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Løfte i bønn
Det er makt i de foldede hender.

I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,

han har lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.

Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:

Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn dine kjære,
er i forbønn fra år til år,

om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.

Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.

Trygve Bjerkrheim
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DEN NORSKE KIRKE  
I SKAUN

Postadresse: 
Skaun kirkekontor

Postboks 26
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Rossvoll gamle prestegård,  
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Telefon 72 86 31 51

e-post: post@skaun.kirken.no
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Mandag – torsdag

kl 09.30 – 11.30
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Trykt med tillatelse

Om noen få uker begynner fasten i kirkeåret. Nå etter nyår har ukeblader og aviser 
vært fulle av tips til hvordan vi kan slanke oss og få det bedre med oss selv. 5:2-dietten 
har fått mange tilhengere. Mange av disse tipsene er sannsynligvis gode, mens andre 
kan sikkert være bortkastet. Men det er jo sunt og lurt og helt i tråd med Guds vilje å ta 
vare på kroppen sin. Det finnes kanskje noen som er litt for flinke til å vise fram denne 
kroppen sin, jeg skulle gjerne sett litt mer sømmelighet også i vår tid. Og litt mindre 
interesse i å glo på disse kroppene er det mange som burde ha.  

Men faste – hva er det i religiøs sammenheng? 
Vi kjenner til ordet ramadan fra muslimenes faste og det kan virke som om de er mer 
iherdige i sine religiøse plikter enn mange kristne. Det har jo selvfølgelig noe med at 
islam består av nettopp lover og regler og forskrifter mens kristendom handler om 
et levende og dynamisk forhold til Jesus. Vi tar nok på alvor Guds lov og Jesu bud vi 
også, men det er ikke dette som er avgjørende for vår status som kristne. Det er det 
Jesus som er. Og siden Jesus fastet, og hans disipler fastet, er det mange kristne som 
følger Jesus ved å faste. Men faste i seg selv er ingenting verd, det heter faste og bønn. 
Å bare faste og ikke fylle denne kroppslige lengselen med åndelig mat, er fånyttes og 
til og med kanskje skadelig. I de gamle klostrene ba man til bestemte klokkeslett og 
leste gjerne et stykke fra Salmenes bok i Bibelen og noen andre bibelvers. Dette er en 
skikk som er fullt mulig å gjøre i vår travle tid også! Vi kan selvfølgelig ikke ha lange 
gudstjenester, men vi kan ha korte bønne-sukk til bestemte tider. For eksempel: Når vi 
står opp, før vi begynner vårt arbeid, før lunsjpausen, før vi drar hjem, på hjemveien, 
før maten, før kveldsaktiviteten, ved sengetid. Det er altså mange anledninger gjennom 
dagen til å finne seg en ferdigskrevet bønn eller la ordene og tankene løpe på egen-
hånd til Gud. Bønn er ikke alltid å be om å få noe, heller. Kanskje aller minst akkurat 
det. Bønn kan være: takk, klage, sukk, lovprisning, forbønn, meditasjon og av og til 
stillhet sammen med Jesus. Fasten er ment da som en hjelp for oss til å be. 

Dagene før faste og i fasten har særskilte navn. Fastelavn er søndagen midt i karnevalet, 
som jo er festen før fasten – altså en løssluppen og til dels fråtsende periode før man 
skulle gå inn i fastetida. I år er fastelavn 2. mars. Blåmandag var sikkert vrangt nok 
dagen derpå, så kommer feitetirsdag og deretter askeonsdag. Man tegnet seg et kors 
med aske i panna, og gikk inn i fastetida med alvor og ettertanke.  Ca. 40 dager etterpå 
kommer så påsketiden. Det er sånn omtrentlig, for gjennom historien har man regnet 
ut dette forskjellig – for eksempel kan man jo ikke faste for strengt på en søndag, det 
er jo Jesu oppstandelsesdag. Maria budskapsdag kommer midt inne i fasten og er 
også en festdag. Og så videre. Man bestemmer altså mest selv hvordan man gjør det. 

Hva skal så vi gjøre i fastetida? For miljøets og kroppens skyld: Spise litt mindre kjøtt 
og litt mere grønt? Kutte ned noen få prosent på porsjonene? For våre fattige med-
menneskers skyld: Shoppe litt mindre og heller gi disse pengene til Kirkens Nødhjelp? 
For vår egen sjels skyld: Kutte ned på tidstyvene – legge bort skjermene litt mer – og 
heller meditere over Guds ord? Eller kanskje være mer oppmerksom på menneskene 
rundt oss? Eller slutte å klage over ting vi ikke kan gjøre noe med? 

Uansett ønsker jeg deg lykke til med fastetiden – du har ennå noen uker å forberede 
deg på den! Før den tid anbefaler jeg Såmannssøndag og Kristi forklarelsesdag. 

Feste 
OG FASTE

TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND
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TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND
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Dropen
Den blanke dropen

hang skjelvande på greina
og venta på solrenninga -
lengta etter bjarte strålar

i morgon-dimma.

Mørke uvêrsskyer
snøbyger og isande sno.

Den skire,
skjelvande dropen
såg inn i solauget -

krøkte seg fast til greina, 
ville leve enno ei stund -

men vart til is.

Bjørn Nordheim

Fo
to

: Tarje
i Sve

istru
p

                        



«Det gir 
glede å se at 

foreldre og barn 
som mottar det 

blir glade»
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DÅPSHILSEN, HVA GÅR DET UT PÅ?

Dåpshilsen gis ut til ett-, to- og treåringer som er døpt 
i kirken. Fra menigheten her i Buvik får de ved ett 
års dåpsdag en dåpshilsen og en kveldsbønnplakat. 
Ved to års dåpsdag får de en dåpshilsen og ei bok 
som heter «Kjære Gud, ta hånden min.» Dette er en 
samling morgen-, kvelds- og bordbønner. Ved tre års 
dåpsdag får de en dåpshilsen og en CD med tittelen 
«Hvem har skapt alle blomstene?» Dette er en  
samling med 15 kjente kristne barnesanger, fremført 
av et barnekor.

HVA ER DIN OPPGAVE?

Min oppgave er å finne folk som er villige til å gå med 
dåpshilsener. Hittil har det gått veldig greit å få folk 
til å stille opp. Vi fordeler dåpsbarna mellom oss ut 
fra hvor de bor. Jeg bestiller dåpsmateriell fra IKO og 
utgiftene blir dekket av Buvik menighetsråd.

HVORFOR ER EN SLIK TJENESTE VIKTIG?

En slik tjeneste er viktig for å minne foreldre og  
faddere på det løftet de gav under dåpen.

ER DET NOE SOM ER EN UTFORDRING  

I DENNE JOBBEN?

Det kan være å huske å levere dåpshilsenen på dåps-
dagen, eller å finne fram til riktig adresse. Det er ikke 
alle hus som har fått adresse ennå. 

FINNES DET NOE SOM ER GIVENDE  

ELLER GIR DEG GLEDE?

Det er givende å være med å dele ut dåpsmateriell, 
og det gir glede å se at foreldre og barn som mottar 
det blir glade. En del markerer også dåpsdagen ved å 
tenne dåpslyset og lese og synge for barna.

HVA MÅ MAN GJØRE HVIS MAN ØNSKER  

Å VÆRE MED?

Dersom man vil være med i en slik tjeneste i Buvik, 
kan man ringe til meg eller sende en e-post eller 
ringe til kirkekontoret.

TEKST OG FOTO // CLAUDIA RUCKERT

MIN TJENESTE:

Dåpshilsen
ET INTERVJU MED ASLAUG JELLUM I BUVIK

DÅPSHILSEN

I alle våre tre menigheter deles det ut eller 
sendes ut hilsen på dåpsdagen eller tiden der 
omkring. I Buvik menighet er det Aslaug  
Jellum som er ansvarlig for gruppen av  
frivillige, i Børsa er det Kristin Stormo og  
i Skaun er det Rutt Olden Skauge. 

Det finnes enkelte som ikke får slike hilsener 
i tiden omkring dåpsdagene sine. Dette kan 
være fordi man har flyttet til kommunen i de 
siste årene og det ikke har blitt registrert hos 
oss. Kirkekontoret får sjelden beskjed om  
innflyttinger og det tar ei tid før registrene blir  
oppdatert. Derfor kan du gjerne være frimodig 
og etterlyse en hilsen til ditt barn. Send en  
e-post til kirkekontoret: post@skaun.kirken.no 
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ÅPENT LEKESTED
Åpent lekested er et treffpunkt for barn fra nyfødt til skole-
alder og foresatte som er hjemme på dagtid. Prat, matpakke 
og sangstund. (Kaffe og te blir servert.)

Sted: Børsa bedehus.
Tid: Tirsdager 10.30-12.30
Datoer våren 2014: 14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 
08.04, 22.04 og 06.05
Inngang: kr. 30,- pr voksen. 

BABYSANG MED MASSASJE
Babysang med massasje er for barn fra nyfødt til ett år med 
foresatt. Et sosialt tilbud med prat, sangstund, massasjestund, 
sosialt samvær, frukt og drikke.

Sted: Buvik menighetshus. 
Tid: mandager kl. 10.00-12.00
Vinterkurs: mandager fra 6. januar til og med 10. februar. 
Vårkurs: mandager fra 28. april til og med 02. juni.

Kurset koster kr. 200,- og for de pengene får du cd, frukt, 
drikke og massasjemanual.

Husk påmelding til menighetspedagog Elise Kimo på telefon 
979 53 453 eller e-post: elise.kimo@skaun.kirken.no

BARNESANG
Barnesang er ei kort sangstund for barn mellom 1 og 3 år og 
foreldre. Det blir et fast program så alle får lært sangene og 
reglene. Det blir også bruk av trommer, rytmeegg o.l. Sang-
hefte blir delt ut. De tre første samlingene blir i Buvik kirke, de 
siste tre blir i Skaun kirke på Venn, men alle i kommunen er 
hjertelig velkommen! 

Pris: 50,- pr. barn pr. semester. 
Datoer våren 2014: 
Buvik kirke: 22.01, 05.02, 05.03
Skaun kirke: 02.04, 30.04 og 28.05
Tidspunkt: kl. 17.00- 17.30.  
Møt gjerne opp 10 minutt før så er vi klare til å starte på tida.

BARNEMIX
Barnemix er for barn i Skaun kommune fra 3 år til og med 
1.trinn. Vi synger, danser, spiller tromme og leker litt.

Sted: Eggkleiva bedehus
Tid: Onsdager 17.30-18.30
Datoer våren 2014:  
15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 09.04, 23.04 og 07.05. 
Til påskeverkstedet den 9. april ber vi om påmelding - ellers 
er det bare å komme!
Pris: 50,- kr barn pr. semester.

Det er bare babysang med massasje som krever påmeld-
ing. På alle de andre stedene kan du droppe innom som det 
passer. 

TILBUD TIL 
FORELDRE OG 
BARN I SKAUN, 
BUVIK OG 
BØRSA

Vår menighetspedagog Elise Kimo ønsker å invitere barn og foresatte fra hele 
Skaun til hele Skaun! Husk at selv om et arrangement foregår i Børsa, er det 
åpent også for deg fra Buvik og Skaun - og motsatt! 

VEGFORKLARINGER: 
Skaun kirke er lett å finne også for deg som er ny i bygdene våre: Fra krysset på E39 i Børsa kjører du oppover (sørover) veg 
nr 709 i ca. ei mil til du ser den hvite, flotte steinkirka på høyre side. Børsa bedehus finner du like øst for Børsa kirke. Buvik 
menighetshus er ved Buvik kirke, på andre siden av parkeringsplassen, ned en liten bakke til venstre. Eggkleiva bedehus 
ligger omtrent midt mellom Børsa og Skaun kirke: Ta av mot Lisbetsæter i krysset like nord for brua ved enden av innsjøen 
Laugen; etter ca. hundre meter ligger det et typisk, eldre bedehus oppe i skråningen til høyre.
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KAN DU  
FINNE  
VINTER- 
ORDA?

-ÅRSBOK

For andre gang har vi delt ut 6-års bøker i Børsa og i Skaun. Dette bildet er tatt i Skaun kirke 1. desember 2013. Desse flotte  
seksåringane møtte opp for å motta boka. I 6-års-boka møter vi Nora og Bo som du kanskje kjenner fra 4-års-boka. I tillegg er  
der mange bibelhistorier og songar. Det finns arbeidsbok og en cd med songane for den som ynskjer det. Det kan kjøpast hjå  
Bok og Media.

Utdeling av6
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KALENDEREN
Vår-
2014
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BØRSA SØNDAGSSKOLE
På søndagsskolen blir du kjent  
med bibelfortellingene gjennom:
 · Leik og aktiviteter
 · Drama, sang og musikk
 · Hørespill og film
 · Alle sansene dine!

VI HOLDER TIL I KJELLEREN PÅ BØRSA BEDEHUS  
KL. 11-12 FØLGENDE SØNDAGER VÅREN 2014: 
12. januar: Søndagsskole
26. januar: Søndagsskole
09. februar: Søndagsskole
23. februar: Søndagsskole
09. mars: Søndagsskole
23. mars: Søndagsskole
06. april: Ballongfest kl. 11-13.

Alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig velkommen!
Hilsen Børsa søndagsskole
v/Møyfrid Halgunset, Ragnhild Slørdal,  
Mari Helgeland og Liv Randi Snekvik.

PROGRAM FOR BØRSA NORMISJON,  
VINTER OG VÅR 2014
Søn 02. feb kl. 1700 
Akedag, Lyngstua. Vinterkulturuka, Skaun 

Tor 13. feb kl. 1930
Bibelsamling - Taler: Audun Slettahjell 

Fre 28. feb kl. 2100
Senkveld - Gjest: Arne Kristian Rokseth 

Søn 02. mar kl. 1700
Søndagstreff – Taler: Bjørn R. Karlsen 

Tor 13. Mars kl. 1930
Bibelsamling – Taler: Helge Malum 

Søn 30. mar kl. 1700
Søndagstreff – Taler: Rune B. Haugen

Tor 10. apr kl. 1930
Bibelsamling – Taler: Helge Malum

Søn 27. apr kl. 1700
«Barnas Søndagstreff»

Tor 08. mai kl. 1930
Bibelsamling – Taler: Jann E Andresen 

Lør 17. mai kl. 1700
Nasjonalfest på Fredly - Taler: Reidar Hovtun 

Søn 01. jun kl. 1700
Søndagstreff – Taler: Martha Stormo

Tor 12. jun kl. 1930
Bibelsamling – Taler: Jann E Andresen

Samlingene for Børsa Normisjon er vanligvis i Børsa bedehus. 

THUNDER VÅREN 2014
Thunder ungdomsklubb er en klubb for deg som har begynt på 
ungdomsskolen, fra 8. klasse. Vi holder til i Børsa bedehus. Vi 
møtes ca annen hver fredag kl. 19.30 – 22.30 og du er hjertelig 
velkommen! 

Kontaktperson er Ståle Sugustad, tlf: 92403519.

VÅREN 2014: 
10. januar: Klubbkveld
31. januar: Paintball/kosekveld
28. februar: weekend
14. mars: spillekveld
4. april: klubbkveld
25. april: besøk hos FreeZone
23. mai: filmkveld
13. juni: Avslutning i Båthavna

Thunder har også sin egen nettside: 
www.uklubben-thunder.no

BARNELAGET HÅPET
Barneforeninga «Håpet» er for barn i alle aldre. Vi møtes 
hjemme hos familiene Kimo og Høyland i Børsa annenhver 
uke. Vi har andakt, loddsalg, leker og koser oss med noe  
godt til slutt. Velkommen! 

VÅREN 2014:
27. januar; Kimo
10, februar; Barnas basar på Børsa bedehus
24, februar; Høyland 
10, mars; Kimo 
24, mars; Høyland
7, april; Kimo
5, mai; Høyland
Klokkeslett: 18.00 – 19.30

Kontaktpersoner:
Beate Kimo  mobil 90190479
Ann Karin Høyland mobil 98816628

GO’KVELD-KLUBBEN
Go’kveld-klubben er en klubb for deg som går i 5. til 7. trinn.  
Vi møtes ca hver tredje onsdag i kjellerstua på Børsa bedehus. 
Klubbkveldene starter vanligvis kl kl 19.00 og varer til kl 20.30. 
Medlemskap i klubben koster kr 50 for et år eller du kan betale 
kr 10 for hver gang. 

VÅREN 2014:
15. januar: Klubbkveld med spill
5. februar: Go’kveld innendørs
26. februar: Bakekveld. Alle foreldre/foresatte er velkommen  
til å smake på baksten og få litt kaffe kl 20.15
19. mars: Quizkveld med Grandis
9. april: Mesternes Mester
30. april: Destinasjon X NB! Begynner kl 18.30!
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HER ER NOE AV DET HAN NOTERTE: 
1670 3de septbr. holdt jeg ligprædiken over salig Jon - som 
blef slagen ihiel af Oluf.

1670 14. desember skulde jeg prædiket paa Viggen, men blef 
forhindret fordi de kom ikke og hentet mig. Sat længe i fjæren.

1671 14. mars holdt jeg pasitionsprædiken i Stene kirke 
(Byneset kirke) - vare ikkun 6 bønder i kirken og nogle faa 
kvindfolk thi fogden holdt ting oc forhindrede menigheden.

1671 30.oktober var jeg hos Ottar - oc talede ham til rette for 
hans skrekkelige adferd med sin kvinde.

1672 6. januar prædikede jeg i Budvigen. Kapellanen skulde 
prædiket i Stene, men forsømmede menigheden, oc ved ikke 
hvor han var.

1673 26. september prædikede jeg udi Budvigen - kommun-
iserede med Olaf som blev publique absolverede fordi han af 
drukkenskab hafde opkast i kirken.

1674 - januar - prædikede jeg i Stene - kommuniserede med 
Thomas som blef publique absolverede fordi han sovnede af  
i kirken i julen.

1675 5te august var jeg i sognebud til Guttorm Langørgens 
kvinde som forærede mig en slem hest som falt mig meget vel. 
(Slem hest = sprek hest. Red anm.)

Publique absolverede
De som levde i åpenbar synd, var utelukket fra nattverden.   
Det ble kalt det lille bann. Den bannsatte kunne være i kirka 
under prekenen, men etterpå måtte han forlate kirka.
Første søndag i advent og palmesøndag kunngjorde presten 
navna på de bannsatte.  Hvis vedkommende lovte bot og 
bedring, ble han offentlig løst fra bannet (publised absolved).

         

TEKST // BJØRN NORDHEIM

MØTE MED MENNESKER I

Ole Henriksen Strøm var sokneprest i Byneset prestegjeld fra 1664 til han døde 
1. september 1701. Han var den første presten på Byneset som førte kirkebok.  
Den omhandler åra 1667- 1677, og videre fra 1680- 1684. 

gamle skrifter
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D Ø G N VA K T
72 48 56 41

Boks 32  7321 Fannrem Mob: 48 30 85 00   
www.orkdal-begravelsesbyra.no        Innehavere Ola R. Vigdal og Ragnar Vigdal

D Ø G N VA K T
72 87 10 22Boks 65  7221 Melhus www.vigdal.no   Etablert i 1922  

NR. 1 2014SLEKTERS GANG

VIGDETAKK

BØRSA 
01 12 Mathias Tangvik Olsen

12 01 Sonja Skogvang

BUVIK
17 11 Viktoria Mosand
08 12 Ine Marie Larsen

05 01 Alida Tangvik Nesset
          Liam Riaunet

12 01 Tobias Stedenfeldt Høyem
 (Heimdal kirke)

19 01 Nora Ølsholm

SKAUN
24 11 Sander Krogvold Skauge

          Monja Sognli
          Torstein Wærdahl Haanshuus

          Jonathan Melby

BØRSA
09 11 Ingebrigt Myren f 1933

05 12 Gerd Karin Skorild f 1942
18 12 John Bakken Mosand f 1935

BUVIK 
15 12 Frode Skorstad f 1952
17 01 Kristmar Leistad f 1939

20 01 Laura Saltnes f 1927
          Nils Anders Larsen f 1950

SKAUN 
12 12 Arnulv Venn f 1941

18 12 Sverre Magne Syrstad f 1930
20 12 Gerd Arentz f 1921
17 01 Kjell Hovset f 1944

SKAUN
16 11 Toril Melby og Raymond Jenssen

Vil takke for deltakelsen, hilsener og blomster  
i anledningen Knut Waldemar Nilsen gravferd.  

Hilsen familien.

DØPTE DØDE

HAR VI RIKTIG ADRESSE?

Vi får av og til menighetsblader i retur fra Posten, der grunnen er at adressen ikke er nøyaktig nok eller kan inneholde feil. 
Hvis det varer lenge før du får bladet, eller du ser at den er omadressert, ber vi om at du gir oss beskjed om den riktige 
adressen, slik at du får bladet til rett tid. Vi ber også om tips fra deg som bor her i Skaun og som får høre at utenbygdsboere 
savner bladet. 

Nye adresser og adresseendringer kan sendes til akbh@skaun.kirken.no eller til kirkekontorets vanlige postboksadresse: 
postboks 26, 7358 Børsa. 

Vi tar ikke betalt for bladet slik man gjør i et abonnement, men ber om gaver til fortsatt utgivelse. Bladet har et eget  
regnskap, som ikke blandes sammen med verken menighetenes eller kirkelig fellesråds eller kommunens regnskap. 
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SØNDAG 16. FEBRUAR 
SÅMANNSSØNDAG
Skaun kirke kl 11
Høymesse RR

Buvik kirke kl 17
Gudstjeneste RR

SØNDAG 23. FEBRUAR 
KRISTI FORKLARELSESDAG 
Børsa kirke kl 11 
Høymesse DnB

SØNDAG 2. MARS
FASTELAVNSSØNDAG 
Buvik kirke kl 11 
Høymesse DnB
Utdeling av Bibelen til femte trinn
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

Skaun kirke kl 17
Høymesse DnB
Utdeling av Bibelen til femte trinn

SØNDAG 9. MARS 
1. SØNDAG I FASTETIDEN
Børsa kirke kl 11
Høymesse RR

SØNDAG 16. MARS 
2. SØNDAG I FASTETIDA
Skaun kyrkje kl 11
Høgmesse. Nynorsk liturgi DnB
Kyrkjelydens årsmøte etter gudstenesta

SØNDAG 23. MARS
MARIA BUDSKAPSDAG
Ingen gudstjeneste i Skaun pga konfi rmantleir. 
En fi n anledning til å besøke en nabokirke?

SØNDAG 30. MARS 2014
4. SØNDAG I FASTETIDEN
Ved Ramsjøen/Ramsjøbu kl 13 
friluftsgudstjeneste, skileik og aking RR

Buvik kirke kl 17
Gudstjeneste RR

SØNDAG 6. APRIL
5. SØNDAG I FASTETIDEN
Børsa kirke kl 11
Konfi rmantenes overhøringsgudstjeneste RR

Denne gudstjenesten er åpen for alle, 
slik som enhver gudstjeneste i våre kirker.
Du er velkommen!

SØNDAG 13. APRIL 
PALMESØNDAG
Skaun kirke kl 11
Høymesse DnB

RR: sokneprest Ralf Ruckert;
DnB: sokneprest Dagfi nn N Bjerkestrand

Gudstjenester

Se også fl er detaljer på www.skaun.kirken.no

Vi leverer alt 
i sorg - og brude-
binderi!

BØRSA BLOMSTER    
Telefon 72 86 39 00    Åpningstider: 9–17 (9–15)
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B gravelsesbyrået
Høivik

·  Begravelser – Kremasjoner  ·  Båretransport – inn – utland
·  Minnesamvær  ·  Gravstener – Navnetilføyelser

DØGNVAKT 72 48 50 60 KVALITET & SERVICE

Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa


