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På alle våre tre kirkegårder gjøres det hver vår en flott dugnadsinnsats av 
mange mennesker. Her er noen glimt fra vårens trivelige ettermiddag på 
kirkegården.
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Pinsen er faktisk lik femti! Ordet «jul» har en eld-
gammel opprinnelse fra germansk, og stammer 
fra førkristen tid og er egentlig et månedsnavn; 
«Ýlir».  I andre land i verden bruker man ordet 
«Kristmesse» (Christmas) eller liknende på den 
kristne høytiden. Ordet «påske» har også en spesi-
ell betydning, ordet kommer fra hebraisk og heter 
opprinnelig «pesach», som henspiller på «forbi-
gang», altså da dødsengelen gikk forbi dørene til israelittene da de var i Egypt. Ordet 
«pinse» derimot, betyr egentlig bare tallet femti. Det heter på gresk «pentekoste» og 
dette ordet brukes mer direkte på engelsk; «pentecost». Det var en jødisk høytid i 
antikken som het pinse, og som Jesus og disiplene feiret. Den var i opprinnelsen en 
fest for den første innhøstingen av kornet, men ble senere en takkefest for at Moses 
og israelittene fikk loven på Sinai-fjellet. Og det var på denne lov-festen det samlet 
seg jøder og jødisk-troende fra hele middelhavsområdet i Jerusalem. Og alle disse 
utlendingene hørte hjemlandets språk bli talt, og det var jo en overraskelse der så 
langt hjemmefra. 

Den hellige ånd eller Ånden er en del av det guddommelige som det er vanskelig å 
få «tak på». Det ligger jo i sakens natur - en ånd kan aldri være håndfast. I kunsten 
fremstilles Den hellige ånd gjerne som en due eller som flammer. Fredsbevegelsen 
har på et vis okkupert due-symbolet, men det er opprinnelig et symbol på Den hel-
lige ånd, og kan vel derfor også symbolisere fred. Opprinnelsen er hentet fra fortel-
lingen om da Jesus ble døpt: Da han steg opp av vannet, kom Ånden over ham som 
en due. Ved den hendelsen kommer også et sterkt utsagn om hvem Jesus er, for 
alle evangeliene vitner om at det hørtes en stemme, og Lukas, Markus og Matteus 
siterer den slik: Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Vårt gudsbilde 
halter hvis vi ikke stadig minner oss om at Gud er treenig; Fader, Sønn og Hellig ånd. 
Dette er ikke bare en læresetning, men det har stor betydning for hvordan vi lever 
som kristne. Gud er både skaper, frelser og livgiver. Gud er både opphøyd, knust og 
levende. 

Jødene feirer fremdeles en lovfest i pinsen. Det viktige da er at man feirer sendin-
gen av Loven, egentlig ikke at Moses tok imot Loven som kun en historisk hendelse. 
Loven skal tas imot av stadig nye slekter. Kanskje dette kan være en parallell til 
kristen pinse – vi feirer at Ånden ble sendt til disiplene, mens mottaket er noe som 
skal skje hele tiden. Ånden sendes jo hele tiden til dem Gud vil. Vi skal alltid høre på 
hva Ånden har å si oss. Vi har gode ting i vente hvis Den hellige ånd får gi oss sine 
gaver. Den bestemmer jo selv hvem som får og hvilke gaver man får, men det er all-
tid noe å hente hos Ånden. På den aller første pinsedag fikk disiplene nådegaven å 
snakke andre språk. Vi kan få denne gaven, eller andre, slik som Bibelen sier: 

For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunn-
skap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å 
helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen 
å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 
[…] I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for 
det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å 
hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. (Fra Paulus’ 1. brev til menigheten i Korint, 
kapittel 12)

Måtte Ånden gi deg gode gaver i sommer og fortsatt god pinsetid!

Pinse er lik femti
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Nye kirketekstiler til Buvik kirke
Tekst: Dagfinn Bjerkestrand  Foto: Johanne Nyland

I alle landets kirker bør det være fire sett med 
kirketekstiler som prestene skal bruke. Et slikt 
sett består av messehakel, stola og prekestol-
klede.  Disse fire settene har farger som i kirke-
året: Lilla til advent, faste og gravferd; hvitt til jul, 
påske og andre festdager; rødt til martyrdager, 
pinse og spesielle kirkelige anledninger; grønt til 
de ordinære søndager. 
I Buvik er vi så heldige at vi har tre dyktige 
damer som har tatt på seg oppdraget med å 
lage disse tekstilene til kirka vår. De begynte for 
en god del år siden og den lange prosessen 
innebærer blant annet dialog med biskopens 
fagfolk for godkjenning av både materialer og 
motiver. Det lilla settet var ferdig først, deretter 
kom det grønne, og nå like før konfirmasjonene 

ble det hvite settet ferdig. Alle settene er nøye gjennomtenkte både i ma-
terialbruk og symbolikk. Særlig vellykket er tilpasningen til farger og de-
taljer man finner ellers i kirka. Det kunne kanskje være en kime til litt egen 
underholdning (hvis ikke prestens preken interesserer) å finne detaljene 
igjen rundt omkring i kirkerommet? 
Vi bringer her noen bilder av det hvite settet og damene som har produ-
sert kirketekstilene til Buvik kirke. Godkjenning av design og tekstilkvali-
teter, og forslag til tekstilutførelse av dekor: Johanne Nyland. Veving av 
ullstoff: Oddny Eide. Dekorsøm og montering til ferdig tekstil: Åshild Saks-
vik Hammertrø. 

Tysk-norsk vennskapsgudstjeneste 
søndag 1. juli kl 11 i Børsa kirke

Nå kommer de igjen: 15 tyske ungdommer fra området rundt Wassmuthshaus-
en i delstaten Hessen. I kirka skal vi hylle vår felles arv og synge på både tysk 
og norsk. Ved kirkekaffen etterpå går det an å møte gamle og nye Skaunaven-
ner. Ungdommer som har lyst å delta i besøksprogrammet kan fortsatt melde 
seg hos ralf.ruckert@skaun.kirken.no (mobil 406 32 581).

Solveig Ellinggard og Lisa Voelker rekker hånden på tvers over det som en gang 
var Berlin-muren. Foto: Stein Ellinggard
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Min tjeneste – konfirmantkapper

Det er Else Jorunn Hammer og 
Eli Katrine Hammertrø Rian som 
holder på med tilrettelegging av 
konfirmantkapper i Buvika. 

Menighetsblad: 
Hva gjør dere egentlig? 
Rian: Vi møter konfirmantene den 
dagen de fotograferes. Så velges det 
ut an kappe som passer til hver enkel 
konfirmant. De merkes med navn. 
På selveste konfirmasjonsdagen har 
vi kappene klar på hver sin stol som 
også er merket med navn. Når kon-
firmantene kler på seg, legger de det 
på stolen som de ikke trenger i kirka, 
verdigjenstander, jakker osv. Ofte 
kommer det gaver underveis. Dem 
legger vi også på vedkommendes 
stol og passer på alt det der, mens 
konfirmantene er i kirka.

MB: Hvorfor finnes det en sånn 
tjeneste egentlig?
Rian: Det er fordi familiene skal ha 
en mer avslappet dag i kirka. De skal 
få slippe å stresse med det også. De 
har nok andre ting å huske på.

MB: Hvilke utfordringer eller hvilken 
glede følger med ”jobben”?
Rian: Det er en hyggelig og overkom-
melig oppgave, bare en gang i året. 
Når en ikke kan være der hele tiden, 
klarer vi det med avtale. Det beste er 
møte med ungdommen. 

Situasjon i prestegjeldet: 
I Børsa finnes det en tjenestegruppe 

for bruk av konfirmantkappene. Der 
er det Jorunn og Sverre Handegard, 
Sylvi og Harald Otto Aalvik, Inger og 
Gunnar Vatne og Bjørg og Håkon 

Ruud som stiller opp. I Skaun hjelper 
menighetsrådet konfirmantene inn i 
kappene.

Det er mange frivillige som stiller 
opp til mangfoldige gode formål og 
dugnader i kirka. Her skal vi framover 
presentere 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 kjærlighetsbud-
skap med hender og føtter. ”Det er 
forskjellige nådegaver, men Ånden 
er den samme” (1.kor.12,4).

Intervju med utvalget i Buvika

Hvor kjentfolk møtes og nye er velkommen: 
i Kirka til gudstjeneste og sommerkaffe!

Søndag 10. juni er det gudstjeneste i Børsa kirke. Den skal bli trivelig og 
egnet for store og små. Vi satser på fint vær: fordi vi skal ha kirkekaffe, 
prat og lek på kirkebakken etterpå (ved dårlig vær i kirka). ”Barnemix” 
deltar med dans. Velkommen til deg!
Du som ellers har lyst til å bidra med innslag, sang eller mat er 
velkommen til å ta kontakt med sp Ralf på forhånd (ralf.ruckert@
skaun.kirken.no / 406 32 581) og / eller å komme til: Åpent og kjapt 
forberedelsesmøte med oppgavefordeling: onsdag 6. juni kl. 17.30 i 
Børsa kirke. 
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Ånden som kommer

Prekentekst Pinsedag:
Joh. 14, 15-21

Det nærmer seg sommer,
det våres, spirer og gror.
Det gjør det også i de bibelord
som leses i kirkene og ved kjøkkenbord
i disse vårdager, ved pinsetid.
Ord med løfter og framtidshåp i.
De sier noe om en kraft vi kan få,
en talsmann som kan gjøre det lettere å forstå
det vi leser og hører, ser og gjør,
kanskje endatil annerledes enn før.
Denne kraften er Ånden som kommer
lik levende vann i elver som flommer
fra hjerter til alle som tror
at Jesus er deres Herre, Guds sønn og vår bror.
Den blir gitt oss som gave fra han som gir
liv til det skapte, som sørger for at det blir
vår i både natur og hver kropp.
Han er i stand til å reise opp
sin Sønn fra de døde, og oss hver gang
vi feiler eller svikter, og gir oss trang
til å drikke av kilden, de ordene som står
i boka som i salgstall og betydning overgår
alt annet skrevet, formidlet og lest.
Den boka har mer enn mange (kanskje flest)
vers og kapittel; den har liv ved den Ånd
som kommer til den som med åpen hånd
våger å ta imot og la seg prege slik
at flere kan få kjenne til Åndens gaver og bli lik
den Gud har skapt hver enkelt til å være,
for hverandre og til Guds ære.
I dette mangfoldet skal vi få leve og lære,
tjene hverandre og sammen bære
fram for Gud våre liv slik de er.
Da har han lovet å være oss nær
og styrke vår tro, vårt håp og den kjærlighet
han vil gi oss inn i sin evighet.

Inger Synnøve Gjære

Min tro
Jeg skal starte med en 
innrømmelse. Jeg er ikke 
så flink til å sette av tid 
til min tro i en ganske så 
hektisk hverdag.
Det jeg derimot er gan-
ske flink til, er å se Gud i alt og alle rundt meg. Det å 
ikke tro blir uaktuelt når jeg ser hvordan vi er skapt. 
Øyne, hjerte, immunforsvar osv, geniale kroppsfunskjo-
ner! Alt det er for fantastisk til at det kan være tilfeldig. 
Om det skjedde på sju dager, gjennom evolusjon eller 
med et stort smell betyr ikke så mye, men for meg er 
det tydelig at Gud hadde kontrollen over skapelsen.
Jeg er ikke glad i å rope ut at jeg er en kristen, men 
håper likevel at jeg oppleves som en, gjennom hvor-
dan jeg lever. Med Jesus som forbilde håper jeg at 
jeg til en viss grad lykkes med å være et godt med-
menneske. Jeg ønsker å se menneskene rundt meg, 
fordomsfritt. Være en støtte for de som trenger støtte, 
gi oppmerksomhet til de som trenger oppmerksomhet 
og se de som trenger å bli sett.

”Jeg er i Herrens hender” er en sang som betyr mye for 
meg. I en hektisk hverdag glemmer jeg ofte Gud, men 
hvis jeg kjenner etter, føler jeg likevel at Gud passer på 
meg.

Navn: Vegar Godø Slørdal
Alder: 
Yrke: 

Gjestfrihet langs pilegrimsleia – 
noe for deg?
Antallet pilegrimer øker år for år. Det er en flott opplev-
else å se mennesker fra nesten hele verden strømme 
inn mot Nidaros og komme forbi og høre dem rose 
vennlige Skaun (Munker fra Malta, pensjonister fra 
Tyskland, studenter fra Nederland og mange flere). 
De kommer vandrende gjennom Skaun og ønsker 
ofte en enkel plass å sove og kanskje en omvisning i 
kirken. Vi trenger en del greie folk som kan åpne kirke 
og menighetshus, stort sett på ettermiddager i som-
mersesongen. 
Hvis du melder deg til tjeneste som pilegrimsvert, så 
får du en svært spennende tjeneste. De menneskene 
som kommer er av alle slag..

Kan DU tenke deg en slik tjeneste? Ring Ralf Ruckert 
på 406 32 581 eller send melding til ralf.ruckert@
skaun.kirken.no for å få mer informasjon eller meld 
deg direkte til tjeneste. 
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Barne- og ungdomssider  
Tekst og foto: Sølvi Bjørnholm Grønning

Vannrett:
1. Daniel Eike
6. Tegneseriefigur
10. Glad i
11. Spiser
12. Storbritannia
13. Drikk

Loddrett:
1. Fugl
2. Frukt
3. Jobb
4. Spill/navn
5. Guttenavn 
7    ....land
8.   Arr
9.  Type
12. Retning.

LØSNING kryssord Fredsdue:
Vannrett: 
1. DE, 6. SUPERMANN, 10. ELSKER, 11. ETER, 
12. UK, 13. TE. 
Loddrett: 
1. DUE, 2. EPLE, 3. YRKE, 4. UNO, 5. JAN, 7. 
EST, 8. MERKE, 9. ART,
12. UT.
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Mange born kjem forventningsfulle inn i stova til Beate 
og Ebbe Kimo mens musikken kling frå anlegget. 
Klokka nærmar seg 18.00 og både sofaen og putene i 
kring fylles opp av store og små som kjem for å delta 
på barneforening for siste gong før summaren. Songen 
«Jesus er overalt» blir spelt mens borna og dei vaksne 
syng med. Ebbe Kimo ynskjer velkommen og fortel ei 
ligning frå bibelen. Nokre av borna er med og kler seg 
ut og deltek i lag med Ebbe i forteljinga. Borna fyljer 
med og svarar gjerne på spørsmål som Ebbe stillar 
undervegs. 

Etter andakten syng dei «på Golgata stod det eit kors» - så 
er det tid for leik.
Her er det også Ebbe som leiar og to og to konkurrerer 
mot kvarandre, dei andre er heiagjeng og dette er pop-
ulært blant borna. 
Etter leiken er det tid for loddsalg, og gleden er stor når 
premiane delast ut til dei heldige vinnarane! Så er det 
tid for is med sjokoladestrø, eg overdriv nok ikkje hvis eg 
seiar at barna storkosar seg, det er lun og god stemning 
heime hos familien Kimo denne ettermiddagen. Til avslut-
ning syng vaksne og born: « Ingen er så trygg i fare», og 
ynskjer kvarandre god tur heim.

BARNEFOREINING I BØRSA

BARNEMIX I EGGKLEIVA BEDEHUS
Klokka nærmar seg 17.30 og nokre born kjem forsiktig inn døra på bedehuset i Eggkleiva. Det er fyrste gong det er 
Barnemix i Eggkleiva bedehus, så både born og vaksne er litt spente. 
Elise Kimo ynskjer alle velkomen inn, foreldra får og lov å væra 
med inn, eller dei kan sette seg i salen ved sidan av å få seg ein 
kopp kaffi medan dei ventar. Elise startar det heile med nokre 
barnesongar med bevegelse, nokre deltek ivrig mens andre er 
meir forsiktige i bakgrunnen. Alderen strekk seg frå 3 til 6 år og 
både gutar og jenter er med. 
Så er det tid for litt bruk av rytmeinstrument saman med son-
gen, dei får etter kvart eit instrument kvar og alle er engasjerte. 
Gymmattane er lagt ut over gulvet og Elise forklarar borna at 

no skal vi danse til litt musikk, «Yeah» utbryter to av 
jentene, dei har venta litt på dansinga. Etter kvart 
leier Elise borna i dans, borna står i rekkje og fyljer 
med på det Elise syner fram. Ivrige born gjentek det 
som blir gjort og dansar med musikken. Til avslutning 
set borna seg på mattar og vi syng «Eg faldar mine 
hender små».  Da er det tid for heimreise og neste 
Barnemix er om fjorten dagar 22. mai kl. 17.30 – 18.30. 
Siste gong før summaren er torsdag 7. juni, kl. 17.30 – 
18.30.
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Mange kjenner uttrykket å gå for 
presten. Det er det same som å fø-
rebu seg til konfirmasjon. Eg gjekk 
for presten i 1951, og som lærebok 
bruka vi den same boka som i 
skolen: Forklaring over Luthers lille 
katekismus av N.J.Laache.  Boka har 
nærare tre hundre spørsmål med 
svar.  Ein stor del av innhaldet laut vi 
pugge.

Vi hadde to overhøyringar – ein søn-
dag før konfirmasjonen og konfirma-
sjonsdagen.  Vi stod på kyrkjegolvet, 
og soknepresten, Christian Svan-
holm, fekk visst saman med kyrkjely-
den god greie på kva vi kunne.
No heiter det ikkje overhøyring len-
ger, men samtale med konfirman-
tane.
-
Konfirmasjonen vart innført i Dan-
mark-Noreg i 1736.  Slottspresten, 
Erik Pontoppidan, vart av kongen sett 
til å utarbeide ei ny forklåring til Luth-
ers katekisme.  Boka kom i 1737, og 

hadde tittelen Sandhed til Gudfryg-
tighed Forklåringa hadde godt over 
sju hundre spørsmål og svar.

I boka Mål og menn skriv professor 
Olav Midttun:  Det er tallause fortel-
jingar om den gråt og ille låt det har 
vore framigjennom tidene med å 
læra Pontoppidans forklåring og kva 
strev det var for ungdom til å sleppe 
fram for presten. Det var ein høgste 
alder: dei skulle vere konfirmerte når 
dei hadde fylt nitten år.  Var dei ikkje 
konfirmerte før den tid, skulle dei set-
jast i tukthuset for å få turvande opp-
læring –”en Straf som blev anvendt i 
megen stor Udstrækning”.
-
Forklåringa var på dansk, og hadde 
ord og uttrykk som borna ikkje 
skjøna. Anders Hovden ga uttrykk for 
noko dei fleste var samde om: Tidleg 
vart eg plaga med boki, fyrst kate-
kisma, som er ikkje skyna stort av, 
og seinare ”pint under Pontoppidan”, 
som eg skyna endå mindre av.--- 
Det verste var at barneheimen vår 
måtte me leggja att ved dørstokken 
åt skulen, ordi og talen åt far og mor 
heime var for simpel i skulestova.

-
Olav Duun var oppe til eksamen i 
religion på Levanger lærarskole.  
Han skulle gjengi noe frå Det gamle 
testamente, og det gjorde han på sin 
dialekt.  Eksaminator: Bibelen bør si-
terast på sitt eige språk.  Duun: Æ ha 
itj lært hebraisk!

To falne
Da junidagen gjekk inn
til ro –
låg to
frå framandt land
og sov i fred
der ingen strålar trengjer ned

Der ligg dei enno
i djupe fjord –
dei fall i kampen
for fred på jord.

Ingen stein på grava –
ingen blomstrar,
berre leire,
tang og tare

Tapre
George og John,
takk for striden tung.
Vi minnes dykk
som våre eigne.

Bjørn Nordheim

(Skrive til minne om dei to britane som omkom då flyet 
vart skote ned over Gaulosen 11. juni 1940)

Katekisma
Tekst: Bjørn Nordheim

Foto: Bautaen over dei to britane.
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I konfirmantenes fasteaksjon i Skaun prestegjeld har det kommet inn nes-
ten 65 000 kroner til Kirkens Nødhjelp. En stor takk til alle som gav noe, til 
de frivillige hjelpere som fór rundt med bilen, la til rette bøssene og telte 
pengene og ikke minst til våre fine ungdommer som stilte opp.

Liv og Randi Anna Gravdal får besøk av konfirmanten 
Marthe Dalhaug Skånø.

Foto: Inge Gravdal

 Konfirmantenes fasteaksjon

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

Gave til menighetsbladet
I siste nummer var det lagt inn en giro slik at du kunne gi en gave til menighetsbla-
det. Denne giroen lå litt bortgjemt, derfor minner vi om at det fremdeles er mulig å gi 
en gave til bladets drift. Bruk bankkontonummer 4214.53.02107 og adressen er: Me-
nighetsblad for Børsa, Buvik og Skaun, Postboks 26, 7358 Børsa.  Takk for din gave!

Presten er der for deg!
Det er forskjellige tilbud som følger med presteembete som en må gjerne benytte 
seg av ved behov. Dagfinn Bjerkestrand (Buvik sokneprest) og Ralf Ruckert (Børsa og 
Skaun sokneprest) minner om at det går godt an å
tilrettelegge:
- soknebud (nattverd i eget hjem eller ved sengekanten).
- taushetspliktbelagte samtaler både hjemme, i kirkene eller på kontoret.
- båreandakt.
- andakter til andre anledninger.
Ta gjerne kontakt (numrene se side 2)!

Vikar for kirkeverge/
daglig leder

Skaun kirkelige fellesråd søker etter 
vikar for kirkevergen i ferier og eventuelt 
sykefravær.
Stillingen krever en voksen og ansvars-
bevisst person som må takle det å ta i 
mot mennesker som nylig har mistet sine 
nærmeste.
Det daglige arbeidet består av å betjene 
telefoner, post, anvisning av regninger 
og å betjene kirkegårdsprogrammet. Ved 
begravelser blir gravene tatt ut i samar-
beid 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 felles-
råd, Postboks 26, 7358 Børsa.
For eventuelle spørsmål kontakt kirkev-
erge på tlf. 72 86 31 51 eller 
e-post: inger.berg@skaun.kirken.no

Erik Wilmann og hustru Karen f. Wiggens minnefond
Ungdommer som skal studere oppfordres til å søke om midler i minnefondet. Det er ikke 
lett å si hvor mye som kan utdeles i år, men et lite tilskudd til anskaffelse av bøker, utstyr 
eller kurs er vel alltid kjærkommet?
Målgruppen som kan søke dette legatet er ”ungdom som søker høyere utdannelse… 
oppvokset innen … Børsa kommune.” (jfr. statuttene fra 1964) ”Fortrinnsberettiget skal 
være, uansett bosted, etterkommere etter besteforeldrene til yderne, nemlig Jonas 
Wilmann og hustru Marit.” 

Søknaden med opplysninger om planlagt studium (helst immatrikuleringsbevis eller 
liknende), finansieringsplan og kontonummer sendes: Erik Wilmann og hustru Karen f. 
Wiggens minnefond v/soknepresten i Børsa, Postboks 26, 7358 Børsa. Innen 15. sep. 
2012
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Konfirmanter i Buvik kirke 12. og 13. mai 2012 
Første rekke fra venstre: Elise Strøm Leraand, Christine Linn Bangsund, sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Ola Kvalvik, Elise Helene Skattem Rian, Anne 
Hepsø. 
Andre rekke: Janne Rugelsjøen Eidsli, Marianne Skagseth Olderøien, Ingrid Bakkebø Vigdal, Susan Flataune, Ådne Grønvik Pedersen, Marcus Tømmerås, 
Tore Harneshaug Fjøseide, Adrian Fandin, Ingvild Karlsen, Brage Alexander Kettunen Flønes, Stian Karlsen. 
Tredje rekke: Simen Andreas Hammertrø, Anders Sørløkk, Marthe Normannseth, Ida Alice Schjølberg Bekken, Silje Grønning Roksvaag, Julie Nilsen, 
Martina Vuttudal, Jo Magnus Ørsal Torvik, Pål Inge Dalen, Mikael Karlsen. 
Fjerde rekke: Johannes Kjøren Leraand, Pål Pedersen, Håvar Kaasbøll, Benjamin Vigdal Øien. Jørgen Aas ble også konfirmert denne helgen men var ikke 
til stede da bildet ble tatt. 

Foto: Dahls Fotografiske Ateliér, tel. 73 97 96 00

Konfirmanter i Børsa kirke 19. og 20. mai 2012:
1. (øverste) rekke: Edvard Husby Sundberg, Julian Rossvold Ness, Per Inge Brenno Gagnås, Steffen Engan, Ola Hågensen Kleven, Henny Skjetne 
2. rekke: Stine Wold Arntsen, John Henrik Lillevik Haugen, Marthe Christine Dalhaug Skånø, Johanna Sofie Kragh Jansson, Fredrik Snekvik 
3. rekke: Morten Aleksander Hegvik Wiggen, Amanda Kathrine Flataune, Marcus Schjetne, Astrid Nilsen Kjøren, Odd Inge Sørensen
4. rekke (sittende): Joachim Døvik, sokneprest Ralf Ruckert, Anders Ustad Wiggen, Magnus Tangvik
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DØPTE 
Børsa
15 04  Lasse Sommerschild
           Linnea Johnsen Halvorsen

Buvik
01 04  Thale Helen Røtvold Hembre  
 (Kolstad kirke)
15 04  Elvira Ness
          Ida Iselin Bøkseth Samdahl
 
Skaun
01 04  Marie Galaaen Rognes
           Lotta Elisabeth Hamre 
 Laumann
29 04  Theodor Hammertrø Melby
 Iver Åmot

DØDE
Børsa
02 04  Christine Alika Cikuru f 1977
02 05  Lovise Nøstum f 1921
         
Buvik 
26 03  Aslaug Johanne Onsøien 
 f 1927
25 03  Ruth Saltnes f 1927
11 04  Anton Hammer f 1941 

VIGDE

Børsa
28 04  Berit Ustad og 
 Øystein Skaar Skogvang

Slekters gang
Av Stein Arne Aas

Menighetsbladet kjem i år ut i sin 60. årgang. Redaksjonen startar i dette nummeret 
opp med ei ny spalte der vi vil sjå attover og gjengje noko av det som har stått i bladet 
i alle desse åra. Det første nummeret kom ut i januar i 1953. Det var då eit blad for 
Skaun, Børsa og Geitastrand.
Det var Jostein Hatlebrekke som var prest på denne tida, og det var han som saman 
med sokneråda bestemte at ein skulle starte opp med menighetsblad. Dei første åra 
kom bladet ut ein gong i månaden med unnatak av juli. Bladet var på fire sider. Det 
vart vedteke ei prøvetid på eit halvt år, og det var presten som skulle vere redaktør.
Denne gongen gjengjev vi kva presten skreiv om oppstarten og kva som var intensjo-
nen med å utgje bladet. 

Tilbakeblikk



Søndag 27. mai - Pinsedag
Skaun kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 10.00
v/Bjerkestrand

Søndag 27. mai - Pinsedag
Skaun kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 12.00
v/Bjerkestrand

Mandag 28. mai - 2. pinsedag
Børsa kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00
Nattverd. v/Bjerkestrand

Søndag 3. juni - Treenighetssøndag
Buvik kirke
Høymesse kl 11.00 v/Ruckert

Søndag 10. juni – 
2. søndag i treenighetstiden
Børsa kirke
Høymesse kl 11.00
v/Ruckert
Kaffe på kirkebakken. Dans av Barne-
mix-gjengen

Søndag 17. juni – 
3. s. i treenighetstiden
Lisbetsæter
Gudstjeneste kl 11.00
v/Bjerkestrand

Søndag 24. juni – Sankthans
Buvik kirke
Høymesse kl 11.00
v/Ruckert

Søndag 1. juli – Aposteldagen
Skaun kirke
Høymesse kl 11.00
v/Ruckert

Søndag 15. juli – 
7. s. i treenighetstiden
Buvik kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert

Søndag 22. juli – 
8. s. i treenighetstiden
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert

Søndag 29. juli – Olsok
Husaby kirkeruin
Gudstjeneste kl 19.00
v/Bjerkestrand
Ta gjerne med kaffe og noe å spise – 
og så deler vi med hverandre!

Søndag 5. august – 
10. s. i treenighetstiden
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Bjerkestrand

Søndag 12. august – 
11. s. i treenighetstiden
Skaun kirke
Pilegrimsmesse kl 13.00
v/Bjerkestrand
Vandring fra Kolbrandstad stavkirke 
kl 09.00
Morgenandakt /ottesang i stavkirken 
kl 08.30
I år er det som kjent lite sannsynlig 
at Kristindagene blir arrangert, men 
pilegrimsmessen vil likevel feires i 
Skaun kirke!

Søndag 19. august – 
12. s. i treenighetstiden
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert

Søndag 26. august – 
13. s. i treenighetstiden
Buvik kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Bjerkestrand
Presentasjon av årets konfirmanter

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B

Gudstjenester Søndag 2. september – 
14. s. i treenighetstiden
Skaun kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert
Presentasjon av årets konfirmanter

Søndag 2. september – 
14. s. i treenighetstiden
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 17.00
v/Ruckert
Presentasjon av årets konfirmanter

Søndag 9. september – 
15. s. i treenighetstiden
Buvik kirke
Høsttakkegudstjeneste kl 11.00
v/Bjerkestrand
Utdeling av bok til fireåringene 
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Friluftsgudstjeneste på 
Lisbetsæter

I år starter vi opp igjen en gammel 
tradisjon med friluftsgudstjeneste 
på Lisbetsæter! Søndag 17. juni 
kl 11.00 treffes vi på gresset like 
utenfor selve huset. Det har al-
lerede meldt seg familier som vil 
døpe sine barn denne dagen, så 
vi regner med at dette blir en flott 
samling for alle aldre! 
Velkommen

Gudstjeneste på Husaby
På olsokkvelden samles vi i de gamle 
kirkeruiner på Husaby til gudstjeneste. 
Denne blir ute i friluft så sant det er 
oppholdsvær. Benker eller stoler blir 
satt ut, men ta gjerne med en kaf-
fekanne og noe å spise til, så deler vi 
med hverandre på kirkebakken etter 
gudstjenesten. 

Foto: Tarjei Sveistrup


