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Populært familiekor

FISK (Familiekoret i Skaun) er inne i sitt fjerde år
med sang og musikk for hele familien. Og
medlemmene har strømmet til siden oppstarten i 2002.
I dag teller koret 70-80 sangere med stort og smått.
De yngste representantene er bare noen måneder
gamle.
- Vi synger mest barnesanger, som for eksempel Lisa
Børud. Vi henter sangene fra CDer, forteller dirigent

Liv Randi Snekvik.
Og det mangler ikke på engasjement når denne
gjengen stiller seg opp for å formidle sitt budskap.
Både voksne og barn beveger seg i takt med den
friske musikken, og smilene sitter løst.
Medlemmene kommer fra både Buvika, Børsa og
Eggkleiva. De øver annenhver tirsdag, vekselvis på
Børsa bedehus og Buvik menighetshus.
- På øvelsene synger vi en halvtime, så spiser vi
kveldsmat sammen. Alle har med mat til seg og sine.
Vi har ikke opptredener så ofte, men prøver å ha noe å
øve imot. I år skal vi øve inn mange fine, nye sanger
og få besøk av mannen som driver barnekoret
"Gla’vox" i Skien, Odd Jakobsen. Det er plass til flere
i koret, sier Liv Randi.
Fra en øvelse på Fredly. Kyrre Kimo forteller om
Daniel, mens kveldsmaten inntas ute i det fine
augustværet.
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En diakonal menighet
Stein Ellinggard
Ingen mennesker klarer å leve uten kontakt med andre. Vi trenger å bli tatt vare på. I kirken er
diakoni definert som "kirkens medmenneskelige omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og den
tjeneste som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød". (Plan for diakoni i Den Norske Kirke,
1997). Kjernen i diakonien er Jesus selv og hvordan han viste Guds kjærlighet mot det enkelte
menneske. En av kjernetekstene i bibelen er teksten om den barmhjertige samaritan.
( Luk 10,25-37) I Matt 25, 31- 46 finner vi også en sterk tekst om vårt ansvar for hverandre.
"For jeg var sulten og dere gav meg mat; jeg var tørst og dere gav meg drikke; jeg var fremmed og
dere tok i mot meg; jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk og dere så til meg; jeg var i
fengsel og dere besøkte meg."
Vi utfordres også i Skaun av Jesus ord, og ønsker at kirken i Skaun skal arbeide med det diakonale.
Allerede under visitasen i 1996 påpekte biskop Finn Wagle; "at Skaun ligner mye på det som en
møter andre steder. Forvitringen av nettverk og ensomhetsproblematikken er økende overalt.
Soknediakonstilling er derfor et prosjekt en bør gå inn for i Skaun prestegjeld". Behovene er ikke
blitt mindre med årene og vi trenger derfor å ta denne saken frem på nytt. Hvordan skal vi få
opprettet en diakonistilling i Skaun? Er det mulig å få til et samarbeid med kommunen? Kan vi få til
en givertjeneste? Kan vi komme inn på bispedømmerådets prioriteringer? Vi trenger noen som vil
være med i prosessen.
Kanskje kunne vi få til et diakoniutvalg? Er du interessert, ta kontakt med undertegnede!

Gudstjenesteliste

Takkoffer til Leger uten grenser

forts. fra side 8
Bots- og bededag, 29. oktober 2006:
Luk 13,23-30; Jes 55,6-7; Gal 6,7-10

Fredag 3. november
Børsa kirke kl. 19:00 Minnestund i
kirken v/ Ellinggard. Kirkekaffe på
bedehuset

Børsa kirke kl. 11:00
Allehelgensmesse v/ Stjern
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Buvik kirke kl. 13:00
Allehelgensgudstjeneste
v/ Ellinggard. Buvik songlag deltar

Børsa kirke kl. 11:00 Høymesse med
skriftemål v/ Ellinggard
50-årskonfirmantene deltar

Allehelgensdag, 5. november 2006:
*Hebr 12,1-3; Jes 60,18-22; Matt
5,13-16

Skaun kirke kl. 17:00
Allehelgensgudstjeneste v/ Ellinggard
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Navn: Latifa Nasser
Alder: 47 år
Yrke: Flyktningkonsulent i Skaun
kommune
Hva gir livet ditt mening?
At jeg har en meningsfylt jobb å
gå til hvor jeg kan være til hjelp
for andre. Det gir også stor mening
at familien min og nære venner er
fornøyd med meg som person og
at barna mine er friske og har det
bra.
Har Gud betydning for livet ditt?
I dag er jeg ingen religiøs person
og Gud har ingen stor betydning i
livet mitt. Jeg har lært meg å stole
på meg selv og kommet fram til at
alt har en forklaring utenfor
religionen. Ved å blant annet

studere biologi har jeg lært at det
meste kan forklares gjennom
vitenskapen. I vanskelige tider i
livet har jeg bedt til Gud. Men
grunnen til at jeg har kommet meg
videre tror jeg skyldes min egen
kraft og årsaker som ikke har med
Gud å gjøre. Jeg er etter hvert blitt
rasjonalist og tror at alt har en
naturlig forklaring. Da jeg vokste
opp i Tanzania og i en muslimsk
familie trodde jeg på Gud. Jeg har
fortsatt stor respekt for dem som
tror på Gud uansett religion.
Hvilke tanker har du om Jesus?
Jesus var en helt spesiell person
om er beskrevet i Bibelen og
Koranen. Han aksepterte alle som
de var, og viste raushet og godhet
overfor alle han møtte. I tillegg
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beskrives han som en
mirakelmann som gjorde store
under for folket.
Hva tror du om et liv etter
døden?
Jeg tror ikke på liv etter døden.
Selv om vi mennesker står i en
særstilling som tenkende vesen,
tror jeg vi ellers har svært mye til
felles med andre organismer. Når
livet er slutt går vi tilbake til
naturen, uten at noe i oss lever
videre.

"Herren er min Hyrde"
Når jeg vokste opp, hang det i stuen heime hos
foreldrene mine et bilde på veggen. Det var riktig nok
ikke et vanlig bilde, men sirlige bokstaver og ord som
jeg prøvde å lese.
"Herren er min hyrde, mig fattedes intet"
Fra jeg var liten og såvidt kunne lese så har disse
bokstavene, ordene fått lov til og talt til meg. De
sitter i mitt indre, og lite skjønte jeg da, hva som
egentlig stod der, før jeg lærte det. "Mig" skjønte jeg
nok, men "fattedes" – hva betydde det? Jeg spurte og
fikk svar, lærte det og slik ble det med meg ut i livet.
I min Bibel står dette verset slik i dag:
"Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen
ting"
Aldri mens jeg er her på jorden skal jeg skjønne
denne Salme 23 fullt ut, men den gir meg tillit og
trygghet som kristen. Bibelen bruker uttrykket hyrde
ofte billedlig, slik som i denne Salmen som ble

skrevet av David. David hadde selv gjett sauer og
visste godt hva en god hyrde stod for.
Slik taler disse ordene til meg daglig også om min
gode Hyrde. En god hyrde vil aldri skade sine lam,
men berge dem fra all fare. En god hyrde vil alltid
finne nye beiteområder slik at sauene aldri lider nød
og sult. Slik kunne vi ha ramset opp!
Derfor er det så godt å lese i Joh.10.11 der Jesus
sier:"Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter
sitt liv til for fårene" Da vet jeg at når jeg lærte dette
bibelordet som barn så fikk jeg være, og får være en
av dem som "den gode Hyrde" alltid vil ta seg av.
Jesus søker den tapte sauen til han finner den og gir
sitt liv for sauen som det står om i Matt. 18. 12-14
Så er disse ordene ikke bare til meg som har fått tatt i
mot Jesus som min Frelser og gode Hyrde. Ordene er
også til deg som vet med deg selv at du har kommet
bort fra denne Hyrden i ditt liv. La Jesus finne deg og
la Jesus få bli din GODE HYRDE.
Eva Årbogen Elvrum

Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

4

Årsmelding for Skaun menighetsråd 2005
Menighetsrådet har hatt 9 møter i 2005. På årsmøtet
i Skaun kirke 6. rnars deltok 14 personer.
Årsmelding og regnskap for menighetsrådet og
Skaun Menighetshus ble lest opp og godkjent uten
merknader.
I mars samlet konfirmantene inn penger til Kirkens
Nødhjelp. Flott innsats av både ungdommer og
foreldre, som er med som sjåfører.
Dugnaden på kirkegården i mai samlet mange
skauninger til opprydding på
kirkegården. Som takk for
innsatsen servere
menighetsrådet brødskive og
kaffe.
Ingrid Johannesen sluttet etter
mange år som klokker. BoraUzima Bahati Jules ble ansatt
som ny klokker utpå høsten.
Høsttakkegudstjeneste 25.
september, og en stor takk til
Skaun Bygdekvinnelag som
hvert år dekorerer inne i kirka
med jordens vekster av alle
slag.
9. oktober var det
kveldsgudstjeneste, og det ble
samtidig avholdt valg til nytt
menighetsråd som skal fungere
de neste fire årene.
Jubileum for 50årskonfirmanter var 23. oktober. De var invitert ti
Høymesse og sosialt samvær og middag på
Lisbetseter.

(utdrag)

Når det gjelder vedlikeholdsarbeid er en del
varmeovner byttet ut og belysningen er forbedret.
Tårnfoten ble dessverre ikke malt ferdig, dette må
prioriteres i 2006.
Kirka har flere ganger vært brukt til diverse
konserter for kor, korps og artister. Det er stadig
økning i antall pilegrimer som tar turen gjennom
Skaun, vi ønsker fortsatt å bli bedre på å legge til
rette for disse.
Oddny Mehlum, som lenge har vært
ansvarlig for å sende ut dåpshilsener til
barna i
menigheten, ble avløst av Astrid
Skjølberg Lefstad.
Til slutt vil Menighetsrådet takke styret i
Menighetshuset for godt samarbeid i året
som gikk, og vi vil ønske det nye
menighetsåret lykke til med arbeidet
framover!
Noen tall fra årsstatistikken:
Antall døpte: 24 barn
Antall vigde: 7
Antall gravferder: 12
Antall unge som har deltatt i
konfirmantundervisning: 14
Antall gudstjenester: 23
Antall oppmøtte:1553
Skaun Menighetsråd
Astri Melby Broli

«Lys i mørket 2006»
Lørdag 4. november kl 1930 arrangeres årets «Lys i mørket»- konsert i Olavshallen i Trondheim. Også i år
blir dette et slags kristent «Husker du», hvor et av målene er å ta vare på den kristne sangskatten. Kvelden
har blitt kalt for bedhuskveld i Olavshallen.
Dette blir en kveld hvor publikum blir underholdt både i ord og toner av kjente artister, men hvor publikum
også skal få delta i selv. Denne kvelden kan du få sitte og synge kjente og kjære sanger sammen med over
1200 andre i Olavshallens storsal.
Årets konfransier heter Rune Larsen. I tillegg til å være konfransier vil han bidra som solist og forsanger.
Også i år vil overskuddet av konserten gå til Kirkens Bymisjon. De to tidligere konsertene har til sammen
innbrakt ca kr 340 000,-.
Arrangementet vil bli nærmere presentert utover høsten gjennom plakater og annonser i Adresseavisen.
Velkommen til høstens store begivenhet i Olavshallen.
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Snart kirkejubileum i Børsa
Som en del av arbeidet med Børsa kirkes 150 års jubileum er det nedsatt to komiteer som skal arbeide med
økonomi og program. Økonomikomiteen har den store oppgave å jobbe med finansieringen av tiltak som er
foreslått gjort i Børsa kirke. Komiteen består av leder Kjell Viggen, Espen Tørset, Per Inge Engan, Perly Larsen,
Signe Eli Stueland. Leder for fellesrådet, kirkeverge og sokneprest deltar også etter behov. Denne gruppen er
allerede kommet godt i gang og har mange spennende ideer. I dette menighetsbladet utfordrer de oss til å gi en
gave til jubilanten. Den andre komiteen som er nedsatt er programkomiteen. Denne består av leder Sissel Roer
Hagen, Maren Nedregård, Gry Elise Ellinggard, Liv Gravdal, Svein Suggustad, Siv Øgaard Fossum, leder for
Børsa menighetsråd Elise Kimo, kantor og sokneprest. Deres oppgave er å sy sammen en fin jubileumsuke fra
25.november til 2.desember 2007. De har også lagt frem mange gode ideer. Begge komiteene er åpne for
innspill fra menighetsbladets leser og ta gjerne kontakt med lederne i komiteene. Kjell Viggen treffes på tlf 408
99 975 og Sissel Roer Hagen treffes på tlf 951 12 081.

Bli med på et løft for BØRSA KIRKE!
26. november 2007 blir Børsa kirke 150 år. Ved slike store anledninger bruker jubilanten å pynte seg. Skaun
kommune har bevilget ekstra midler til ytre vedlikehold, men jubilanten bør også få en indre opprustning i tråd
med menighetsrådets prioriteringsliste som bl.a. inneholder fornying av kirkerommet som gjør det mer
tilpasset dagens behov, forbedre benkenes sittekomfort, fornying av antemensale, restaurering av prekestol og
orgel, samt innvendig maling av Koret og Våpenhuset.
Som det går fram av mai-nummeret av Menighetsbladet, har en komité utarbeidd en rapport over foreslåtte
prosjekter for fornyelse og utbedringer av
kirkebygningen. Menighetsrådet har i
møte 2. mai i år prioritert tiltak ut fra
rapporten. Så langt viser grove
kostnadsoverslag at opprustning av de mest
prioriterte oppgaver inne i kirken vil
utgjøre kr 500.000,- ut over kirkens egne
stramme budsjetter.
Vi håper Børsa Kirke vil framstå i en
hensiktsmessig, glitrende og ærverdig drakt
i løpet av jubileumsåret, men dette kan ikke
gjennomføres uten din hjelp! Derfor ber vi
om din støtte som kan innbetales ved hjelp
av giro eller ved personlig oppmøte i
Sparebank 1 på konto Børsa kirke 150 år 4202 06 55121
Økonomikomiteen

Besøk fra Tyskland
Fra 25. juli til 2.august hadde Skaun besøk av 15 tyske
ungdommer, som var her sammen med tidligere prest i
Skaun Ralf Ruckert. I løpet av dagene her fikk de unge
besøke Trondheim, vært på Hitra/ Frøya, gått
pilegrimstur, prøvet fiskelykken, deltatt på gudstjeneste
og blitt kjent med norske ungdommer. I oktober skal
en gruppe med norske unge reise for å besøke disse.
15 tyske ungdommer med ledere besøkte Skaun i
sommer. Her er de sammen med ungdom i alle aldre
fra Skaun.
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Ny klokker i Børsa kirke!
Tim Kramer sluttet som klokker i Børsa menighet i juni og som hans
etterfølger har vi fått Cristopher Nzomwitakuze Jean. Han er 33 år og
kommer fra Burundi. Han har vært i Norge siden januar 2004.
Christopher har tre andre søsken som bor i Rwanda. Han er katolikk.
På grunn av krig flyttet familien til Rwanda og der bodde han til han
kom til Norge.
Her har han tatt språkkurs og jobbet på Prix i Børsa. Ellers har han
deltatt på fotballtreninger og andre aktiviteter i Børsa. Nå håper han på
fortsatt skolegang i Trondheim. Vi er glade for å ha Cristopher som
klokker og håper at han vil trives her.
Cristopher Nzomwitakuze er ny klokker i Børsa kirke

Takk for dugnadshjelp
Skaun kirkelige fellesråd takker
vår pensjonerte kirkeverge Einar
O.J. Hunstad og dugnadshjelpen
som han fikk samlet til å pusse
opp og lakke utebenkene på
Børsa kirkegård.
Dugnadsgjengen besto av John
Hoel, Ola Kleven, Sverre
Handegard og Einar O.J.
Hunstad. Kirketjener Per Henrik
Kvalvik var veileder. Arbeidet
ble utført 9. mai. Vi takker også
for godt oppmøte på den årlige
dugnaden på de 3 kirkegårdene.
Inger Berg, kirkeverge.

Takk
Hjemmesykepleien takker for
gave i forbindelse med Marit
Onsøien og Arne Pedersen sin
begravelse.
Leder hjemmetjenesten

Hjertelig takk for all vennlig
deltakelse, blomster og hilsener
ved vår kjære pappa, Bjarne
Onsøiens bortgang.
Takk også for gaver til OSS, avd.
B2.
Marit og Gunnar med familier
Takk
Pasienter og betjening ved
Rossvollheimen takker hjerteligst
for gaver gitt i forbindelse med
bortgangen til
Odd Grønning
Helge Solfeldt
Gustav Sandvik
Jorunn Husby
Einar Husby
Sivert Konstad
Bjarne Øye og
Magda Svee.
Styrer

ERIK WILMANN OG
HUSTRU KAREN F.
WIGGENS MINNEFOND
Det er nå mulighet for ungdom som
skal studere å søke midler i
minnefondet.
Målgruppen som kan søke dette legatet
er "ungdom som søker høyere
utdannelse, og er oppvokst og bosatt
innenfor den gamle Børsa kommune.
Fortrinnsberettiget er, uansett bosted,
etterkommere etter besteforeldrene til
yterne, Jonas Willmann og hustru
Marit."
Søknaden med opplysninger om
planlagt studium, kostnader og
finansieringsplan
sendes: Erik Willmann og hustru
Karens minnefond v/ soknepresten i
Skaun, adr. Skaun kirkekontor,
Postboks 26, 7358 Børsa. innen
1.oktober 2006

Landsomfattende innsamlingsaksjon
i advent
AKSJON HÅP ble første gang gjennomført i 1982, da som NRKs TV-innsamling.
Aksjon Håp ble også gjennomført i år 2000, denne gang uten samarbeid med NRK. Aksjonen ble også da meget
vellykket. Engasjementet var stort, om lag 40.000 mennesker stilte opp som bøssebærere.
Initiativtager til Aksjon Håp er NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) som er en felleskirkelig
sammenslutning av 20 organisasjoner.
Aksjon Håp skal bekjempe urett ved å hjelpe mennesker i nød. For pengene som samles inn i Aksjon Håp 2006 vil
tusenvis av undertrykte og marginaliserte mennesker i mange av verdens fattigste land få håp om en bedre fremtid.
Aksjon Håp vil gjennom en nasjonal bøsseaksjon andre søndag i advent 2006, 10. desember, samle inn 65 millioner
kroner.
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– Høstkalenderen –
Børsa Normisjon
Søndag 27. aug. kl. 17.00 Åpningsfest Børsa Bedehus
Torsdag 14. sept. Kl 19.30 Bibelundervisning, Børsa
Bedehus, peisestua
Lør/Søn 23. - 24. sept. Temahelg
Torsdag 12. okt. kl. 19.30 Bibelundervisning hos
Margareth og Kåre Selsås
Søndag 22. okt. kl. 17.00 Søndagstreff
Fredag 27. okt. kl. 20.00 Lovsangskveld/nattkafe
Lørdag 11. nov. kl. 15 – 18 Bedehusbasar
Torsdag 16. nov. kl. 19.30 Bibelundervisning
Søndag 26. nov. kl. 17.00 Søndagstreff
Torsdag 14. des. kl. 19.30 Adventsmøte
Fredag 29. des. kl. 17.30 Julefest
Torsdag 11. jan. kl. 19.30 Bibelundervisning hos Beate
og Ebbe Kimo
Søndag 22. jan. kl. 17.00 Søndagstreff
Torsdag 26. jan. kl. 19.00 Årsmøte

(Arrangeres av Søndagsskolen og Normisjon.)
Hilsen Børsa Søndagsskole v/ Brynhild S, Møyfrid H,
Kristin W og Line S.

Program for FISK høsten 2006
Øvelsene er på tirsdager fra 17.45 til ca 19.00.
Tirsdag 05.09, øvelse, Buvik menighetshus
08.-10. 09, korweekend, Mjuklia
Tirsdag 19.09, øvelse, Fredly folkehøgskole
Lørdag 23.09, opptreden, Svorkmo misjonshus kl 15.00
Tirsdag 03.10, Årsmøte, Buvik menighetshus
Tirsdag 17.10, øvelse, Fredly folkehøgskole
Onsdag 08.11, inspirasjonsøvelse, Buvik menighetshus
Tirsdag 14.11, øvelse, Fredly folkehøgskole
Tirsdag 28.11, øvelse, Buvik menighetshus
Tirsdag 12.12, Juleavslutning, Nærmere beskjed
kommer

God kveld-klubben
Buvik Søndagsskole
er klar for SPRELL LEVENDE samlinger i Buvik
Menighetshus følgende søndager kl 11.00-12.00:
27. august
17. september
1. oktober
22. oktober
5. november
19. november
I tillegg deltar vi på familiegudstjenester i Buvik kirke
24. sept. (utdeling av 4-årsbok) og 26. nov.
Alle barn fra 4-10 år er spesielt velkommen!
Ta gjerne med en voksen, hvis du vil.
Hilsen Berit, Anita, Inger Synnøve, Karina, Kanille og
Joffen m.fl.

Børsa Søndagsskole
Søndagsskolen holder til i bedehuskjelleren følgende
søndager kl.11.00 – 12.00.
20. august
03. september
17. september
01. oktober: Familiegudstjeneste
15. oktober
29. oktober
05. november
19. november
03. desember: Juleavslutning med juleverksted.
Avslutninga blir på Buvik menighetshus og er felles for
Børsa og Buvik søndagsskole.
29. desember: Julefest kl.17.30 på Børsa bedehus.

"God kveld"
"God kveld"-klubben er en klubb for de som går i 5., 6.
eller 7. trinn. Vi møtes hver tredje tirsdag i kjellerstua
på Børsa bedehus. Samlingene starter kl 18.30, og vi
prøver å være ferdig til kl 20.15. Vi har ulike aktiviteter
som spill, film og diverse overraskelser ved siden av det
faste programmet som består av en andakt og litt sang.
Det blir ikke samme kostnad hver gang, men vi har satt
en fast pris på kr. 10,- som betales ved hver samling.
Dato:
5. september:
26. september:
17. oktober:
7. november:
28. november:

Klubbkveld. Bli kjent-kveld
Klubbkveld.
Klubbkveld. Film
Klubbkveld.
Juleavslutning.
Vi lager juleknask
Hilsen Anne Kristine, Kirstin, Jorunn, Jim og Tormod

Ungdomsklubben Thunder
Thunder er for ungdom fra 8. klasse og oppover. Vi
holder til i kjelleren på Børsa bedehus og samles på
onsdager fra 19.00 til 21.30
Klubbkvelder:
* 13. september – vanlig klubbkveld
* 27. september – vanlig klubbkveld
* 25. oktober – kveld med tema
* 8. november – vanlig klubbkveld
* 22. november – kveld med tema
*13. desember – avslutning

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B-blad

Orkland mannskor deltar
Takkoffer: Nidaros bispedømmeråd

FULLDISTRIBUSJON

24. september 2006, 16. s. e. pinse
Luk 10,38-42; 5 Mos 4,29-31;
Fil 4,10-13
Buvik kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Bjerkestrand
Høsttakkefest og utdeling av Barnas
kirkebok
Takkoffer: Søndagsskolen i Buvik

Luk 7,11-17
Børsa kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Søndagsskolen i
Trøndelag
Høsttakkefest og utdeling av Barnas
kirkebok
Søndagskolen deltar

29. september (fredag)
Børsa kirke kl. 19:00
Ungdomsgudstjeneste v/ Ellinggard
Deltagelse av ungdomskoret Join US
Takkoffer til Join Us

8. oktober 2006, 18. s. e. pinse:
Joh 8,31-36; Jer 6,16-20; Gal 5,1-6
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Bjerkestrand
Takkoffer til Kirkens Bymisjon

1. oktober 2006, 17. s. e. pinse:
*Job 19,25-27; Rom 8,18-23;

DØPTE
Skaun
05 06 Asbjørn Snefugl Husby
Ola Uvaas
08 06 Andreas Wenn
(døpt ved St. Olavs Hospital)
11 06 (Lisbetsæter)
Eira Selsås-Sætre
Sondre Kjelstad Flusund
Ole Aamo Hervik
02 07 Mia Monsen Kvidal
Emil Ludvigsen Lofgren
Børsa
28 04 Dina Strøm
(døpt ved St. Olavs Hospital)
30 04 Stefan Grenne Olderøien
(døpt i Rein kirke, Rissa)
25 05 Miriam Holje Harholt
Benjamin Wist Ross
Thea-Isabell Føll
04 06 Synnøve Hulinder Meistad
Ingrid Marie Løhre Belsås
18 06 Ingrid Steen Børset
09 07 Emilie Buøy Olsen Holter
Helene Lindgjerdet Hansen
Daniel Lysø
Ellen Vivika Strøm
09 07 Eirik Hultgreen
(døpt i Kolvereid kirke)
23 07 Anna Precious Tangen

15. oktober 2006, 19. s. e. pinse:
Mark 10,17-27; 2 Mos 20,1-8.12-17;
Fil 1,20-26
Børsa kirke kl. 11:00 Familiemesse v/
Ellinggard
Takkoffer til Menighetsarbeidet
22. oktober 2006, 20. s. e. pinse:
*Hebr 11,1-4.7-10; 1 Mos 9,8 [9-11]
12-17; Joh 9,1-7. 35b-38
Skaun kirke kl. 11:00 Høymesse
kl.11:00 v/ Stjern
50 års konfirmantene deltar
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Buvik kirke kl. 19:00
Kveldsgudstjeneste v/ Stjern
Lovsangsteame deltar
Takkoffer til Kirkens SOS

Skaun kirke kl. 19:00
Musikkgudstjeneste v/ Bjerkestrand

Håkon Lystad
06 08 Ciljan Aleksander Bjørnsvik
Buvik
04 06 Mikael Ispir
Pia Elise Størseth Olafsen
Daniel Rasmussen
25 06 Christoffer Flataune Johansen
Cornelia Hovset Knudsen
Ingrid Røe Skjølberg
Petter Elvheim
16 07 Patrick Bøkseth Stellander
06 08 Ola Groven
(døpt i Ingdalen kapell)

VIET
Skaun
27 05 Hilde Marit Skauge og
Kjell Brede Jakobsen
10 06 (Lisbetsæter)
Elisabeth Hollup og
Stig Solheim Strøm
17 06 Unni Berg og Lars Kirkreit
15 07 Ann-Sølvi Valås og
Jonas Myhr
22 07 (Lisbetsæter)
Gunn-Elin Brovold og
Lars Petter Myrene
12 08 (Husaby kirkeruin)
Sissel Johansen og
Ola Meistad

forts. side 8
Børsa
24 06 Ingunn Sørhaug og
Bård Ranheim
01 07 Hilde Gravdal og
Oddgeir Stavseth
Buvik
27 05 Anita Pedersen og
Roger Strandheim
05 08 Ann-Karin Schjerve og
Magnar Tangen
12 08 Elin Horrigmo og
Håvard Lystad

DØDE
Skaun
26 05 Marvel Anette Dalen f 1923
23 06 Sivert Konstad f 1921
25 06 Marit Onsøien f 1914
18 07 Marwell Alison Skagseth
f 1922
02 08 Magda Marie Svee f 1923
13 08 Arne Solstad f 1934
Børsa
28 04 Dina Strøm f 2006
15 07 Bjarne Øye f 1930
Buvik
22 05
27 06
05 07
28 07
05 08

Trygve Vigdal f 1921
Arne Pedersen f 1920
Sverre Leonard Leraand f 1928
Linda Marie Halvorsen f 1973
Bjarne E Onsøien f 1911

