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Ny søndagsskole på Venn
Søndag 21. januar gikk startskuddet for en ny søndagsskole på Venn. Alle barn i
Skaun (Venn og
Jåren/Råbygda) ble invitert,
og ti barn fant veien til menighetshuset. Det ble en fin
start, og håpet er at enda
flere blir med neste gang.
Det er Johanne Heggdal og
Line Torvaldsen, elever ved
Fredly folkehøgskole, som
har programmet på samlingene. Mens Kjellaug
Kildal, Brit Monica Grostad
og Agnete Svenning tar seg av
det praktiske.
Søndagsskolen er meldt inn i
Norsk Søndagsskoleforbund og
har fått starthjelp derfra. Det er
planlagt fem samlinger denne
våren, og den neste blir søndag
18. februar. (Merk! Datoen er
endret fra 25. til 18. februar).
Deretter blir det søndagsskole
18. mars, 15. april og 29. april.
Alle samlingene er i menighetshuset mellom klokka 11 og 12.
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Børsa kirke i sentrum
Kirken i Børsa vil stå i sentrum av oppmerksomheten
flere ganger i 2007. Først blir det bispevisitas. Det skjer i
vår og er omtalt et annet sted i menighetsbladet. Men
også her skal det sies at bispevisitasen vil gi et bredt
møte mellom kirken og folket. Ulike treffpunkt er planlagt mellom kirken og kommunens politiske og administrative ledelse, barnehager, skoleelever og frivillige lag
og organisasjoner. Det er kirken som inviterer til alle
disse møtene. Dermed sier den: Vi har noe på hjertet.
Men den spør samtidig: Har dere noe å si til kirken? Jeg
er overbevist om at i alle disse treffpunktene ligger det
en sjelden mulighet til verdifulle samtaler. Benytt den!
Så skal det feires at Børsa kirke er 150 år. Det vil skje i
høst. Da skal takknemligheten stå i sentrum. På kirkelig
vis vil takken bli kledd i ord, toner og andre uttrykksformer. Vi kan se fram til et rikt program for syn, hørsel
og tanke.
Så er kirken i ferd med å komme i sentrum av oppmerksomheten, bokstavelig talt, også på en annen måte.
Nylig var det et folkemøte i Børsa om videre utvikling av
sentrumsområdene. En arkitekt la fram skisser.
Tegningene vakte oppmerksomhet. Men høringsheftet
inneholdt også noen skriftlige refleksjoner. Blant annet

ble det pekt på den sentrale
beliggenhet som Børsa kirke
har hatt, også visuelt.
Arkitekten anbefalte at det
ble ført videre, at videre
utbygging av Børsa sentrum
skulle legges til rette slik at
kirken fikk beholde sin funksjon som festepunkt for øyet.
Det er en interessant
observasjon og anbefaling.
Vi har ingen annen bygning
eller institusjon som tilnærmelsesvis har samme funksjon, og som fortjener det på
samme vis. Det forteller om kirkens sentrale posisjon for
generasjoner. Hvorfor har den hatt det? Ikke på grunn
av kirkebyggets prakt. Det finnes større og flottere kirker. Årsaken er at kirken i generasjoner har gitt noe annet og mer enn noe annet. Den har gitt troen på den
treenige Gud og fortellingene om Jesus et rom som
menneskene fant det naturlig å bruke. Det ville være en
flott gjengave til kirken, fra det folk den har tjent i så
mange år, at den både på ytre og indre vis fikk være et
blikkfang og et sted folk vendte seg til.
Oddbjørn Stjern

Forglemmegei - fasteaksjonen 2007
Tirsdag 27. mars kommer konfirmantene fra (Skaun, Børsa og Buvik menigheter til å besøke alle husstandene i
Skaun kommune for å samle inn penger til mennesker som lever i vedvarende humanitære kriser og som
trenger beskyttelse.
Kirkens Nødhjelp ønsker å markere sine 60 år som nødhjelps- og bistandsorganisasjon i Norge ved å sette fokus
på mennesker som lever i kriser som mange overser. I år er
det også 40-års jubileum for Kirkens Nødhjelps aksjon i
fastetiden, som har vært arrangert siden 1967 og som er
Norges nest største dør-til-dør-aksjon med sine cirka 40
000 bøssebærere. I fjor oppnådde fasteaksjonen ny rekord
på landsbasis med 28 millioner kroner.

Det finnes altfor mange mennesker som lever i en vedvarende krise uten mulighet til å skape en trygg framtid for seg
og sine. De er mennesker som søker beskyttelse i flyktningleirer. Mange bor også i områder hvor naturkatastrofer
stadig oftere rammer på grunn av klimaendringer. Andre
lever under forhold der de stadig utsettes for brudd på
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Min tro
Navn:
Alder:
Yrke:

Svein Armann Bakke
65 i år
Brannsjef i Orkdal og Skaun

Hva gir livet ditt mening?
Det å ha en familie, med barn og
barnebarn. Barnebarna gir en
styrke/mot og masse glede. Ha gode
venner og et godt naboskap, der en
kan diskutere livets virkelighet på
godt og ondt. Å hjelpe andre, gir
meg også ei god følelse. Alt dette,
sammen med opplevelser knyttet til
naturen, gir livet mitt mening.
Har Gud betydning for livet ditt?
Jeg er en folkets mann på det religi-

Andakten

øse området. Det folkelige har jeg
mest sans for. Jeg vokste opp på
Svorkmo og gjekk både på søndagsskole og Yngres der. (Losje var
det også på Svorkmo på den tid).
Innerst inne sitter vel en barnetro fra
oppveksten. Kirka er en del av vår
kultur, og det var naturlig for oss å la
våre barn døpes og konfirmeres i
kirka.
Hvilke tanker har du om Jesus?
Det første jeg tenker på da, er en
sang fra søndagsskolen. ”Jesus
elsker alla barna – alle barna på vår
jord”.

Hva tror du om et liv etter døden?
Dette er et vanskelig spørsmål. I min
jobb som brannmann, oppleves det
vanskelig og urettferdig når ulykker
skjer, og liv går tapt. Da kan en
spørre seg! Er dette her virkelig slutten?

v/ Steinar Kvidal

Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (Luk.18, 41)
Spørsmålet er det som den blinde tiggeren ved Jeriko
fikk av Jesus. Den blinde hadde sikkert hørt om Jesus
og alle de undergjerninger Jesus gjorde under sin
vandring rundt i landet. Når Jesus denne dag gikk forbi
der den blinde satt, satset han alt for å få et møte med
Jesus. De fleste av oss skjønner sikkert mannens førsteønske uten å ha lest resten av bibelavsnittet.
Hans største ønske var selvfølgelig å få synet igjen og
gjennom det få et normalt liv. Mannen fikk sitt ønske
oppfylt og han fulgte Jesus og lovet Gud for underet
som han hadde opplevd.
Et møte med Jesus ble livets store forandring for mannen.
Også i dag kan våre liv forandres gjennom et møte
med Jesus. Gjennom bibellesning og forkynnelse møter
Jesus også nåtidens travle mennesker med spørsmålet
om hva Han skal gjøre for oss. Jesu høyeste ønske er å
få tilby oss et liv sammen med Ham med tilgivelse for
alle våre synder og et evig liv i hans evige rike. Jesus
talte ofte med sine disipler om at Han skulle dra i forveien og lage en evig bolig for dem. Dette løftet gjelder
alle som velger å ta sin tilflukt til Jesu forsoningsverk.
Både jeg og du som leser dette, må i denne saken ta et
personlig valg. Ingen andre kan velge for oss. Dette er
livets viktigste valg fordi det avgjør om vi skal tilbringe
evigheten sammen med Jesus i himmelen.

Spørsmålet for oss travle mennesker i 2007 blir om vi
har bruk for Jesus og hans løfter til oss, eller om vi velger å klare oss selv.
Jesus har aldri lovet sine barn å slippe vanskeligheter
og problem i livet, men Han har lovet å være med alle
dager, også de dagene vi opplever som tunge og vanskelige. Dette løftet er godt å få komme tilbake til når
livets tunge dager kommer.

Hvor skal jeg vel fly i min svakhet og nød når
hjertet er kaldt og når gleden er død?
Min Frelsermann kaller meg stille til seg.
Nå tennes et lys på min sorgfulle vei.
Et møte med Jesus forvandler alt, gir glød til det
hjerte som var så kaldt.
Den sorgfulle gledes, den svake får kraft.
Å, gi meg et møte med Jesus!
Slik synger Marit og Irene i en sang på en av sine innspillinger. Vil du la denne forvandlingen skje i ditt liv?
Bibelen sier det er glede i Himmelen for hvert menneske som vender om til et liv i samfunn med Jesus.
Lykke til med valget. Du er velkommen til Jesus.
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Skaunmenighetene har fått egen internettside
skaun.kirken.no
Endelig har menighetene våre fått egne internettsider. Det er
sokneprest Dagfinn Bjerkestrand i Buvika som har grepet fatt
i saken, og fått det lenge etterlengtede nettstedet opp å gå.
Utgangspunktet er de sidene som er felles for Den norske
kirke, men våre sider må fylles med vårt innhold, - og her er
det Bjerkestrand har trått til. Resultatet er blitt meget bra, det
synes i alle fall vi. Det er mye informasjon som er gjemt bak
den tiltalende fasaden. Hensikten er at det skal være enkelt å
finne og enkelt å huske. Det er ingen w’er, bare skaun.kirken.no.
For nyinnflyttere (og sikkert mange andre) kan de være greit
å orientere seg om de aktiviteter som foregår i Skaun
Prestegjeld, her finnes informasjon om det meste av arbeid-

et. Etter hvert vil vi prøve å legge inn linker til de ulike organisasjoner og lag i menighetene, noen er alt på plass.
I de ulike livssituasjoner har en behov for å planlegge det
som skal skje, i glede eller i sorg, - her er det informasjon å
støtte seg til. Så vet du mer når du ringer presten eller kirkekontoret, telefonnummer finnes oppe til høyre.
Den største utfordringen blir å holde sidene oppdatert, da
tenker vi særlig på nyhetene og aktivitetskalenderen. Blir de
for gamle, blir sidene fort uinteressante.
Også menighetsbladet er tiltenkt en plass på sidene. Vi vil
forsøke å legge ut nytt nummer av blader så snart det er klart
fra trykkeriet. Dermed er det bare å logge seg på og sjekke
innholdet på skaun.kirken.no!

Her finner du generell informasjon om
de viktigste arbeidsområdene i menighetene
Adresser og telefoner

Bred omtale og
hjelp ved kirkelig
handlinger

Oppdatert kalender
med oversikt over
aktiviteter i menighetene de
nærmeste dagene

Hilsen på
dåpsdagen

Karsten Isachsen
kommer til Skaun!

I menighetene i Skaun ønsker vi at alle
barna skal få en hilsen fra menigheten
på din dåpsdag – ett år, to år og tre år
etter at de er døpt. Det kommer mange
unge familier flyttende hit, og det er
vanskelig for oss å fange opp disse
barna. Dersom dere ønsker at barnet
deres skal få en slik hilsen fra menigheten, så ring kirkekontoret og oppi
navn, adresse og dåpsdag (dato og
årstall). For telefonnummer og kontortid
se side 2.

Tirsdag 17. april kl. 19 kommer prest og
forfatter Karsten Isachsen til Skaun med
sin tale Jeg tror på gledens Gud.
Sted for arrangementet er enda ikke
bestemt, men sett av datoen allerede nå.
Dette blir bra!
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Jubileumsåret for Børsa kirke
Arbeidet går sin gang i de ulike
komiteene i arbeidet med Børsa
kirke 150 år. Økonomikomiteen har
mange planer, og noen av dem er
allerede realisert. Det er laget jubileumskrus og platte, og det er arrangert basar i samfunnshuset fredag 2.
februar. Det har etter hvert også
kommet inn en del kroner på jubileumskontoen, men det trengs mer for
at vi skal komme i mål. Per 25. januar var det kommet inn omlag 113
000 kroner. Takk til alle givere! Det
foreligger ellers planer om en
konsert i vår/sommer, og det har
gått ut brev til mange lag og foreninger og til en del bedrifter i kommunen med spørsmål om støtte.
Riksantikvaren har kommet med sin
uttalelse angående oppussing, og
Skaun kirkelige fellesråd og Børsa
menighetsrådet har drøftet saken.
Dette er så sendt tilbake til bispekontoret, som innspill i den endelige
behandlingen, som vi håper er
avsluttet om kort tid. I det videre
arbeidet har kirkevergen en sentral
oppgave. Det skal innhentes anbud
og gjøres avtaler med håndverkere
og andre som skal utføre de enkelte
oppussingsoppgaver. Sannsynligvis
må kirken også stenges i en periode

I salg på kirkekontoret. 150 kroner per stk. 250 kroner for et sett.

til høsten/ tidlig vinter. På menighetens årsmøte den 4. mars etter gudstjenesten vil menigheten får en orientering om arbeidet, å ha mulighet
til å komme med innspill.
Jubileumsprogrammet er også under utarbeidelse og vil bli laget ferdig i
løpet av februar.
Komiteen som ledes av Sissel R.

Hagen har allerede flere spennende
ting på programmet under uka. I tillegg jobbes det med å få til en jubileumsbok. Om vi lykkes å komme i
mål med dette arbeidet er enda ikke
sikkert, men et skrivearbeid er satt i
gang.

Takk til givere
Børsa menighetsråd og Skaun kirkelige fellesråd vil takke alle som har gitt
til Børsa kirke 150 år.
En spesiell takk til Sigurd Waldemar Skjennald som har gitt kr. 100 000,-.
Hans oldefar har vert med på og bygd kirken.
De andre giverne er:

Andreas Helbæk
Arne Løvset
Magnar Rian
Kjell Asbjørn Viggen
Edith Kvernberg
Kari Rønningen
Johanna Vollum
Målfrid Kuvås
Marit Engan Pettersen
Marit Gagnaas
Overskudd jubileum 50-årskonfirmanter i Børsa
Skaun Produkter AS
Koren Sprengningsservice A/S
Yit Building Systems AS

Fellesrådet har fått en ekstra bevilgning fra Skaun kommune på kr.150
000,-, som er øremerket maling av kor, våpenhus og kirkebenker.
Takk også til alle som gjør frivillighetsarbeid for å skaffe penger.
Inger Berg ,
Kirkeverge
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Bispevisitas i Skaun
Bispevisitasen har to tyngdepunkter:
Det ene er møte med og samtale med
de ansatte, rådene og andre frivillige
medarbeidere, og det andre er at det
legges opp til en bred kontakt ut mot
lokalsamfunnet. Det er prosten som
leder forberedelsene til visitasen i
samarbeid med menighetene.

18. til 22. april blir det bispevisitas i
Skaun. Sist det var visitas var i 1996.
Denne gangen er det fungerende biskop Knut Andresen som kommer. En
visitas er noe som biskopen gjør med
visse mellomrom for å føre tilsyn i alle
bispedømmets menigheter. I visitasreglementet heter det at gjennom
visitasen skal menighetene settes
bedre i stand til å utføre sitt oppdrag.
Gjennom visitasen skal biskopen

inspirere, oppmuntre og veilede til
fortsatt liv og virke i menigheten.
Visitasen gir også biskopen mulighet
til å ivareta viktige kontrollfunksjoner.
Under visitasen skal biskopen sammen med de ansatte og tillitsvalgte gå
inn i et felles arbeid for å prøve menighetslivet på Guds ord og vår kirkes
bekjennelse, og å inspirere til frimodighet og fornyelse.

Alle menighetsrådene i Skaun har derfor allerede vært samlet for å tenke litt
høyt om ulike sider ved menighetslivet.
Og sammen med de ansatte lages
det så et forslag til visitasprogram.
Dette programmet skal være ferdig
1.februar og sendes biskopen for godkjenning. Vi vil komme tilbake til selve
programmet i neste nummer, men
noen punkter er allerede fastlagt. Det
dreier seg om visitasgudstjenesten i
Børsa kirke 22. april med påfølgende
visitasmøte. Det legges også opp til
skolegudstjenester, møte med alle frivillige medarbeider og møte med
kommunens ledelse. Vi gleder oss til
visitasen og håper at mange vil slutte
opp om de åpne arrangementene.

Sjømannskirken – norsk kirke i utlandet
har årsmøte i Børsa søndag 25. mars
Lokale innbydere til årsmøtet er Børsa Sjømannsmisjonsforening, som benytter anledningen til å feire sitt 110 – års jubileum. Sjømannskirkens arbeid har aldri vært så omfattende som det er i dag, med 46 ulike tjenestesteder verden over, i
tillegg til hjemmearbeidet, som i hovedsak består av kvinneforeninger i by og bygd, som økonomisk støtter arbeidet ute.
For å bli litt mer kjent med organisasjonen, inviteres dere til å bli med på årsmøtet, eller deler av det. Dessuten finner
dere mer stoff om organisasjonen på www.sjomannskirken.no .
Hovedstyrets utsending til kretsmøtet er kretssekretær Dagfinn Misje i Haugaland
krets. Dagfinn har det meste av sin yrkesaktive karriere vært knyttet til
Sjømannskirken – norsk kirke i utlandet, både ute og hjemme.
Kl. 1100
Kl. 1300
Kl. 1500
Kl. 1700

Gudstjeneste i Børsa kirke med flaggborg. Preken ved Dagfinn Misje.
Ofring til Sjømannskirken – norsk kirke i utlandet
Festmiddag på Bedehuset.
Påmelding skjer til Brynhild Stjern tlf.72863529 innen 20. mars
Forhandlingsmøte på Bedehuset.
Fest på Bedehuset. Festtale ved kretssekretær Dagfinn Misje
Sang. Bevertning. Utlodning
Markering av 110 – års jubileum for Børsa Sjømannsmisjonsforening
Kretssekretær Sigmund Fløttum deltar

Alle arrangement er åpne for alle, og vi tror at dette blir en flott markering av
organisasjonenes arbeid lokalt og ut i den store verden.

Dagfinn Misje i Haugaland krets
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Vårkalenderen
Børsa søndagsskole
På søndagsskolen hører vi fortellinger fra bibelen, synger, leker,
ber, tegner, former og mye mer.
Alle barn fra 3 år og oppover er
hjertelig velkommen.
Søndagsskolen holder til i bedehuskjelleren fra kl. 11.00 – 12.00.
ca annenhver søndag fram til
påske.
11. februar
4. mars
25. mars
Ungdomsklubben Thunder
Thunder er for ungdom fra 8.
klasse og oppover. Vi møtes på
Børsa bedehus på onsdager kl.
19.00. Her er datoene:
7. febr Vanlig
21. febr Akekveld
7. mars LaserX-kveld
21. mars
Årsmøte
11. april Vanlig
25. april80-tallsparty
9. mai Vanlig
23. mai Mafiakveld
6. juni Vanlig
?
Avslutningstur

Kirkesiden kvinneforening NMS
13. februar
13. mars
På grunn av bispevisitasen flyttes
aprilsamlingen til 11. april
15. mai
12. juni
Tid: kl 18:00 – 20:15.
Velkommen til nye og gamle!
Familiekoret i Skaun (FISK)
20. februar
6. mars
20. mars
10. april
24. april
8. mai
22. mai
Øvelsene er på tirsdager fra
17.45 til ca 19.00. Vi avslutter med
kveldsmat. Alle tar med mat og
drikke til seg og sine.
For oss over 60
Fredag 23.02 på Børsa bedehus
Fredag 30.03 på Børsa bedehus
Fredag 27.04 på Børsa bedehus
Torsdag 24.05 på Fredly
Alle samlingene starter kl. 15.00

Fasteaksjonen 2007

Børsa Normisjon
8. mars kl. 19.30
Bibelundervisning
18. mars kl. 17.00 Søndagstreff
29. mars kl. 19.30 Temakveld
12. april kl. 19.30
Bibelundervisning
29. april kl. 17.00 Søndagstreff
10. mai kl. 19.30
Bibelundervisning
17. mai kl. 18.00 Nasjonaltreff
28. mai kl. 17.00 Søndagstreff
14. juni kl. 19.30
Bibelundervisning
1. juli kl. 19.30 Sommertreff
29. juli kl. 19.30 Sommertreff
Alle samlingene er på Børsa
bedehus, unntatt Nasjonaltreffet,
som er på Fredly.
God kveld-klubben
6. mars: Klubbkveld
27. mars: Klubbkveld
17. april: Filmkveld
8. mai: Avslutning. Bowling
Klubbkveldene er kl. 18.30 på
Børsa bedehus

forts. fra side 2

menneskerettighetene. De har rett til å bli sett.
Kirkens Nødhjelp ønsker å sette fokus på situasjonen til
unge mennesker som har flyktet fra militærregimet i Burma
og som nå lever i flyktningleirer eller oppholder seg ulovlig i
Thailand. I Kenya har klimaforandringer og den stadige
ubarmhjertige tørken ført til tap av husdyr og levebrød i
mange familier.

Pengene som blir samlet inn i år, vil gå til Kirkens Nødhjelps
arbeid med å skape muligheter for mennesker som lever i
konstante og oversette kriser. Beskyttelse handler blant
annet om å tilby trygghet i flyktningleirer, tilgang til rent
vann, utdanning og helsetilbud. Kirkens Nødhjelp vil framheve at alle mennesker har en grunnleggende rett til hjelp
og beskyttelse i humanitære kriser.

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B-blad

Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte

FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester
18. februar, søndag før faste
(Fastelavnssøndag),
Luk 18,31-43 Jes 52,13-15;
1 Kor 13,1-13
Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Ellinggard
Takkoffer: Kirkens Bymisjon
21. februar,Askeonsdag,
Matt 6,16-18 Jes 58,5-9a; 1 Joh 3,48[9-10]
Børsa kirke kl. 19:00
Skriftemålsgudstjeneste v/
Ellinggard
Takkoffer: Redd Barna
25. februar, 1. s. i faste,
Matt 4,1-11 1 Mos 2,8-9 og 3,1-19;
Hebr 4,14-16

Skaun kirke kl.11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Buvik kirke kl. 19:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer: Norsk misjon i Øst
4. mars, 2. s. i faste,
* 1 Mos 32,24-30 2 Kor 6,1-10; Matt
15,21-28
Børsa kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte
11. mars, 3. s. i faste,
Luk 11,14-23[-28] Sak 12,10; Ef 5,12.8-11
Buvik kirke kl. 11:00

Slekters gang
DØPTE
Skaun
19 11 Edvard Svarva Lædre
Mathilde Joys Syrstad
Maren Børseth Forve
26 12 Mathilde Elvsveen Kvam
Hedda Estenstad
Børsa
03 12 Solveig Aarhaug
Sara Kveldstad
31 12 Elias Kedir Saltbones
(døpt i Orkdal kirke)
07 01 Endre Hestvik Håvik
Buvik
26 11 Robin Buhaug Sjaastad
Martin Bakke -Haugen
Martin Blekesaune
Luna Østlyng
07 01 Felix Stormyr Jonassen

Filip Mitchell Iversen
(døpt i Vuku kirke)

DØDE
Skaun
20 11 Kristmar Thane f 1928
07 01 Johan Melby f 1930
Børsa
09 12 Jens Meistad f 1918
01 01 Gjertrud Martine Sundseth
f 1921
01 01 Eva Magny Bjørnbeth f 1927
Buvik
27 11 Olav Skjølberg f 1928
01 12 Hermann Saltnes f 1939
21 12 Olga Stav f 1916

18. mars, 4. s. i faste (Midtfaste)
Joh 6,1-15 5 Mos 8,1-3; 1 Joh 5,11-15
Skaun kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer: KVT
Menighetens årsmøte
Søndag, 25. mars Maria
Budskapsdag,
* Luk 1,39-45 Jes 7,10-14; Rom 8,1-4
Børsa kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Ellinggard
Deltagelse fra Sør-Trøndelag krets
av Sjømannskirken - Norske kirke i
utlandet i forbindelse med kretsens
årsmøte
Takkoffer til Sjømannskirken - Norsk
kirke i utlandet
1. april, Palmesøndag
Joh 12,1-13 Sak 9,9-10; Fil 2,5-11
Buvik kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

TAKK!
Pasienter og personalet ved
Rossvollheimen takker hjerteligst
for gaver gitt i forbindelse med
Klara Wærness
Sivert By
Julia Hatlebrekke
Oddvar Vaslag
Kristmar Thane og
Jens Meistad sin bortgang.

Husk giroen
til menighetsbladet!

