har stått på ekstra for å komme i mål. Staben har 
utført en formidabel jobb med flytting, integrering og 
omlegging av systemer. Skaun kommune har også bidratt 
til en god overgang. Og ikke minst en stor takk til alle 
frivillige som har bidratt med flyttehjelp, møbelskruing og 
sying av gardiner, et stort og hjertelig takk til dere alle.

Som jeg nevnte skal vi drifte organisasjonen oppe i en 
slik omstilling. Skaun kirke står nå foran et større vedlike-
holdsprosjekt. Råtepreget taktekke og strukturskader på 
tårnet skal utbedres. Oppstart blir nå i april/mai. Tårnet 
blir innpakket i stillas og det blir arbeid med utskifting og 
tjæretekking av tårntaket i noen vårmåneder. Vi holder 
kirken åpen for aktivitet under vedlikeholdsarbeidet.

Våren står foran oss, og på kirkegårdene rundt omring 
i kommunen starter en ny utesesong. Jeg minner om 
at gravsteiner er festers ansvar. Det vil si at dersom en 
gravstein er skjev eller kan være i fare for å falle om, 
må fester ta ansvar. Skaun kirkelige fellesråd kan være 
 behjelpelig med formidling av denne tjenesten. 
 

Ta kontakt

TIL BØRSA NORMISJON

Mandag 13.04 kl. 17  
Påskemøte med Åshild Sørhus

Lørdag 18.04 kl. 12 
Seminar med Svein Granerud

Søndag 03.05 kl 17 
Søndagstreff med Olav Pederstad

Søndag 17.05 kl. 17  
Nasjonalfest på Fredly med Silje Ødegård

Søndag 24.05 kl. 19.30 
Lovsang og undervisning med Bertel Aasen

VelkommenKORONAVIRUSET
Når dette menighetsbladet går i  trykken 

kommer det stadig nye retningslinjer 

i forbindelse med den ekstraordinær 

 situasjon mht utbruddet av koronaviruset. 

I kirkene våre er det arrangementer og 

samlinger med mange mennesker til stede. 

Allerede i dag har vi gjort vurderinger og 

tatt grep for å begrense smitterisiko. Ved 

noen arrangement blir det nødvendig med 

ytterligere risikovurdering og  planlegging. 

Det kan også komme nye retnings linjer 

fra Folkehelseinstituttet (FHI) som får 

 konsekvenser for oss. Dette kan føre til at 

det blir endringer på arrangementer vi har 

planlagt utover våren. 

Vi ber dere derfor følge med på våre nett-
sider: www.kirken.no/skaun samt vår 
Facebookside: Menighetene i Skaun.
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SLEKTERS GANG NR. 1 - 2020

BØRSA 
09.02.20 Paula Liaklev-Musum
01.03.20 Mathias Tollefsen Kaasbøll
01.03.20 Sofie Kvande Moen
01.03.20 Elias Skorstad
01.03.20 Max Anfelt Balabat Røstad
  
BUVIK
24.11.19 Henriette Nebelung Vingen
24.11.19 Marie Kleiven Venn
24.11.19 Mathias Andreassen Arnevik
24.11.19 Hanna Collier
24.11.19 Rolan Fandin Øiaas
29.12.19 Hedda Waltin-Thygeson
19.01.20 Solveig Vangskåsen-Straume
19.01.20 Aksel Østerli
19.01.20 Selda Hofstad
02.02.20 William Bøe Gunnes (døpt i   
 Oppdal kirke)
02.02.20 Isak Forbord

SKAUN
26.01.20 Oliver Brekkan Solfeldt
26.01.20 Alma Kalvå
16.02.20 Bjørn Boe Andersson

BØRSA 
05.11.19 Inge Høiseth f: 1937
22.11.19 Øyvind Rikard Pettersen f: 1946
29.11.19 Emilie Sandmo f: 1924
13.12.19 Aasmund Erling Ytterland    
 f:1923
27.12.19 Unni Julitta Hitterdal Engen    
 f:1959
27.12.19 Jens Karl Løvås f: 1939 
02.01.20 Per Holmeide f: 1948
08.01.20 Aasta Hatlø Bakken f: 1923
08.01.20 Tormod Føll f: 1953
28.01.20 Jan Morten Sandvik f: 1960
12.02.20 Inger Haldorsen f: 1942

BUVIK 
14.11.19 Reidun Hammertrø f: 1930
18.01.20 Erling Johan Skogen f: 1929
23.01.20 Grete Skog f: 1935
09.11.19 Erling Lofgren f:1943
25.12.19 Kjartan By f: 1927
12.02.20 Kari Otelie Eide Jystad f: 1938
16.02.20 Kjellrun Aune f: 1921
22.02.20 Gunn Hovland Kapskarmo  
 f:1945
01.03.20 Ida Marie Leraand f: 1933

DØPTE DØDE

D Ø G N VA K T
72 87 10 22Boks 65  7221 Melhus www.vigdal.no   Etablert i 1922  

D Ø G N VA K T
72 48 56 41

Boks 32  7321 Fannrem Mob: 48 30 85 00   
www.orkdal-begravelsesbyra.no        Innehavere Ola R. Vigdal og Ragnar Vigdal

e

B gravelsesbyrået
Høivik

Begravelser - Kremasjoner - Gravstener 

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

Kontor: Dikesvegen 1 ( Fannremsmoen). 

Døgnvakt 72 48 50 60 - 900 14 012 - 415 40 799 

www.byraethoivik.no Melhusv.505 (Thoragården) Døgntlf: 7287 2200  www.svanholm.no
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Returadresse: Skaun kirkekontor, Postboks 26, 7358 Børsa, NORWAY

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

PALMESØNDAG
SØNDAG 5.APRIL
Børsa kirke kl.11
Høymesse SvT

SKJÆRTORSDAG
TORSDAG 9.APRIL 
Vennatunet kl.13:30
Gudstjeneste SvT/MGH
Rossvollheimen kl. 16
Gudstjeneste SvT/MGH
Buvik kirke kl. 19
Høymesse SvT

LANGFREDAG
FREDAG 10. APRIL 
Børsa kirke kl. 19
Pasjonsgudstjeneste POL

PÅSKEDAG
SØNDAG 12. APRIL 
Børsa kirke kl. 11
Høytidsmesse POL
Skaun kirke kl. 13
Høgtidsmesse POL

2. PÅSKEDAG
MANDAG 13. APRIL 
Buvik kirke kl. 11
Høytidsmesse POL

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 19. APRIL 
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 26. APRIL 
Ingen gudstjenester i 
Skaunmenighetene

TIRSDAG 28. APRIL 
Børsa kirke kl. 19
Gudstjeneste POL/MGH
Samtale med konfirmantene

FREDAG 1. MAI 
BUVIK KIRKE KL. 12
Gudstjeneste POL/DT
Musikkorpset deltar

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 3. MAI 
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

LØRDAG 9. MAI 
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste SvT/MGH
Konfirmasjon

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 10. MAI 
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste SvT/MGH
Konfirmasjon

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN 
SØNDAG 17. MAI 
Buvik kirke kl. 10.30
Familiegudstjeneste SvT
Skaun kirke kl. 10.45
Familiegudstjeneste POL
Børsa kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste POL

TIRSDAG 19. MAI 
Skaun kirke kl. 19
Gudstjeneste POL/MGH
Samtale med konfirmantene

LØRDAG 23. MAI 
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL/MGH
Konfirmasjon

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN 
SØNDAG 24. MAI 
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL
Konfirmasjon

TIRSDAG 26. MAI 
Buvik kirke kl. 19
Gudstjeneste SvT/ISG
Samtale med konfirmantene

PINSEAFTEN 
LØRDAG 30. MAI 
Buvik kirke kl. 11 og kl. 13.
Gudstjeneste POL/ISG
Konfirmasjon

PINSEDAG
SØNDAG 31. MAI 
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste POL/ISG
Konfirmasjon

2. PINSEDAG
MANDAG 1. JUNI 
Børsa kirke kl. 11
Høytidsmesse POL
Treenighetssøndag

SØNDAG 7. JUNI 
Ingen gudstjenester i 
Skaunmenighetene

2. SØNDAG I 
TREENIGHETEN
SØNDAG 14. JUNI 
Viggjaparken kl. 11
Friluftsgudstjeneste POL
Familiedag med aktiviteter

3. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 21. JUNI 
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste SvT

3. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 28. JUNI 
Kulbrandstad stavkirke kl. 7.30
Ottesang 
Skaun kirke kl. 13
Pilegrimsmesse POL 
Med lesing fra Kristin 
Lavransdatter
Kristindagene

5. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 5. JULI 
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

6. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
SØNDAG 12. JULI 
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

7. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
SØNDAG 19. JULI 
Ingen gudstjenester i 
Skaunmenighetene
Olavsdagen/Olsok

ONSDAG 29. JULI 
Husaby kl. 19
Gudstjeneste JB

9. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 2. AUGUST 
Ingen gudstjenester i 
Skaunmenighetene

10. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 9. AUGUST 
Ingen gudstjenester i 
Skaunmenighetene

11. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 16. AUGUST 
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL/SvT/DT

12. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 23. AUGUST 
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste SvT/MGH
Skaun kirke kl. 13
Gudstjeneste POL

13. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 30. AUGUST 
Børsa kirke kl. 11
Familiegudstjeneste EK
Utdeling av kirkebok til
4 - åringene
Utdeling av kirkebok til 
6 - åringene 
Høsttakkefest

POL - Pål Ove Lilleberg, 

SvT - Sveinung Tennfjord, 

MGH – Mette Goa Hugdal, 

EK – Elise Kimo, 

DT – Dagfinn Thomassen, 

JB – Jarle Bryne

Gudstjenester i Skaunmenighetene


