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Her i bladet finner vi noen morsomme barnetegnin-
ger i anledning påske. Noen ville jo kanskje synes
at Jesu lidelse og oppstandelse fra de døde var
for alvorlig, for trist til å kommentere det med
strektegninger. Men jeg synes tegningene fra både
Daniel (9) og Oskar (9) er veldig vakre, fordi barna
viser noe veldig viktig: Den store forvandlingen som
har skjedd mellom langfredag og påskedagen.

Det hadde vært så mange mennesker som fullt og helt
hadde satset på deres beste venn Jesus og de nye tidene.
Noen hadde gitt opp hjemmet og yrket sitt for å kunne 
være med. De var helt oppslukt av det han sa. De så under-
fulle gjerninger. Noen forventet store politiske forandringer. 
Men: Så ble helten deres tatt til fange. Ikke bare at han ikke 
slo fiendene og frigjorde seg, nei: han prøvde ikke en gang 
å rømme. så ble han drept på den mest grusomme og for-
nærmende måten.

 Ikke bare ble Jesus og andre drept, nei
det var mange mennesker og mange
menneskers drømmer som ble knust på
Golgata.

Nå satt de knuste sammen. Og hvis vi 
forestiller oss at våre egne drømmer og
konseptene til våre liv ble knust, da var
vi ikke i stand til å late som om vi hadde
godt humør. Og selv om vi prøvde å vise
godt humør, er det tvilsom hvor overbevi-
sende det ville være.

Disiplene derimot og alle venner til Jesus … de fikk ikke bare
godt humør. De begynte å juble. De var såpass overbevisende
i sin glede, at mange tusen som trodde på dem og at budska-
pet om oppstandelsen spredde seg rundt middelhavet.
Det kan nødig ha vært noe annet enn en intens opplevelse som
forvandlet de knuste tapere til jublende seierherrer. De må ha
opplevd at Jesus beseiret døden.

Alvorlig er det
jo fortsatt, men
skal vi ikke le når
døden har mistet
sin makt, når 
skulle vi ellers le da?

God påske!

Tegninger:
Daniel Grønning (9 år, farge) og 
Oskar Ruckert (9 år, svart-hvit)
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Den store forvandlingen
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Nå ryddes det i busker og trær: 
Dugnader på kirkegårdene våre
Buvik: 29. april kl. 18.00
Skaun: 2. mai kl. 18.00
Børsa: 6. mai kl. 18.00
Menighetsrådene serverer til kaffe. Ta gjerne med egen rive 
eller annet redskap som du er flink med!

Tysklandsutvekslingen fortsetter
Nå har de tyske ungdommene som var her i sommer, laget 
en liten fotobok som de norske skal få. Boken deles ut på 
mimrekveld: Tirsdag, 9. april, kl. 19.00 på kirkekontoret. Her 
er også nysgjerrige velkommen som kan tenke seg å være 
med på tur til Tyskland rundt Sankt Hans.

Turen går til Homberg/Efze – kommune i Hessen delstat 
og er planlagt 23.-30. juni. Partnergruppen i Tyskland har 
da ennå ikke sommerferie, men Kiki, diakon og Ralf, prest 
mente, at det er enklere å samle folk i den perioden enn 
å ha møte midt i de norske fellesferiene. Så kan de norske 
ungdommene på en avslappet måte bli kjent med det 
tyske skolesystemet. 
Prisen står ennå ikke fast, men ligger trolig under 2 000 kr. 

Foto: Odd Mikkelsen

Bli med på Elgshøgda!
Tekst: Elise Kimo

Ta med familie og venner og spenn på skia 17. mars! Da samles vi til friluftsgudstjeneste på Elgshøgda kl. 13.00. 
Kvalitetstid for kropp og sjel.
• For dem som er dårlig til beins tilbys det scooter-skyss fra Krogstadsætra. Værforbehold!

Påskeprogrammet i kirkene våre:
Palmesøndag 24.03 kl. 11.00 i Skaun.
Skjærtorsdag 28.03 kl. 11.00 i Buvika.
Langfredag 29.03 kl. 11.00 i Børsa.
1. påskedag 31.03 ved soloppgang kl. 06.41 på Våttån (vi går fra parkeringsplassen på Åsbygda litt i forkant av 
den korte andakten og tar med oss termosen til kaffe etterpå).
1. påskedag 31.03 kl.11.00 i Børsa
2. påskedag 01.04 kl. 11.00 i Skaun kirke, kl. 12.30 på Vennatunet, kl. 17.00 på Rossvollheimen
• NB! Husk: Sommertid begynner i påskenatten dette året! Søndag 31.3 er liksom alt ”en time for tidlig”.



1 bok – 1500 sider: 
Konfirmantleir med Bibel som tema

Tekst: Ralf Ruckert, Bilde: Anna Andreassen

58 ungdommer fra nesten alle grender i Skaun var med 
på konfirmantleir på Søvassli ungdomssenter første helgen 
i mars. De fikk oppleve aktivitetsløype i snøstorm, masse 
inne-gøy og det at bibelen har mangfoldige sider: blant 
annet  ikke bare sentrale sider, men også blodige sider, 
romantiske sider og en diger haug intrigespill.

Prestene satt stor pris på å ha så dyktige frivillige hjelpere 
som Sølvi Bjørnholm Grønning, Ingrid Kimo, Marit Glørstad 
Rise, Stine Johanne Gjære Wang, Halvard Hovtun og Erlend 
Mortensen Landrø og en del urokkelige foreldre som stilte 
som våken brannvakt.
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«Framstill en boreplattform! ... eller 
var det flyplass?»

En feit kong David og hans medhjelper for det 
skitne arbeidet rundt drapet på Uria.

Aldri uten: telefon!
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Årets konfirmanter
Børsa kirke 25 05 kl. 11:00

Bakløkk, Jorunn Bjørkli
Belsås, Eirin
Døvik, Julie
Eggen, Ole Aleksander Hinsverk
Esp, Mia Belsås
Fossum, Beti Maria
Gagnås, Esten
Hollakleiv, Vigdis
Høyland, Tobias
Johnsen, Jesper Hommefoss
Jøssund, Therese Akernes
Kimo, Daniel
Røli, Marius Viggen
Sve, Tage
Tuflåt, Erlend
Tuflåt, Runar
Sæther, Trude
Sørhaug, Hanne Marit
Wormdal, Egil
Børsa kirke 26 05 kl. 11:00
Andreassen, Anna
Grandetrø, Audun
Hove, Robin
Kjærem, Martin
Normann, Karen Uvsløkk
Westre, Christopher

Buvik kirke 11 05 kl. 11:00

Aunet, Nora Linn
Bøkseth, Kristian Østensen
Dahl, Ann Karin Næss
Gagnås, Maria
Lamøy, Ingvild
Lereggen, Vegard
Moem, Jørgen Mårvik
Rønning, Heidi
Schjerve, Eirik Lefstad
Snøfugl, Eivind Fenstad
Trøan, Malin
Tvervåg, Kaja

Buvik kirke 12 05 kl. 11:00

Bergsmyr, Aleksander Olderøien
Braa, Roger Møkkelgård
Johansen, Sandra
Olsen, Ida Maria
Olsen, Fredrik
Wikerøy, Trude
Buvik kirke 11 05 kl. 11:00
Aunet, Nora Linn
Bøkseth, Kristian Østensen
Dahl, Ann Karin Næss
Gagnås, Maria
Lamøy, Ingvild
Lereggen, Vegard
Moem, Jørgen Mårvik
Rønning, Heidi
Schjerve, Eirik Lefstad
Snøfugl, Eivind Fenstad
Trøan, Malin
Tvervåg, Kaja

Skaun kirke 04 05 kl. 11:00

Adde, Solveig
Aunan, Rannveig
Aunan, Robert
Dahlen, Håvar
Eidsli, Hans Petter
Fonn, Tiril Axeline
Fonn, Thor Mathias
Hagemo, John Elias Sonder Brekstad
Hagemo, Tom Angel Magnus Brek-
stad

Skaun kirke 05. 05. kl. 11:00

Bjørgum, Harald
Bye, Benjamin Solemsmo
Fiskvik, Tor Anders Jacobsen 
Hage, Sverre
Hansen, Christian Skredsvig
Herrmann, Susanne Wethe
Husby, Sunniva Steigedal
Kildal, Anna
Kirkreit, Hilde
Krogseth, Hilde
Moe, Snorre
Sandø, Solveig Perly Larsen
Sveistrup, Karianne Fremo

Fasit: Tommel opp for konf.leir! En stjerne går opp: Konfirmantenes forsangerkor
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Barnesiden  

Min tjeneste – juniormedliturg

Påskeegget
Tekst: kristelig pressekontor / 
Tegning: Andreas Saltbones (9)

Ingen vet på ordentlig hvordan det ble til at vi spiser påskeegg. Her kommer to 
påskeeggs legender, altså historier som folk har fortalt hverandre i flere hundre 
år:

En historie sier at Jomfru Maria ga egg til de romerske soldatene som korsfestet 
Jesus og ba dem om å være mildere. Tårene hennes falt på eggene og ga dem 
vakre flekker i flere farger.

I andre historier blir Maria Magdalena knyttet til eggene. I en av dem kom hun 
til Jesu grav for å stelle kroppen hans. Hun hadde med seg en kurv med egg til 
niste. Da hun kom fram til graven og så på eggene var de blitt regnbuefarget. 

Egget har også vært et symbol på oppstandelsen i den forstand at selv om det 
virker hardt og kaldt inneholder det nytt liv.

Intervju med Jeppe (8) og Oskar Ruckert (9)  Bilde: privat

Menighetsblad: Hva gjør dere egentlig? 
Oskar: Det er litt forskjellig. Jeg har betjent videokanonen ved noen anledninger. Man 
kan ta opp takkeoffer og hjelpe å telle det etterpå. 
Jeppe: For eksempel tenner vi lys. Også har jeg lest noe fra bibelen.

MB: Hvorfor finnes det en sånn tjeneste egent-
lig?
O: Så de andre som egentlig har ansvar for det 
trenger ikke å gjøre alt alene. 

MB: Hvilke utfordringer eller hvilken glede følger 
med ”jobben”?
J: For eksempel bør man kunne håndtere fyrstik-

ker. Og de som skal lese noe, må jo kunne det. Det er gøy å tenne lys.
O: Man trenger ikke å kunne noe spesielt. En gang hadde jeg en liten rolle i 
prekenen og måtte komme fram. Det var ikke i det hele tatt ubehagelig. Det og 
det å hjelpe til med det tekniske, synes jeg er stas.

Det er mange frivillige som stiller opp til mangfoldige gode formål og dugnader i kirka. Her skal vi framover presen-
tere en del av dem. De som snakker om oppgaven står samtidig som representant for alle som holder på med det 
samme i Skaun. Den frivillige innsatsen og mennesket som tar seg av den er den egentlige rikdommen i kirken. Det 
er som å fortelle bibelens kjærlighetsbudskap med hender og føtter. ”Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er 
den samme” (1.kor.12,4).

Invitasjon: Til alle som har lyst å bli juniormedliturg (men er du voksen kan du også være med): Gudstjenesteverk-
sted fredag, 5. april kl. 17-18 i Børsa kirke  v/Ralf prest for medvirkning i gudstjenesten søndag, 7. april kl. 11. 
Fredag avtaler vi overkommelige oppgaver for alle som har lyst til å gjøre noe i kirka, søndag gjennomfører vi gud-
stjenesten sammen. 
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Ein stor kyrkjemusikar er død
Av Espen Tørset

Komponisten, kordirigenten og kyrkjemusikaren Egil Hovland var ein viktig fornyar av 
norsk kyrkjeliv. For mange er han kanskje mest kjent for salmane «Måne og sol» og «Fylt 
av glede». Tysdag 5. februar døydde han, 88 år gamal. 

Gjennom eit langt liv, sette Egil Hovland (1924-2013) sitt bumerke 
på norsk samtidsmusikk. Han har skrive 130 salmar, talrike messer, 
liturgiske songar og motettar. Han gjekk stadig nye vegar, både i 
korleis musikk vart framført i kyrkjerommet og ved å trekke andre 
kunstartar inn i kyrkja. Verk for orgel og tekstlesing, samt skodespel 
og orkester fekk han plass til i kyrkja. Han var også eit førebilete ved 
å eksperimentere med gudstenesteformen gjennom bruk av musikk 
og dans. I tillegg skreiv han kyrkjeopera og bibelspel for barn.

Måne og sol
I eit intervju med Egil Hovland i samband med 80-årdagen hans i 2004, les vi om korleis «Måne og 
sol» vart til. Hovlands gode ven, Olaf Hillestad, (far til Erik Hillestad), hadde i 1974 plutseleg gått burt i 
ung alder. Etter å ha motteke den tunge meldinga, kom Hovland heim, fylt av sorg. I postkassa lå eit 
brev med ein tekst av ein ung svensk forfattar, Britt Hallqvist. Hovland leste teksten, medan tankane 
krinsa om den døde venen. Han stod i studioet, der det hang bilde av dei kappekledde barnekora i 
Glemmen kyrkje på veggane. Plutseleg «lausna» dei unge songarane frå bilderamma og sveva ut i 
rommet som små englar. 
-Eg sto med eit noteark i handa, og var mest forundra over synet, fortel han. 
-Etter kvart «landa» dei små englane som noter på arket, og der dei falt ned, sto melodien til «Måne og 
sol» notert. Det var berre for meg å reinskrive det. Det var ei openbaring, seier han.
Salmen fekk fort status som ein av dei aller mest populære songane i familiegudstenestene og andre 
stader. Den er også mykje bruka i dag.
 Egil Hovland er ein av dei største bidragsytarane til Norsk salmebok, med heile 51 melodiar.  
Vi er takknemlege for at vi også etter hans død kan nyte godt av Hovlands eineståande evne til å lage 
vakker musikk. 

Kjelde: ballade.no

Vårens kurs i 
babysang med 
babymassasje:
8. april og i 6 veker framover skal det vere kurs for barn under 1 
år med foresatt. Kurset er i Buvik menighetshus mandagar fra 
11.00-13.00. Jens skal vere med, skal du? 

Påmelding til Elise Kimo sms: 45677530 el. 
Epost: elise.kimo@skaun.kirken.no
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Tekst: Inger Berg 
Foto: Tarjei Sveistrup

Medlemmer i Fellesrådet 
1.1.2012 - 31.12.2012
Mons Gunnar Opland  
Kristin Syrstad 
Ingerid Gunnerød  
Marie Johanne Engen
Mildrid Wiggen Gimseng  
Ingrid Riaunet  
Knut Eide  
Ralf Ruckert 
 
Bemanning
6 stillinger utgjør ca 2,16 årsverk i 
Fellesrådet:

Jørgen Gustad har vært organist 
i kommunen i 40 år. Vi hadde en 
markering i Skaun kirke under Lys-
messen den 2. desember. Jørgen 
fikk overrakt en statue av «seg selv».

Menighetspedagog Sølvi Grønning 
er ansatt i Orkdal kirkelige fellesråd 
i 55 % stillingsandel. Hun har per-
misjon i ett år. Fra august 2012.
Elise Kimo fikk vikariatet som me-
nighetspedagog og arbeider med 
barn og unge i Skaun prestegjeld. 

Sokneprest Ralf Ruckert har ledet 
prestetjenesten i Børsa og Skaun 
sokn. Sokneprest Dagfinn Bjerke-
strand har ledet prestetjenesten i 
Buvik sokn. Arbeidsfordelingen for 
fellesoppgavene som for eksempel 
konfirmantundervisning og andak-
ter skjer i samsvar med prostens 
instruks.

Vedlikehold av kirkene/
kirkegårdene
Skaun kirke: 
Oppgradering av fordelingsskap, 
utskifting av strømtilførsel til rørov-
ner og ny lysspott i korbue og ny 
spottskinne som gir lys i koret. Flere 
strømuttak bak alteret.

Buvik kirke: 
Forhengene til lagerrom og nødut-
gang er fornyet i lysere farge enn 

tidligere.
Planlagt rulle-
stolplassering og 
legging av gulv 
i våpenhus og 
kirkerom er ikke 
påbegynt i 2012. 
Pris er innhentet 
og oppstart av 
arbeidet blir i 
2013.

Børsa kirke: 
Fellesrådet tes-
tamenterte gave 
fra Randi Liaklev 
Ekli på kr 
10 000,- ble brukt 
til oppgradering 
av lydanlegget 
med mottaker og 
flere mikrofoner. 
Teleslyngen ble 
samtidig kontrol-
lert og funnet i 
orden. 

Børsa kirkegård 
Rengjøring, ma-
ling og nødvendig utskifting av sta-
kitt på kirkegården har fortsatt dette 
året også.  
Fellesrådet har fått innvilget fra 
Børsa bedehusstyre og fra Skaun 
kommune å knytte seg til vannutta-
ket for Børsa bedehus. En vannpost 
for kirkegården skal settes opp ved 
stakitt mot bedehuset. Det er pro-
blemer med i finne hvor vanninnta-
ket til bedehuset er. Undersøkelser 
pågår.

Dette året ble det utført stubbfre-
sing på Børsa og Buvik kirkegård.

Drift av kirkegårdene
Til sammen 34 personer er gravlagt 
i kiste i løpet av året og 7 urner er 
nedsatt på våre kirkegårder.

Det var godt oppmøte ved vårens 
dugnad på alle kirkegårder.

Økonomi og regnskap
Fellesrådets inntekter til drift av 
kirkene og kontoret har kommet 
fra statlig/kommunal bevilgning, 
festeavgift på kirkegårdene, konfir-
mantbetaling, leie av kirkene samt 
renteinntekter. 
Netto driftsresultat viser et un-
derskudd av årets drift på kr 207 
504,00.
Underskuddet har blitt finansiert av 
ubundne fond.

Tilleggsopplysning vedrørende po-
sitive avvik i forhold til budsjett:

Regnskapsmessig overskudd skyl-
des: 
Planlagt arbeid i Buvik kirke med 
rullestolplassering og oppbygd 
gulv i våpenhus og kirkerom som 
ikke ble utført i 2012. Derfor viser 
regnskapet et mindreforbruk på kr 
47 519,00 som skyldes bruken av 
ubundne fond.

Utdrag fra årsmelding 2012 for Skaun kirkelige fellesråd
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Navn: Mari Helgeland
Alder: 33 år
Yrke: Hjemmearbeidende/førskolelærer

Det som gir meg glede i hverdagen er barna og mannen 
min. Jeg liker å være sammen med dem, gjerne ute i 
naturen på telttur, fjelltur eller båttur. På kveldstid koser vi 
oss gjerne med brettspill og en sjokoladebit eller to. 
Noe annet som er viktig for meg er troen på Jesus. For 
meg er Jesus en viktig person som vi ber til og forteller 
andre om. Han er en venn som alltid er sammen med 
oss og som vi kan snakke med om alt. Både når vi har 
det godt og når ting er vanskelig. 
Troen har fulgt meg helt fra jeg var liten, men i ungdom-
stida var det noen år hvor jeg ikke var så aktivt med i 
kristne sammenhenger. Du blir jo preget av hva vennene 
dine gjør på fritida. 

Jeg har vært så heldig å 
få være med å starte opp 
barneklubb i Strinda og Berg 
menighet og sett hvor mye 
det kan bety for barna som er 
med, og hvor mye mening og 
glede det gir. 

Det viktigste kristendommen har å si til oss mennesker 
her i Norge i 2013 er at vi må ta vare på hverandre. Ikke 
ha det så travelt med å rekke alt mulig, men ta oss tid til 
å være sammen med familie, venner og naboer. 
Nestekjærlighet er et viktig stikkord. Det er viktigere å ha 
tid til hverandre enn å ha et fantastisk hus og en smulefri 
bil. Troen på Jesus er for alle. Du trenger ikke å være på 
en spesiell måte. Han bryr seg om deg og ønsker å være 
i livet ditt uansett hvem og hvordan du er. 

Min tro

27 000 kroner
Tekst: Anne Kristine Bakken Hovtun

Er 27 000 kr mye penger? Tja, det kommer an på. Men det er den summen Menighetsbladet for Børsa , Buvik og 
Skaun må ha for å betale trykking og distribusjon for hvert nummer. Vi har som mål å gi ut 5 nummer dette året 
også. 135 000 kr alt i alt. Vi tror at Menighetsbladet gir nyttig informasjon som mange setter pris på. Da er du kan-
skje villig til å være med å dekke utgiftene. Porto må vi betale enten mottaker bor i kommunen eller utabygds. Takk 
for at du vil være med å gi din gave til fortsatt drift av Menighetsbladet.

Sjå, kor fin d´æ i Skaun! – Nye postkort
Tekst: Elise Kimo / Bilde: Claudia Oette-Ruckert

Vi har fått to flotte postkort som presenterer Skaun 
kyrkje. Claudia Oette-Ruckert står for foto og utformin-
ga av desse korta som både syner kyrkja i solbad, 
med sine symbol og detaljar, og i ein kulturhistorisk 
kontekst med sitat fra Kristin Lavransdatter. Dei er 
tilgjengelege for salg både i Skaun kyrkje og på kirke-
kontoret i Børsa.
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Å ha det travelt
Av Bjørn Nordheim

Den internasjonalt kjente filosofen, Søren Kierkegaard 
fra Danmark, som levde på 1800-tallet, mente at av alt 
latterlig var det å ha det travelt det aller latterligste.  Han 
spør: Hva får de utrettet alle disse som har det så travelt? 
Blir ikke redet samme som for kona som reddet ildtangen 
da det var brann i huset? Hva mer får de ut av livets store 
ildebrann - ?

I boka Hvordan bør jeg leve forteller forfatteren, Sigurd 
Opdahl, om en amerikansk oppdagelsesreisende som 
med stor hast drog tvers gjennom Afrika. En dag ville ikke 
de som var med og bar, gå videre. De svarte: Vi har gått 
så fort at vi har sprunget fra sjelene våre. Vi akter å sitte 
her til sjelene har nådd oss igjen.
-
Lyrikeren Jan Magnus Bruheim skriver i diktet  Den 
annsame om han som ikke har tid til å stanse og se seg 
omkring:  Mykje var det å gjera. Det auka dess meir han 
fekk gjort.

Da han ble eldre og ikke lenger hadde det så travelt, 
måtte han spørre: Kva har livet gjeve, og kvar har det 
vorte av?  Han tenkte på gleda som sprang etter han, 
men aldri nådde han att.
-
I Den bortkomne faderen av Arne Garborg klager hoved-
personen, Gunnar Hove: Ein får ikkje ro til å leva.  Det blir 
for mye mas.  Av livet får ein berre ein jafs så i melloms-
tunder.
-
Trygve Ræder var i mange år rektor ved Orkdal off. 
landsgymnas – som skolen het før. Han fortalte at han 
møtte kirke- og undervisningsminister Kåre Forstevold da 
han fikk rektorstillinga.
Ræder: Eg vonar at eg kjem til å trivast
Forstevold:  Du får ikkje tid til å trivast!
-
Ei kvinne i Buvik hadde en stor familie og mye å gjøre fra 
tidlig morgen til seine kveld, hun hadde det sjelden travelt.  
Jeg fikk gjort det jeg skulle likevel, sa hun.  Enn om flere 
hadde den innstillinga.

Kontor: Dikesv. 1
(Fannremsmoen) www.byraethoivik.no

l    Begravelser – Kremasjoner
l    Båretransport – inn- utland
l    Minnesamvær
l    Gravstener – Navnetilføyelser

Kvalitet – Service
DØGNVAKT   72 48 50 60
415 40 799 - 900 14 012

Årsmøte for Skaun sokn
Dette avholdes i samband med menighetshusets
 basar fredag, den 26. april 2013. Klokkeslett følger.

Takk
Skaun menighetsråd ønsker å takke for gaven Skaun 
kirke fikk i anledning av Marie Mellings gravferd. 

Ingrid Riaunet, leder i menighetsrådet
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DØPTE 

Børsa 
03 02  Helene Annie Norum
           Helle Krommen Åseng
           Lukas Jønnum Hansen 
 (Melhus kirke)
24 02  Emil Lindås Rosvold
          
Buvik
20 01  Vilde Sommerschild Reiten
           Alexander Ellevset
           Charlotte Ellevset
10 02 Victoria Lundberg
           Erlend Tunheim
           Jens Kristian Dahl-Hovin
24 02 Birk Sigurd Leander 
 Sandsæter Rugelsjøen

Skaun
27 01  Ola Krangsås Jensen
17 02  Amalie Thane Ness
           Mats Solstad Einan
           Rakel Margrethe Hurum Trøen
           Nora Nyheim
           Tiril Sommerschild

DØDE

Børsa
21 01  Eivind Raanaa f 1948
23 01  Magnus Samstad Hagen 
 f 1984
31 01  Oddvar Solum f 1936
09 02  Odd Wulvik f 1923
24 02  Sigurd Skjennald f 1924

Skaun 
29 01  Kari Melby f 1920

VIGDE

Buvik
09 02  Veronica Tørø Sølberg og   
 Christian Gabrielsen Li

Skaun
19 01  Siri Bjerkan og Peter William  
 Barclay Ainslie
19 01  Jonalyn Cadarin Tirados og  
 Ole Anders Dahle

Slekters gangTilbakeblikk
Av Stein Arne Aas

Påskenummeret av menighetsbladet for 50 år sidan, hadde påskebodska-
pen sentralt plassert på framsida. Det er soknepresten, Einar Stueland, som 
er forfattar.

Majestetisk: Buvik kirke / Foto: Tarjei Sveistrup



7. mars 2013, Maria budskapsdag
Elgshøgda kl 13
Andakt ved Kjell Arne Morland. Li-
turg: Dagfinn Bjerkestrand. 
 
24. mars 2013, Palmesøndag
Skaun kirke kl 11.00 
Høymesse (Bm). RR
(Opprinnelig kunngjort årsmøte 
utsettes til 26. april.)

28. mars 2013, Skjærtorsdag 
Buvik kirke kl  11.00 
Høymesse. RR

29. mars 2013, Langfredag
Børsa kirke kl 11.00
Pasjonsgudstjeneste. 
DnB

31. mars 2013, Påskedag 
Påskemorgen på Våttån ved solopp-
gang kl 06.30. 
Husk sommertid, etter påskeaftens 
klokke eller vintertid er soloppgan-
gen kl 05.30. 

Børsa kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
DnB

Buvik kirke kl 18.00
Høytidsgudstjeneste på kvelden
DnB

1. april 2013, 2. påskedag
Skaun kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste (Bm)
DnB
Vennatunet kl 12.30
Påskeandakt. DnB
Rossvollheimen kl 17.00
Påskeandakt. DnB

7. april 2013, 2. s. i påsketiden
Børsa kirke kl 11.00
Høymesse. RR

14. april 2013, 3. s. i påsketiden
Buvik kirke kl 11.00
Høymesse. DnB

21. april 2013, 4. s. i påsketiden
Skaun kirke kl 11.00
Tårnagentgudstjeneste (Nn)
v/Ralf Ruckert og Elise Kimo

Onsdag 24. april
Skaun kirke kl 19.00
Overhøringsgudstjeneste (Bm). DnB

Torsdag 25. april
Buvik kirke kl 19.00
Overhøringsgudstjeneste. DnB

28. april 2013, 5. s. i påsketiden
Børsa kirke kl 11.00
Overhøringsgudstjeneste. RR
Arbeidernes internasjonale kamp-
dag

1. mai, onsdag
Buvik kirke kl 11.30
Gudstjeneste. DnB

4. mai, lørdag
Skaun kirke kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste (Bm). 
DnB

5. mai 2013, 6. s. i påsketiden
Skaun kirke kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste (Bm). 
DnB

9. mai 2013, Kristi himmelfartsdag
Børsa kirke kl 11.00
Høymesse. RR

11. mai, lørdag
Buvik kirke kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. DnB

12. mai 2013, Søndag før pinse
Buvik kirke kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. DnB

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B

Gudstjenester
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Ferievikar for 
kirkeverge/
daglig leder
Skaun kirkelige fellesråd søker et-
ter vikar for kirkevergen i ferier og 
eventuelt sykefravær.
Stillingen krever en voksen og 
ansvarsbevisst person. 
Det daglige arbeidet består 
av å betjene telefoner, ta i mot 
besøkende, henting og sortering 
av post, anvisning av regninger 
og å betjene kirkegårdsprogram. 
Ved begravelser blir gravene tatt 
ut i samarbeid med kirketjenere/
vaktmestere som er ansatt i Skaun 
kommune.

Den offisielle åpningstiden er 
mellom kl 09:30 og kl 11:30 fra 
mandag – torsdag.
Søknad sendes til:  
Skaun kirkelige fellesråd, 
Postboks 26, 7358 Børsa.
For eventuelle spørsmål kontakt 
kirkeverge på tlf. 72 86 31 51 eller 
e-post: 
inger.berg@skaun.kirken.no

17. mai 2013, Grunnlovsdag
Buvik kirke kl 10.30
Gudstjeneste. DnB

Venn oppvekstsenter kl 11.15
Åndelig åpningssamling RR

Børsa kirke kl 12.00
Gudstjeneste. RR

DnB: 
Sokneprest Dagfinn N Bjerkestrand. 
RR: 
Sokneprest Ralf Ruckert. 


