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Påskedagene er dramatiske og sterke.
De kommer til oss når våren begynner så smått å vise
seg.
Våren og påsken, har det samme tema i seg. Om livet
som seirer.
Sola stiger høyere og høyere på himmelen.
Varmen den trenger inn i våre kropper og sinn.
Og snart står hestehoven i veikanten og hilser oss på nytt.
Påsken handler om de dramatiske dagene i Jesus liv.
Han dør på et kors, og legges i grav.
Tilbake står sørgende venner og vet ikke helt hva de skal gjøre.
Langfredag og påskenatt var tung og mørk.
Du har sikkert hatt langfredager du også.
Dager med sorg og smerte.
Dager fylt med håpløshet og slit.
Dager som ikke har vært til å holde ut.
Påsken handler om de smertefylte dagene og om døden som ser ut til å seire.
Om de mørke kreftene som tilslutt også innhenter våre Herre og Mester.
Gud kjenner mørke, smertene og tårene som møter jordens barn.
Jesus har vært der i det dypeste mørke.
Men påsken slutter ikke her.
Det finnes nemlig en påskedag.
En lys og vakker dag.
Fylt av glede og jubel.
Dagen da alt snudde og da livet seiret.
Da Jesus stod opp fra de døde.
Da han knuste mørkest makt, og seiret over det onde og den onde.
Påskedagen er en jublende lovsang til livets gode krefter.
Så var Jesus den sterkeste. Så seiret Livets herre.
Det er en vårdag i verden.
Påsketroen er en god tro, den bærer jeg med meg gjennom alle dager.
Når jeg møter de tunge og vanskelige langfredagene.
Når jeg møter så mye nød og uretten.
Da tro jeg på en Gud som kjemper og er på livets side.
Og der vil jeg også være.
Jeg vil bære det med meg i møte med alt det vonde.
Døden og de mørke kreftene de skal ikke få siste ordet.
Ikke i dag og ikke i morgen.
Hestehoven den lyser til meg snart fra en skitten og grå grøftekant.
Den bærer med seg en hilsen fra Gud.
En trassig tro på oppstandelsens krefter som vinner frem her i denne verden.
Takk, Gud for hestehoven.
Takk, Gud for våren.
Takk, Jesus for påskedagen.
Takk.

Menighetsbladet i 2010

Redaksjonen har planlagt å gi ut 5 nummer og giro til innbetaling av kontingent ble lagt inn i nr 1. Vi håper at mange har mulighet til å betale for bladet.
Vi har store utgifter til trykking og distribusjon, men alt redaksjonelt arbeid
gjøres av frivillige. Det er lurt å betale med en gang slik at det ikke blir
avglømt. Takk for ditt bidrag.
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Konfirmanter i Børsa, Buvik og Skaun Sokn 2010
Skaun kirke
søndag 9. mai kl 10.00

Børsa kirke
lørdag 29. mai kl 11.00

Børsa kirke
søndag 30. mai kl 11.00

Dahlen, Tanja Aaserud
Eide, Trond Ole
Eidsli, Tore Svee
Husby, Øyvind
Johannessen, Håkon
Kildal, Solveig
Sæther, Marthe Bye
Skaun kirke søndag 09. mai kl 12:00
Asphaug, Helene
Krystad, Didrik
Larsen, Marit Lilleås
Lefstad, Belita Pernille
Mo, Edvard
Mortensen, Adrian
Sivertsen, Magnus
Solstad, Mari Elise

Belsås, Tonje Løhre
Berg, Hanna Skjetne
Berge, Mia Pin
Blækkan, Kirsti
Blækkan, Eskil
Ellinggard, Solveig
Gjelstad, Solveig Kjøren
Kjøren, Lene Wettermann
Lefstad, Lina
Melum, Sindre Steen
Moen, Thor Erik
Solfeldt, Øyvind
Sve, Joakim
Ustad, Silje Grandetrø

Arntsen, Jonas
Bakken, Ingeborg Viggaklev
Dahlshaug, Gunhild
Flataune, Linn Kristin
Forslund, Eirik Gutubakken
Hansen, Helene Heim
Kuvås, Ingrid Rosmo
Rian, Sindre
Røen, Guri
Sommerschild, Marte
Sundberg, Torbjørn Husby

Buvik kirke
lørdag 22. mai kl 11.00
Andreassen, Ada Perdomo
Fandin, Kennet
Fandin, Sebastian
Fandin, Kine Rørseth
Fosli, Gøril Amanda
Hansbakk, Lene Victoria Charlotte
Danielsen
Jøssund, Reidar Overrein
Karlsen, Eirin
Keysan, Hilde Landsem
Kvalvik, Marius
Lindås, Tonje
Onsøien, Hanne
Paulsen, Marthe Emelie
Reitan, Kristian
Buvik kirke søndag 23. mai kl 11:00
Antonsen, Kine Marie Pedersen
Bangsund, Hanne Linn
Berg, Magnus Vikhals
Blakset, Lasse Marius
Blåsmo, Toril Paulsen
Flønes, Thule Gudbrand André
Kettunen
Grønning, Marius Hegdal
Lereggen, Ole Morten
Leraand, Even Strøm
Nilsen, Even Estenstad
Olstad, Inger
Paulsen, Roar
Rian, Ingvild Hammertrø
Uthaug, Ingelin

Øyen, Kristin
konfirmeres i Kolstad kirke
Eidsli , Tore Svee
konfirmeres i Skaun kirke

Spenstig gudstjeneste
Kyrkjelyden i Børsa inviterte til ungdomsgudsteneste onsdag kveld, og
det vart ein kveld med rom for ettertanke og mykje vakker musikk!
På sjølvaste oskeonsdagen var fasten eit sentralt tema, mellom anna
gjennom bibeltekst og informasjon om fasteaksjonen.Det var lagt stor vekt
på det musikalske denne kvelden. "Husbandet", der Jo Arne Fossmo,
Johan Gravdal, Stein Are Flosand, Solveig Ellinggard og Hallgeir Gården var
inventar, fekk opp stemninga blant dei frammøtte med nye og gamle lovsongar. Eit stort antall av dei som vitja Børsa kyrkje onsdag, var konfirmantar. Om ikkje lenge er det dei som er midtpunktet i kyrkjerommet, når
den store konfirmasjonsdagen kjem.Kvelden inneheldt óg lystenning og
nattverd, og enda meir song. Noko som ingen av dei frammøtte hadde
noko i mot! Solveig Ellinggard spelte den vakre Tvihuga, som er laga av
læraren hennar, Sturla Eide.
Tekst og foto: Espen Tørseth
Nabonytt
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Refleksjon over hva som gir livet mening
Navn og alder:
Kari Vollan Berg, f. 1954.
Yrke:
Hjelpepleier; ansatt i Skaun
kommune fra 01.01.1978.
Bosted:
Jeg er født og oppvokst og bor
fortsatt på Jåren.
Sivilstand:
Er gift og har tre barn og fire
barnebarn.
Tillitsverv i menigheta:
Er nylig valgt til leder i Skaun
menighetsråd.

Sitter her en kveldsstund og skal
prøve å formidle hva jeg synes gir
livet mening.
Har en strevsom, men hyggelig dag
bak meg. Vinterferie denne uken
med barnebarna på besøk. Ved
leggetid må det leses og synges. Til
slutt synger vi "Kjære Gud, jeg har
det godt". Det er den aftenbønnen
jeg har med meg fra min barndom,
og som mine barn fikk med seg.
Den er nå videreført til mine barnebarn.
Den gangen jeg var barn, var det
søndagsskole på Jåren. Den gikk jeg

på til jeg var en ti - elleve år. Så var
søndagsskolen borte i mange år. Da
min eldste sønn var fem år, starta
søndagsskolen opp på nytt. Han
gikk på den i to - tre år, men så ble
det igjen slutt. Etter den tid har det
ikke vært søndagsskole på Jåren.
Arbeider i hel stilling ved
Rossvollheimen. Jeg trives godt på
arbeid med gode kollegaer og trivelige eldre. Det er en glede å gå på
arbeid når en har et godt arbeidsmiljø, og alle tar vare på hverandre.
Arbeidet er ganske allsidig fra fest-

lige øyeblikk til tunge stunder. Slik er
nå en gang livet.
Familien er det viktigste for min
mann og meg. Vi er som lykkeligst
når vi samler barn, svigerbarn og
barnebarn rundt oss på hytta i
Djupdalen. Dette er kvalitetstid. Alle
stortrives der; senker skuldrene og
slapper av fra hverdagens stress og
mas. Når vi om kveldene sitter på
altanen og ser på solnedgangen, lar
tankene vandre og freden senke
seg, finnes det ikke en finere plass
på jord for oss.

Buvik
menighetsråd
Både Børsa og Skaun menighetsråd har blitt presentert i
bladet tidligere. Nå er det
endelig Buvik sin tur.
På møtet 4. mars var disse til
stede: Foran fra venstre:
Ingebjørg Leraand; Linda
Johansen (leder); Mary Else
Hoston; Siri Reitan Pedersen
(sekretær). Bakerst fra venstre:
Birger Paulsen (kasserer); Einar
Sakse Ulfseth; Anne-Grete
Fandin; Unni Elisabeth Wikerøy
(vararep.). Fast representant
Magne L Førde var ikke tilstede da bildet ble tatt. I tillegg sitter sokneprest Dagfinn Bjerkestrand i rådet som fast
medlem. Inger Sommerschild Sandø og Birgit Frengstad er vararepresentanter.
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Høytidlig presteordinasjon i Børsa kirke
Bjerkestrand og Ellinggard fra
Skaun og sogneprest Wiebke
Halvorsrud fra Frøya. Sogneprest
Evy Bodil Brun representerte
Kirkelige Utdanningssenter i Nord
(KUN) hvor Bobe har vært student.
Fra menigheten på Hitra deltok Otto
Skålvik og leder for fellesrådet Ann
– Bjørg Strøm med tekstlesning. Det
var også sang av Orkland
Mannskor, Kirstin og Solveig
Ellinggard. Biskop Tor holdt en
inspirerende tale til ordinanten med
utgangspunkt i fortellingen om

Emmausvandrerne, og Bobe selv
preket over fortellingen om Jesus i
Simons hus. Bobe har fått god inngang som prest i Børsa og på Hitra,
og det falt mange gode ord på
kirkekaffen etter gudstjenesten. En
flott og høytidlig stund som minner
oss om hvor viktig det er for kirken
at vi stadig får nye medarbeidere.
Uten dette tilsig av nye prester vil
ikke folkekirken ha mulighet til å
være en nær og levende kirke i
våre lokalsamfunn i årene fremover.

For første gang i Børsa kirkes 150
årige historie ble en prest ordinert i
Børsa kirke. Det var Klaus Dieter
Bobe som ble ordinert av biskop Tor
Singaas. Bobe har hatt en lang ferd
mot presteordinasjon. Han er født i
Hamm i det tidligere Vest-Tyskland i
1958. Etter endt Volks- und
Realschule og Gymnasium begynte
han på geologistudium og mineralogistudium i Münster. Dette fullførte han med en doktorgrad innenfor meteoritter og månesteiner.
Likevel kjente han på en dragning
mot teologien, og i 1994 startet han
på dette studiet i Münster. På grunn
av overskudd av prester i Tyskland
Fra venstre: Sogneprest Dagfinn Bjerkestrand, ordinanden Klaus Dieter Bobe, leder
fikk han ikke arbeid etter endt
for Hitra Fellesråd Ann- Bjørg Strøm, sogneprest Stein Ellinggard, Otto Skålvik, bisutdannelse, og derfor søkte han til
kop Tor Singaas, sogneprest Wiebke Halvorsrud, sogneprest Evy Brun, prost Birger Foseide.
Norge i 2007. Han startet først i
Børsa hvor han blant annet jobbet
som klokker. De siste årene har
han gjort tjeneste på Hitra, og fra
sommeren blir han sogneprest i
Grane i Sør- Hålogaland. Når en
prest ordineres får vedkommende
et spesielt kall fra kirken til å gjøre
prestetjeneste, og gis fullmakt til å
forkynne Guds ord og forvalte de
hellige sakramenter. Som et synlig
tegn på dette, overrekkes stolaen,
et farget bånd, som legges over
ordinandens skuldre. I kirken deltok
foruten biskop Tor Singsaas, prost
Birger Foseide, sogneprestene
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Kulturkveld på Børsa bedehus

Johan Falkbergets liv og diktning sto på programmet da Børsa menighetsråd inviterte til kulturkveld på Børsa bedehus torsdag 4. mars. Det var
pensjonert lærer og forfatter Ragnar Evenstad som
kåserte for et lydhørt publikum. Evenstad la vekt på
dikterens kristne budskap, noe som ofte har
kommet i skyggen av hans store sosiale og politiske engasjement. Falkbergets livsmotto var ”Vendt
mot lyset”, og Evenstad trakk fram mange
eksempler fra hans diktning for å illustrere dette
tema. Også i sine mange brev og taler var dette
sentralt for Falkberget, han var trygg på den kristne
ballast han hadde fått med heimefra. De vel 40
frammøtte fikk ny inspirasjon til å gå i bokhylla og
hente fram Nattens brød, Christianus Sextus eller
noen av de andre 50 bøkene den trønderske dikterhøvdingen har skrevet.

Lesefellesskap
Falkbergetekspert Ragnar Evenstad brenner også for lesegrupper. Sammen med forlagsjef Asle
Dingstad i Luther forlag har han utviklet lesepakker med varierende innhold, og til reduserte priser. Det
er mange som liker å lese, - og av og til er det fint å ha noen å dele leseopplevelsen med. Gjennom et
lesefellesskap kan vi fornye lesegleden, og samtidig ha noen å dele opplevelsene med! Hvis du har lyst
å være med i et lesefelleskap, kan du ta kontakt med Elisabeth eller Torstein Heggheim, tlf 909 54 154
eller 908 69 370 eller på e-post eheggheim@gmail.com
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Børsa kirke
søndag 25. april kl 19.00.
En unik mulighet til å treffe igjen en kjent
og folkekjær artist som i mange
år har gledet mennesker over det
ganske land.
Børsa kirke blir det eneste
stedet Inger Lise Rypdal opptrer
med "kvinnen ved brønnen"
nord for Dovre.
Billetter for salg på :

• www.billettservice.no
Eller ved å ta kontakt med
• Skaun kirkekontor på tlf 72863151.

Tlf: 72 86 31 24
epost:
post@tilhenger.no
MASKINENTREPRENØR

7353 BØRSA - 72 86 32 80

www.tilhenger.no

• Brønnboring
• Energibrønner
• Vannbrønner
Tlf 72 86 75 50 Mob: 918 53 661
Hilde-anita@basum.no - www.basum.no
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Andakten

Arne Bjørdalsbakke

Han som er sjølve livet, døyr for oss!
Paulus innleidde alle sine mange
brev med ei helsing til mottakarane. Det er sjølvsagt god folkeskikk, men han nøydde seg ikkje
med eit overflatisk ”hei” eller
”hallo”. I den vedunderlege
helsinga i brevet til galatarane
nærmast auser han ut Guds nåde
og fred over dei, presenterer så i
få ord evangeliet og peikar samtidig mot det sentrale i påskebodskapen:
Nåde vere med dykk og fred frå
Gud, vår Far, og Herren Jesus
Kristus, han som gav seg sjølv i
døden for våre synder, så han
kunne frie oss ut frå den noverande vonde verda, etter Gud, vår
Fars vilje. Han skal ha æra i all
æve! (Gal 1,4-5)
Altså: JESUS GAV SEG SJØLV I
DØDEN FOR VÅRE SYNDER! Han
som var sjølve livet, måtte døy for
oss. Å forstå dette er jammen ikkje
enkelt. Kvifor i all verda måtte Gud
sette i verk ein så dramatisk
aksjon som å la Jesus gå i døden
oppspikra på eit kors? Eg prøver å
peike på nokre svar:
1) Det har med vår situasjon å
gjere, nemleg at menneskeslekta
på grunn av synd hadde hamna i
eit slags eksil og var fullstendig
avskore frå heimlandet sitt, det
paradis Gud først sette menneska
i. Vegen heim var stengd.
2) Det har med det å gjere at vi
sjølve aldri, verken med rikdom,
gode gjerningar eller strev og
religiøse krumspring, kan opne
vegen tilbake til paradiset.
3) Det har med Guds ubegripelege
kjærleik til oss å gjere. I ein
gammal salme står det noko om
at sjølv englane undrar seg og
spør kor langt Guds kjærleik kan
nå. Merk deg: Den når heilt til oss
– til meg og deg! – gjennom

Jesus.
4) Det Jesus gjorde, var einaste
utveg. Aldeles ubegripeleg, dette
også, men like sant for det, og i
pakt med Guds vilje. For så elska
Gud verda at han gav Son sin,
den einborne, så kvar den som
trur på han, ikkje skal gå fortapt,
men ha evig liv. (Joh 3,16)
5) På korset sona Jesus vår synd
og gjorde opp for oss. Han sa sjølv
For menneskesonen er ikkje komen for å tenast, men for å tena og
gje livet sitt til løysepeng for
mange. (Mark 10,45)
Det er verkeleg all grunn til å
henge seg på Paulus sitt hyllingsrop: Han skal ha æra i all æve!
No er det straks påske. Kva ære vil
du gi han? Det Jesus gjorde, blei
gjort for deg. I kyrkja blir dramatikken henta fram att, alt frå hyllinga av Jesus på palmesøndag til
Jesu død på korset langfredag og
oppstoda påskemorgon då han
sigra over døden. For oss! Du skal
kanskje reise bort, men det skulle
vere tid nok til å la tankane
arbeide litt med ditt forhold til din
skapar og himmelske far og din
frelsar og forsonar, til å vende seg
til Gud med takk og gi han plass i
hjertet - også om du er på hytta
eller i fjellet, på hotellet eller badestranda i Syden.
”God påske!”, seier vi. Slike små
godord varmar ei lita stund.
Einkvan tenkte på oss. Kva så med
Jesus? Kanskje kunne vi, som Isac
Watts, by fram noko meir til han
som døydde for oss:

Å kjærleiks djup, å miskunns drott:
Var enn min rikdom hav og land,
og fekk du alt, det vart for smått.
Her er mi sjel, mitt liv, mi hand!
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Årsmelding for
Børsa menighet
2009
Børsa menighetsråd har bestått av:
Aud Eikli Meistad (leder), Odd Einar
Grandetrø (nestleder), Margareth
Selsås (kasserer), Berit Christin Engan
(sekretær), Hildur Sugustad, Tone
Kreistin Grønning, Tor Riseth, Liv O.
Holje, Elise Randi Nerem Kimo,
Magnhild Meistad Leraand (vara), Ivar
Beseth (vara), Anne Kristine Bakken
Hovtun (vara) og Lill Inger Gustad (vara).
Statistikk:
I Børsa menighet har det i 2009 (2008)
blitt gjennomført 39 (31) gudstjenester.
Det har 4536 (3650) personer tilsted,
noe som gir et gjennomsnitt på 111 (117)
deltakere pr. gudstjeneste. Antall døpte
36 (29), konfirmerte 23 (21), vigsler 4 (8)
og gravferder 27 (17). Det er samlet inn
kr. 82.698 (78.665) i offer, og av dette
har kr. 32.500 gått til eget menighetsarbeid. Ved konfirmantenes fasteaksjon ble det samlet inn kr. 20.011
(19.538).
Årsmøtet:
Årsmøtet ble avholdt 15. mars etter
gudstjenesten. Møtet ble holdt i kirka
med 25 personer til stede.
Gudstjenestene:
Menigheten har vært forsøksmenighet
for utprøving av ny liturgi.
Forsøksperioden ble avsluttet 1. halvår
og menighetsrådet avga en høringsuttalelse.
Gudstjenestene har vært avholdt stort
sett etter samme mønster som forrige
år. Men noen skal likevel spesielt nevnes:
• I juni er det blitt en fin tradisjon med
gudstjeneste og påfølgende
kirkekaffe i prestegårdshagen.
• Konfirmantenes gudstjeneste før
konfirmasjonen er en fin samling.
• Tilrettelagt gudstjeneste er en
inkluderende og fin tradisjon.
• Etter ”lys våken) for11-åringer er
det gudstjenete hvor denne
aldersgruppen deltar.
Andre arrangement:
7. mai ble det arrangert på kirkegården.
I oktober ble det arrangert en sang og
musikk-kveld: ”Livsglede og menneskeverd” med Helge Gudmundsen.
1. nov. ble bygda rammet av en tragedie da 15 år gamle Oda Moe ble

Årsmelding for Buvik menighetsråd 2009
Buvik menighetsråd har i 2009
bestått av følgende medlemmer :
Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand,
Marit Bodil Meistad, Åshild Snøfugl,
Inger Marie Båtvik, Birgit Frengstad,
Inger Marie Lundhaug, Torbjørn
Langmo, Roar Danielsen og leder
Aslaug Jellum.

8.03.09 med gudstjeneste og
påfølgende samvær på menighetshuset.

Nytt menighetsråd fra 01.11.09 er :
Linda Johansen, leder
Anne-Grete Fandin, nestleder
Siri Reitan Pedersen, sekretær
Birger Paulsen, kasserer
Ingebjørg Leraand
Einar Sakse Ulfseth
Mary Else Hoston
Magne Leidulf Førde
Varamedlemmer :
Inger Sommerschild Sandø
Unni Elisabeth Wikerøy
Birgit Frengstad

Vi hadde kirkegårdsdugnad
28.04.09 med bra oppmøte.

Arbeidsoppgaver 2009 :
Menighetsrådet har avholdt 7 møter
og behandlet 33 saker.
Menighetens årsmøte ble avholdt

Det er søkt om godkjenning av
messehakler, stolaer og prekestolkleder i hvitt og rødt til Buvik kirke, og
dette arbeidet pågår.
Menighetsrådet hadde møte med
det nye rådet, hvor det ble orientert
om hvilke oppgaver menighetsrådet
har.

Årets fasteaksjon ble gjennomført
31.03.09, og konfirmantene samlet
inn penger som gikk til Kirkens
Nødhjelp.

Noen tall fra årsstatistikken
Antall døpte `
29
Antall vigsler
5
Antall gravferder
23
Antall konfirmanter
28

Samtalegudstjenesten med konfirmantene ble avholdt 19 april. Etter
gudstjenesten var det samvær på
menighetshuset med servering for
konfirmantene og foreldrene.

Menighetsrådet vil takke styret i
menighetshuset for godt samarbeid,
og takk til lag og organisasjoner
som har støttet menighetens arbeid,
og takk til menigheten for gaver til
menighetens arbeid.
Vi ønsker det nye rådet lykke til.

Prostiet fikk besøk av biskop Tor
Singsaas 23 april.
Menighetsrådsmedlemmene i
prostiet ble invitert til møte på Orkdal
menighetshus, med påfølgende
gudstjeneste i Orkdal kirke.

Leder
Aslaug Jellum

Årets 50-års jubilanter ble invitert til
gudstjeneste 18.10.09, med påfølgende samvær i menighetshuset.

Årsmelding Børsa - forts.
drept. Kirka og kirkens ansatte fikk en
viktig funksjon i dagene etter drapet.
Bl.a ble det arrangert en minnestund i
kirka to dager etter hendelsen.

5. november ble det arrangert felles
møte for det gamle og det nye menighetsrådet hvor staffett-pinnen ble overlevert.

Representasjon:
23. april var menighetsrådet i Orkdal
kirke på gudstjeneste med biskop Tor
Singsås.

Økonomi:
Børsa kirkes blomsterfond mottok våren en større pengegave fra Børsa sanitetsforening.
Menighetsrådet har
fortsatt å støtte barneog ungdomsarbeid
med dekking av husleie.
For øvrig vises til regnskapet.

8. november var menigheten representert på 150 års-jubileum for
Geitastrand kirke.
Prosjekter:
Menighetsrådet har inngått avtale med
NMS om misjonsprosjekt.
Utvekslingsprosjekt med menigheter i
Tyskland er videreført.
Menighetsrådsvalg:
Høsten 2009 ble det avholdt valg på
nytt menighetsråd. Valget ble for første
gang arrangert samtidig og i samme
lokale som stortingsvalget. Det ble
avgitt 334 stemmer noe som gir en
valgdeltakelse på 17 %. Det nye rådet
har en funksjonstid på 2 år.

Annet:
Børsa menighet er en
aktiv menighet hvor
mange bidrar til menighetslivet på ulike
måter. Det drives et
godt barne- og ungdomsarbeid.
Menighetsrådet vil
rette en varm takk til
alle.

Børsa menighet mangler en plan for
systematisk trosopplæring. Dette blir en
viktig sak å arbeide med i tiden som
kommer.
Menighetsrådet vil også arbeide med
en fornyelse av menighetens sang og
musikkarbeid.

Kontor: Dikesv. 1

(Fannremsmoen) www.byraethoivik.no
L
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Begravelser – Kremasjoner
Båretransport – inn- utland
Minnesamvær
Gravstener – Navnetilføyelser

Kvalitet – Service
DØGNVAKT 72 48 50 60
415 40 799 - 900 14 012
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Utdrag av årsmelding for Fellesrådet 2009
Leder: Roar Danielsen
Turid Rognes, Liv Olise Holje, Birgit
Frengstad, Stein Ellinggard, Einar Ellefsen,
Tor Riseth, Reidar Hovtun
Varamedlemmer: Tone Kristin Grønning,
Ingrid Rekstad Dagfinn Bjerkestrand,
Siri Grøttjord, Torill Laila Syrstad,
Inger Marie Lundhaug
Arbeidsutvalg: Birgit Frengstad, Roar
Danielsen, Stein Ellinggard, Inger Berg
Medlemmer i Fellesrådet 2009 f.o.m.
01.12.2010
Leder: Birger Paulsen
Kari Syrstad, Hilde Kristin V. Rønneberg,
Ingebjørg Leraand, Stein Ellinggard, Rune
Lilleberg, Klara Gagnaas Jermstad, Reidar
Hovtun
Varamedlemmer: Ingvill Laugen, Marit G.
Brostrøm, Dagfinn Bjerkestrand, Magne
Førde, Lars Atle Børseth, Berit Christin Engan
Siri Grøttjord
Arbeidsutvalg: Birger Paulsen, Hilde Kristin
V. Rønneberg, Stein Ellinggard, Inger Berg
Forhandlingsutvalg: Fellesrådets leder og
kirkevergen utgjør forhandlingsutvalget i
Skaun kirkelige fellesråd.
Delegasjonsreglement: I Fellesrådets møte
den 26.september 2002, ble delegasjonsreglement med nødvendige fullmakter til
leder, kirkeverge og forhandlingsutvalg
godkjent.
Møter: Det har vært avholdt 6 ordinære
møter. Meldinger om den daglige drift gis
av kirkevergen på hvert møte. Budsjett-kontrollen er sak som går igjen på alle møter.
Fellesråd og menighetsråd: Alt arbeid i alle
råd og utvalg blir gjennomført uten noen
form for godtgjøring. Det samme gjelder
kjøring i forbindelse med møter og samlinger.
Bemanning:
6 personer har utført ca 2,16 årsverk for
Fellesrådet:
Kantor
Jørgen Gustad
ansatt i 90 % stilling
Kirkeverge Inger Berg
ansatt i 80 % stilling
Kontorsekretær Anne Kristine Bakken
Hovtun
ansatt i 21, 33 % stilling
Klokker i Skaun Åge Alfred Løvoll
ansatt i 7,43 % stilling
Klokker i Børsa Manuel Vitor Ramos
engasjert i 10,25 % stilling
Klokker i Buvika Lars Frengstad
engasjert i 7,88 % stilling
Sokneprest Stein Ellinggard har ledet
prestetjenesten i Børsa og Skaun sokn.
Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand har ledet

prestetjenesten i Buvik sokn. Inkludert vikar
for klokkere og for organist var til sammen
11 personer registrert i lønnssystemet til fellesrådet. 50 % kvinner er ansatt ved Skaun
kirkekontor i 2009. Kantor Jørgen Gustad er
fortsatt verneombud. Kirkevergen var på
HMS-kurs på vårparten.
Rossvoll prestegård, kirkekontoret, kommune, møte,valg 2009.
Ingen løsning når det gjelder kontorlokaler.
Arbeidet med planlegging og vedlikehold
på prestegården er stoppet p.g.a. økonomi. Det har vært en del møtevirksomhet
med kommunen vedrørende fellesrådets
behov og ønsker.
Nytt musikkanlegg
Fellesrådet gikk til innkjøp av musikkanlegg
bestående av orgel og mikrofoner som kan
fraktes med til friluftsgudstjenester og andre
tilstelninger.
Tjenesteytingsavtalen med Skaun
kommune
Avtalen omfatter blant annet arbeid utført
av kirketjenere/gravere, regnskapsføring,
revisjon, lønn- og personaladministrasjon,
kontorlokaler, renhold, vedlikehold, rådgivning og forsikring på kirkebyggene.
Samarbeid kommune fellesråd
Fellesrådet har et godt samarbeid med
kommunen. Fellesrådets leder og kirkeverge har møter med HOKU (Helse, oppvekst og kulturutvalg), ordfører og rådmann
et par ganger i året.
Møte med biskop Tor Singsaas i
Orkdal prosti
Kirkeverger, prosten, ordførere og rådmenn
fikk invitasjon til å møte biskop Tor Singsaas
på Rådhuset i Orkdal 23.04.
Vedlikehold av kirkene/kirkegårdene
Skaun kirkelige fellesråd har vedtatt en 5
års vedlikeholdsplan 2010-2015 for kirkene/kirkegårdene. Denne skal revideres
hvert år.
Skaun kirke: De 2 første kirkebenkene er
løsnet og kan lettere flyttes ut. Dette har
Riksantikvaren godkjent.
Sprinkleranlegg er montert. Riksantikvaren
var på befaring og godkjente planene fra
prosjekteringsfirmaet. Sprinklersentralen er
montert i fyrrommet på Venn
Oppvekstsenter og skal kontrolleres og
betjenes av kirketjener/vaktmester. På
grunn av at arbeidet med sprinkleranlegget
ikke ble ferdig i 2009 og resultatet av KA`s
termografering av kirkene ikke ble mottatt,
er planene om utskifting av sikringskap og
oppgradering av ledningsnett ikke påbegynt.
Børsa kirke: Vi har hatt befaring vedrør-
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ende antemensale, men vi har ikke mottatt
forslag og tilbud.
Buvik kirke: Taket er reparert. Nye takrenner og nedløp. Utskifting av dårlig trevirke og
maling av hele kirkebygget. Rehabilitering
av vinduer. Slamming av mur. Nytt sikringskap. Oppgradering av lynavleder.
Brannsyn i kirkene
Kontroll og utskifting av brannslukningsapparater er foretatt av kommunens folk.
KA gjennomførte en gratis termografering i
alle kirkene i november. Sønnico utførte
oppdraget.
Skaun kirkegård: I forbindelse med
sprinkleranlegget var det nødvendig å
legge ned nye rør over kirkegården. NIKU
(Norsk institutt for kulturforskning) var til
stede under gravingen.
Det er lagt til rette for at det i framtiden kan
brukes vannbåren varme i kirkerommet.
Børsa kirkegård: Sigurd Skjennald kom
med tilbud om å ta kostnaden med ny port
i hovedinngangen. Arbeidet er startet men
ikke fullført.
Buvik kirkegård: Utvidelse av kirkegården
er fra kommunens side ikke prioritert.
Planene blir utsatt i noen år.
To nye lyskastere er montert på redskapshuset og lyser mot kirkebygget.
Drift av kirkegårdene: Til sammen 42 personer er gravlagt i kiste i løpet av året og 6
urner er nedsatt på våre kirkegårder.
Økonomi og regnskap
Fellesrådets inntekter til drift av kirkene og
kontoret har kommet fra kommunal bevilgning, festeavgift på kirkegårdene, konfirmantbetaling, leie av kirkene samt renteinntekter. I 2009 fikk fellesrådet bevilget kr.
700.000 fra regjeringens tiltakspakke som
kommunen mottok. Pengene har gått til
nødvendig vedlikehold av Buvik kirke.
Riksantikvaren bevilget penger til brannsikring av middelalderkirker og fellesrådet fikk
innvilget kr. 700.000 til sprinkleranlegg i
Skaun kirke. Fellesrådet har vedtatt å bruke
kr. 300 000,00 for å få sluttført arbeidet.
Regnskapet viser et overskudd på kr 210
345,00. Fellesrådet har ikke gjennomført
alle pålagte oppgaver ifølge kirkeloven. Av
de større oppgavene som fellesrådet ikke
har hatt økonomi til å ta på seg er: utgifter
til konfirmantarbeid, drift av de 3 menighetsrådene, samt utgifter til kirkelig undervisning og diakoni.
Tilleggsopplysning vedrørende positive
avvik i forhold til budsjett:
Utgifter:
Mindre bruk av vikarer.
Mindre kostnad på strømutgifter i kirkene.
Mindre brukt på innkjøpsiden.
Mindre bruk til vedlikehold.
Inntekter:
Merinntekt på festeavgifter
Overskuddet overføres til disposisjonsfond.

Slekters gang

Dugnad
Det er dugnad på kirkegården i
Børsa tirsdag 4. mai kl 18. Det blir
servert kaffe og noe å spise.

Ledig stilling som
klokker i Børsa kirke og
Buvik kirke.

DØPTE
Skaun
31 01 Ingeborg Husby Skjetne
Erlend Eid
28 02 Mari Hamnes Aarø
Silje Rekstad
Vilma Ven Hansen
Ludvig Grønning
Børsa
07 01 Sara Siphon Saltbones
Mari Forren
Buvik
21 02 Sondre Mosti Hildrum
(Melhus kirke)

DØDE
Skaun
30 01 Frode Skagseth f 1984
14 02 Anders Nilsen f 1931
22 02 Lilly Husby f 1944
Børsa
26 01 Reidar Johannes Brostrøm
f 1913
04 02 Aslaug Ofstad f 1922
Buvik
02 02 Jan Reidar Nilsen f 1946
05 02 Alf Margido Moe f 1915
05 03 Dagrun Vigdal f 1919

VIET

Dugnad på Buvik kirkegård
Når vårsola nå tiner snøen og
høytidsdagene i mai nærmer seg,
er det også tid for dugnad på
kirkegården i Buvika. Den blir onsdag 28. april kl 18.00. Før om årene har enkelte ønsket å begynne
tidligere på dagen, og dette er jo
alle hjertelig velkommen til å gjøre
i år også! Menighetsrådet stiller
med svartsekker, kaffe og wienerbrød. Ta med rive eller annen
egnet redskap og bli med på en
trivelig ettermiddag der vi pynter
et sted i bygda som betyr så mye
for så mange.

Basar i menighetshuset
på Venn
Vi minner om årets basar i Skaun
menighetshus. 30. april ønskes
store og små velkommen.
Gevinster mottas med takk. Inntekta av basaren går til menighetshuset. Sjå oppslag for mer informasjon om tidspunkt og program.

Blomsterfondet
- kondolansekort kan fåes
tak i på samvirkelaget på
Venna.
Henvendelse personalet.

Klokker i Børsa kirke
– stillingens størrelse er om lag
10 %.
Klokker i Buvik kirke
- stillingens størrelse er om lag
8 %.
Tiltredelse: så snart som mulig.
Har du spørsmål angående
stillingen kan du henvende
deg til Skaun kirkekontor på
telefon 72 86 31 51.
Søknad med kopi av attester
og vitnemål sendes til:
Skaun kirkelige fellesråd
Postboks 26
7358 Børsa

Blomsterstafett
I Buvik menighet har noen driftige damer (og muligens noen menn) satt i
gang en blomsterstafett. Den fungerer på det viset at den som blir utfordret,
skaffer til veie blomster til alteret til påfølgende gudstjeneste. Dette er jo
svært hyggelig at noen tenker på, og menighetsrådet i Buvik er takknemlig
for det initiativ som er gjort. Så vidt menighetsbladet har forstått, var Gerd
Søraa og Ingeborg Sørløkken sentrale personer når denne idéen dukket
opp. Kontaktperson i rådet for blomsterstafetten er Anne-Grete Fandin.

Skaun
27 02 Kristin Rygh og Johan Ofstad

Buvik
30 01 Åse Elisabeth Stavsøien og
Ole Johan Røstad

Skaun kirkelige fellesråd søker
etter:
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Inspirea
blomster • gaver • klær
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Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B
Gudstjenester
Palmesøndag, 28. mars
Joh 12,12-24 2 Mos 12,21-28; Hebr 2,14-18
Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/Bjerkestrand
Takkoffer til Den norske kirke i utlandet
Skjærtorsdag, 1. april
Joh 13,1-15 Jes 53,1-5; 1 Kor 11,23-26[27-29]
Skaun kirke kl. 19:00
Kveldsmesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Kirkens SOS
Langfredag, 2. april
Mark 14,26-15,37
Børsa kirke kl. 11:00
Pasjonsgudstjeneste v/ Ellinggard
Påskedag, 4. april
Joh 20,1-10 Jes 25,8-9; Rom 6,9-11
Våtton kl. 0515
Påskesamling for morgenfugler
Frokost sammen i hytta til Skagset
Børsa kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til NLM
Skaun kirke kl. 13:00
Dåpsgudstjeneste v/Ellinggard
Takkoffer til menighetens arbeid
Buvik kirke kl. 19:00
Påskegudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til KVT
2.påskedag
Vennatunet kl. 10:30 Gudstjeneste v/
Ellinggard
Rossvollheimen kl. 12:00Gudstjeneste v/
Ellinggard
Gudstjenestene er åpne for alle
1. s. e. påske, 11. april
Joh 21,1-14 Sal 116,1-9; 1 Kor 15,12-21
Børsa kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand og Ellinggard
Områdestevne for NMS
Takkoffer til NMS
( se egen annonse)
2. s. e. påske, 18. april
Joh 21,15-19 Sal 23; Hebr 13,20-21

Skaun kirke kl. 11:00
Høgmesse(nynorsk) v/ Malum
Takkoffer til Den norske kirke i utlandet
3. s. e. påske, 25. april
Joh 14,1-11 Sal 126; 2 Kor 4,14-18
Børsa kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til IKO
1. mai
Luk 6,31-35 Mi 6,8; Jak 4,13-17
Buvik kirke kl. 12:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Norsk folkehjelp
4. s. e. påske, 2. mai
*Jes 1,18-20 1 Joh 4,10-16; Joh 15,10-17
Børsa kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Malum
Takkoffer til menighetsarbeidet
Skaun kirke kl. 13:00
Gudstjeneste (”overhøring”) v/
Bjerkestrand med konfirmantene
Ofring til KN, Change Maker
5. s. e. påske, 9. mai
Matt 6,6-13 Dan 6,4-12; Rom 8,24-28
Skaun kirke kl. 10:00 og 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
Bjerkestrand
Takkoffer til menighetsarbeidet
Kristi himmelfartsdag, 13. mai
Apg 1,1-11 Sal 110,1-4; Ef 1,17-23
Buvik kirke kl. 11:00
Gudstjeneste (”overhøring”)v/
Bjerkestrand med konfirmantene.
17. mai (Grunnlovsdag)
Joh 12,35-36 5 Mos 30,19-20a;
Fil 3,12-16
Buvik kirke kl. 10:30
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Kirkens bymisjon i
Trondheim
Børsa kirke kl. 12:00
Gudstjeneste
Takkoffer til Søndagskolen
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Skaun kirke kl. 13:00
Gudstjeneste
Takkoffer til Redd Barna
Fredag 21. mai kl. 19:00
Gudstjeneste med konfirmanter v/
Ellinggard
Takkoffer til Strømmestiftelsen
Lørdag 22 .mai
(Joh 14,15-21 Joel 3,1-2; Ef 2,17-22)
Buvik kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Menighetsarbeid
Pinsedag, 23. mai
Joh 14,15-21 Joel 3,1-2; Ef 2,17-22
Buvik kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Bjerkestrand
Takkoffer til menighetsarbeid
Børsa kirke kl. 13:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Den norske kirke i utlandet
2. pinsedag, mandag 24. mai
*1 Kor 12,12-20 Esek 11,19-20; Joh 6,44-47
Skaun kirke kl. 11:00
Gudstjenesten avholdes dersom dåp
v/ Ellinggard (se annonse i lokalavisen)
Takkoffer til Søndagskolen
Lørdag 29.mai
(Matt 28,16-20 Jes 6,1-8; Tit 3,4-7)
Børsa kirke kl. 11:00
Konfirmasjosgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til menighetsarbeidet
Treenighetssøndag, 30. mai
Matt 28,16-20 Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
Børsa kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til menighetsarbeidet
2. s. e. pinse, 6. juni
Luk 12,13-21 Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12
Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Normisjons barne og ungdomsarbeid Acta

