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Kjenner du «kahoot»? et læringsverktøy hvor en gruppe kan gi individuell respons 
på det som læreren viser fram på lerretet. Men det er også en artig quiz som spilles 
over hele verden. buvik-soknebarnet alf Inge Wang har utviklet det, men mengden av 
quizopplegg som brukerne til plattformen har laget vokser med flere tusen hver dag. 
spørsmål og svaralternativer kastes med videokanon på veggen. spillerne tilkobles via 
nettbrett eller smartfon. så får du et halvt minutt til å svare og klikke på riktig knapp i 
din egen hånd. Den som svarer fortest riktig, får flest poeng. (For den som vil prøve å 
lage sin egen quiz: https://getkahoot.com).

nå hadde jeg laget quiz om Jesu CV. et av spørsmålene var: «Hvem var de første 
besøkende, da Jesus ble født?» svaralternativene var «Kong Herodes», «Vismennene», 
«Johannes døperen» og «gjeterne på marken». 11 stykker svarte i voldsom fart. 10 
spillere klikket på «Vismennene», 1 på «gjeterne», men den ene trodde at han hadde 
kommet på feil knapp.
 
en er snar til å se gjeterne som en slags bisak… til og med i norge hvor vi synger 
«englene sang den først for markens hyrder» … og hvor likestillingen har oppnådd, at 
vismannen dosent eier ikke mer verdighet en verken studentene eller renholderen på 
høyskolen.

I det gamle Palestina ville det ha vært naturlig. Hyrder eller gjetere var et slags avskum. 
de ble leid inn på laveste betalingsnivå, var ikke alltid rene og hadde et rykte som sa: 
«når du savner en sau: Let i gjeternes mage.»

I tyskland hadde vi høytidelige julespill i kirka med kostymering og tekstpugging. Hver 
høst var det konkurrering om rollene. Maria og Josef var hedersposisjoner. engler var 
ettertraktet av noen jenter eller småbarnsforeldre. Vismennene var greit nok, men 
gjetere? det var det guttungene som ikke hadde lyst til å pugge tekst, barna til mødre 
som ikke ville styre med kostyme (farfars gamle hatt og en skinnvest får duge!) og 
noen småunger som hadde blitt til overs da englene ble fordelt.

skjønner ikke folk, at gjeterne på marken ble de viktigste i hele julefortellingen? Hvis 
man ser bort fra Maria og barnet. Stakkars Josef! Han er nesten en bisak i det hele. 
Gjeterne var de eneste som fikk besøk av engler og ekstrainvitasjon til krybben. De 
kom i samme natt: «I dag er det født dere en frelser… og de skyndte seg av sted». 
Gud gjør dem til hedersgjester som ellers ingen inviterer. og dette blir til en rød tråd 
gjennom hele det nye testamentet: små kjeltringer, lettsindige jenter, syndere, syke 
(dårlig rykte også de). 

Men den røde tråden ble ikke kappet da boka bar ferdig. 
For Gud sitter det viktigste mennesket akkurat nå ett sted med skaun menighetsblad i 
hånda. Men det gjør deg ikke til Guds hedersgjest, at du er smart, vakker eller suksess-
rik eller leser bladet. Guds oppmerksomhet gjelder mest gjeteren i oss: den siden 
som føler seg lite viktig iblant, den siden som er redd eller lei seg, blir undervurdert av 
andre eller seg selv. der vil Gud være. Han ser med omtanke på oss slik han så gjeterne 
i bethlehem, slik Jesus så hver eneste av de plagete sjelene rundt seg. Gud er glad i 
gjeteren i ditt indre. Vær du det også! God jul!

også du  
er en  
gjeter!

TeksT // Ralf RuckeRT,  
foTo // TaRjei sveisTRup
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Julenatt- 
feiring

TeksT // bjøRn noRdheim

Juleevangeliet ble lest på engelsk, og kjente julesanger ble sunget 
med enkelte vers på forskjellige språk (selv om man må innrømme, at 
sokneprestens familie var de eneste innvandrerene). Vi kjente at det 
var mange flere enn oss denne natten som feiret sammen med oss 
bare satt de mange plasser på jorden. så ble en historie fortalt. Vi spiste 
hjemme-laget loff og druer, som vi gav rundt til hverandre i benken i  
stedet for vanlig nattverd. noen av oss var nærmest «benkslitere»,  
og for noen av oss er kirka en naturlig del av livet ved særskilte  
anledninger. og en slik en var det jo absolutt denne natten: det er  
nok ikke mange flere steder man kan ha en slik intens opplevelse av  
jul i fellesskap. Så dette må du ikke gå glipp av!  
 

Velkommen til Julenatten i Børsa kirke, 24. des. kl. 23. 

bøRsa kiRke juleafTen kl. 23

Julenatten klokken 23 i fjor: Nesten 30 mennesker 
fra flere av bygdas kanter samler seg i Børsa kirke. 
Bare levende lys. Eli Børseth Sørensen ved pianoet. 
Nattmessen hadde en enkel liturgi og en  
internasjonal preg.

Helligtrekongersfest. Bilde Oskar Ruckert (den gangen 8 år)

LYs våken!
11-åringar over heile landet samlast 
i kirkene første adventshelga. Det 
å få overnatte i ei kirke er heilt 
spesielt og dei som får vere med 
på dette vil skape seg eit minne for 
livet. Har du nokon gong ligge på 
ryggen i Børsa kirke og kika opp i 
taket? Det er høgt og gamalt. Når 
det bles knirkar det i det gamle 
materialet og det vert koseleg på 
ein heilt spesiell måte. 11-åringane 
vert kjende med kirka på ein ny 
måte. Den er eit hus som er for alle, 
uansett ulikheiter. vi samlast i leik, 
i bøn, vi tenner lys og lærer ein ny 
sang. Vi et saman, skravlar, flirer og 
prøvar orgelet. er du 11 år eller blir 
det i år? Da er dette din sjanse!

sønDagsskoLens  
juLetrefest
Mandag 29.desember kl. 17.00 er 
det duka for den årlige juletre-
festen på Fredly Folkehøgskole. 
Søndagsskolen er arrangører og 
Du er hjertelig velkommen. Bli 
med oss på en morsom, koselig og 
innholdsrik fest! Mvh. oss i Søndags-
skolestyret.

juLetrefest i  
skaun menighetshus
Lørdag, 3. januar kl. 17 er du 
hjertelig velkommen til god  
gammeldags juletrefest i Skaun 
menighetshus. vi koser oss med 
gode saker, går rundt juletreet og 
har underholdningsprogram. De 
siste årene har alle generasjoner 
vært tilstede. Kom du også!

heLLigtrekongersfest  
for heLe famiLien
Det har blitt en tradisjon at de 
hellige tre konger dukker opp i 
Buvik menighetshus. Det regner vi 
med at de gjør i år igjen! vi møtes 
til sang og gang rundt juletreet, 
gaver til barna, konkurranse og et 
guds ord som avrunding av jula. 
Søndag 4. januar kl 17.00 i Buviks 
triveligste menighetshus. 

invitasjoner
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Juleandakt
nidaRos 2014

pReses

det var julekveld for et par år siden. 190 trøtte 
passasjerer ventet på bagasjen sin på en flyplass i 
spania. I tusen hjem hadde julefeiringa startet for 
lengst, med latter, sang og glede, mens ansiktene 
langs bagasjebåndet bar den samme stille, distan-
serte livstrøttheten som man ser i slike haller. så 
kommer signalet, og båndet begynner å gå. Men 
ut gjennom plastremsene kommer ikke bager og 
kofferter. I stedet kommer gaver. Sølv, gull og rødt, 
silkebånd og sløyfer. Med navnelapper. Først nøles 
det; ”Hva er dette for noe tull?”. så kommer smilene. 
Latter og rop. noen klemmer et menneske de aldri 
har møtt før. Flyselskapet har gjort et stunt. de har 
gitt de reisende gaver. Og det blir selvsagt filmet, i 
hemmelighet, for å bruke det til markedsføring. det 
dokumenterer samtidig hvor mye sannhet det er i 
det gamle utsagnet: ”den største glede man kan ha, 
det er å gjøre andre glad”.

Lure selgere har funnet ut at det å gi bort noe gir 
godt omdømme. Markedsførerne vet hva som vek-
ker følelser og hvilken kraft gaven har. For gavens 
glede er delt: både den som gir og den som tar i mot 
kan ta del i gleden.

Vi går inn i feiringen av den største gaven: Gud 
sender sin sønn til jorden slik at hver den som tror 
på ham, blir invitert inn til evig liv hos ham. det evige 
livet var hos vår Far i begynnelsen, og ble åpenbart 

for disiplene. De fikk denne innsikten som gave. Og 
Johannes beskriver hvordan denne gaven fyller ham: 
”det vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere”. 
og det som virkelig gir gaven uslitelig kraft gjen-
nom 2000 år, er den enkle innsikten Johannes og 
disiplene hadde om gavens virkelige kraft: den må 
deles! ”Vi skriver dette”, fortsetter Johannes, ”for at 
vår glede skal være fullkommen”.
”Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele 
folket”, sa engelen på  betlehemsmarken. For gleden 
er ikke begrenset til å gjelde den første mottakeren. 
Gleden må deles for å bli fullkommen, slik vi deler 
julens glede med hverandre i små og store gaver. 

så vet vi også at vi lever på en jord der gavene ikke 
er fordelt rett. 2014 har vært et år der ufred og urett 
har fått stort rom i verden. Vi kan ikke dele den store 
gleden som ble forkynt på marken, uten å gi den 
videre. derfor er julens budskap også en sterk og 
viktig påminnelse om å dele. budskapet om han som 
kom for å skape rettferd og fred. det er det vi skal få 
gleden av å dele. I ord og i handling. 

Del gaven!

Velsignet julehøytid.

helga h. Byfuglien
Preses i Bispemøtet

1. Joh 1, 1-4

1 Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det 
vi har sett med egne øyne, det vi så og som hen-
dene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. 2 Og 
livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det 
og forkynner dere det evige liv, som var hos Far 
og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og 
hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha 
fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og 
med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi 
for at vår glede skal være fullkommen.

Den beste gaven man kan ha...
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I høst fikk Buvik kirke besøk av vakker sang og 
kloke ord. den anerkjente sopranen bodil arnesen 
har gått sammen med forfatteren Paal andre 
Grinderud og laget et opplegg der hun synger  
og han deler av sine tekster. begge to er dypt 
engasjerte i det de gjør og for dem begge er det 
viktig å peke på Jesus og å inspirere til tro på 
Gud. de kaller sin turné for «takknemlighet – i 
toner og ord».  Grinderud er kjent for mange som 
forfatteren som setter søkelyset på hvordan det 
oppleves for barnet å bo sammen med foreldre 
med alkoholproblemer. Han har skrevet flere 
bøker om temaet og har vel litt av æren for at 
polet er stengt på julaften. bodil arnesen sang 
så vakkert i buvik kirke at de frammøtte følte 
det vel som at hun delte litt av himmelen her på 
jorda. Litt underlig at det ikke var flere som kom 
til kirken denne kvelden, for da gikk man glipp 
av kanskje årets vakreste konsert her i distriktet. 
til noen av sangene akkompagnerte vår egen 
Jørgen Gustad til, mens andre sanger hadde fullt 
orkester på anlegget, styrt av dyktige og frivillige 
tommy Walderhaug.

Folkesongaren sondre bratland skriv songtekstar 
som klarer å skildre juleunderet i betlehem på ein 
enkel og likefram måte. songane han har laga, min-
ner oss på kva jula eigentleg handlar om. 

Når julefreden senkar seg, finn eg stor glede i å sitje 
i ro i godstolen og berre ta inn over meg den fine 
musikken og tekstliner som tar julebodskapen på al-
vor. Jula får ein ekstra dimensjon for den songglade. 

Sondre Bratland frå Vinje i Telemark treff ei nerve i 
oss med sine enkle og likeframme tekstliner. son-
gane til bratland gir oss trøyst, fred og ei skulder å 
kvile på. akkurat det vi treng for at jula skal bli den 
høgtida vi ønskjer. 
 
Juleunderet kjem best til i uttrykk i songen «Jol i mi 
song». Her skildrar bratland kontrasten mellom den 
fredlause jorda vår og håpet om at det litle barnet i 
krybba skal spreie glede og frelse til vår jord. Ju-
leunderet gir von i våre sinn om Han som byd alle 
heimlause inn.

Jol i mi song

Høyr dei fagraste ord på vår fredlause jord;
Eit hjelpelaust og lite barn er vår fredsvon, vår bror.
Det er jol i mi song, det er von i mitt sinn
fordi at han byd alle heimlause inn.
Ein stall, eit barn og ei undrande mor
spreier glede og frelse til vår jord.
Det er jol i mi song, det er von i mitt sinn
fordi at han byd alle heimlause inn.

Frå albumet Jol i mi song (2011)

joL i mi song av espen TøRseT

bodil arnesen og  
Paal andre Grinderud

Jørgen Gustad, bodil arnesen, Paal andre Grinderud,  
Dagfinn Bjerkestrand og tekniker Tommy Walderhaug. 

Buvik kirke
TeksT // dagfinn bjeRkesTRand

foTo // peR ove bøRseTh

vakker oppLeveLse i
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dene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. 2 Og 
livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det 
og forkynner dere det evige liv, som var hos Far 
og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og 
hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha 
fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og 
med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi 
for at vår glede skal være fullkommen.

Den beste gaven man kan ha...
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I høst fikk Buvik kirke besøk av vakker sang og 
kloke ord. den anerkjente sopranen bodil arnesen 
har gått sammen med forfatteren Paal andre 
Grinderud og laget et opplegg der hun synger  
og han deler av sine tekster. begge to er dypt 
engasjerte i det de gjør og for dem begge er det 
viktig å peke på Jesus og å inspirere til tro på 
Gud. de kaller sin turné for «takknemlighet – i 
toner og ord».  Grinderud er kjent for mange som 
forfatteren som setter søkelyset på hvordan det 
oppleves for barnet å bo sammen med foreldre 
med alkoholproblemer. Han har skrevet flere 
bøker om temaet og har vel litt av æren for at 
polet er stengt på julaften. bodil arnesen sang 
så vakkert i buvik kirke at de frammøtte følte 
det vel som at hun delte litt av himmelen her på 
jorda. Litt underlig at det ikke var flere som kom 
til kirken denne kvelden, for da gikk man glipp 
av kanskje årets vakreste konsert her i distriktet. 
til noen av sangene akkompagnerte vår egen 
Jørgen Gustad til, mens andre sanger hadde fullt 
orkester på anlegget, styrt av dyktige og frivillige 
tommy Walderhaug.

Folkesongaren sondre bratland skriv songtekstar 
som klarer å skildre juleunderet i betlehem på ein 
enkel og likefram måte. songane han har laga, min-
ner oss på kva jula eigentleg handlar om. 

Når julefreden senkar seg, finn eg stor glede i å sitje 
i ro i godstolen og berre ta inn over meg den fine 
musikken og tekstliner som tar julebodskapen på al-
vor. Jula får ein ekstra dimensjon for den songglade. 

Sondre Bratland frå Vinje i Telemark treff ei nerve i 
oss med sine enkle og likeframme tekstliner. son-
gane til bratland gir oss trøyst, fred og ei skulder å 
kvile på. akkurat det vi treng for at jula skal bli den 
høgtida vi ønskjer. 
 
Juleunderet kjem best til i uttrykk i songen «Jol i mi 
song». Her skildrar bratland kontrasten mellom den 
fredlause jorda vår og håpet om at det litle barnet i 
krybba skal spreie glede og frelse til vår jord. Ju-
leunderet gir von i våre sinn om Han som byd alle 
heimlause inn.

Jol i mi song

Høyr dei fagraste ord på vår fredlause jord;
Eit hjelpelaust og lite barn er vår fredsvon, vår bror.
Det er jol i mi song, det er von i mitt sinn
fordi at han byd alle heimlause inn.
Ein stall, eit barn og ei undrande mor
spreier glede og frelse til vår jord.
Det er jol i mi song, det er von i mitt sinn
fordi at han byd alle heimlause inn.

Frå albumet Jol i mi song (2011)

joL i mi song av espen TøRseT

bodil arnesen og  
Paal andre Grinderud

Jørgen Gustad, bodil arnesen, Paal andre Grinderud,  
Dagfinn Bjerkestrand og tekniker Tommy Walderhaug. 

Buvik kirke
TeksT // dagfinn bjeRkesTRand

foTo // peR ove bøRseTh

vakker oppLeveLse i
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Ikke minst de som kjørte forbi menighetshuset på venn i slut-
ten av august la jo merke til det: Fryktelig mye liv i huset. De som 
tok seg en titt innom ble nok forbauset: Såpass rotete pilegrimer 
hadde herberget ennå ikke sett: Kofferter og sengetøy overalt. 
Men hus er til for å huse. Så der retter ungdommen en diger takk 
til husstyret som åpnet et faktisk velegnet sted. Skolen sup-
plerte med ekstra dusjer, kirka og samvirkelaget rett ved siden 
av. ungdommen prøvde ut og evaluerte: Hva er dugelig til å 
øke intensitet og til å vedlikeholde partnerrelasjonen mellom de 
tyske fra Homberg-regionen og de norske i Skaun. en klassiker, 
som ikke måtte mangle var felles fisketuren på fjorden. Den ble 
arrangert av en hel armada dugnadskapteiner fra Børsa båtklubb. 
takket være sjenerøs støtte fra eus program «erasmus plus» 
kunne den blandete ungdomsgruppen ligge over på hotell på 
Brattøra andre halvparten av oppholdet.

TeksT // Ralf RuckeRT, foTo // kiRsTen falinski

Ungdomsklubben thunder er en kristen 
ungdomsklubb som holder til på børsa 
bedehus omtrent hver tredje fredag fra 
19.30 til 22.30. Vi meldte oss i 2014 inn 
som lag i acta, som er norges største 
kristne, landsdekkende barne- og ung-
domsorganisasjon med tett relasjon til 
moderorganisasjonen normisjon.

selv om ungdomsklubben thunder er 
en kristen ungdomsklubb, er vi opptatt 
av at alle ungdommer fra 8. trinn til 3. 
videregående er velkommen, uansett tro 
og livssyn.

I Thunder har vi med oss sju tøffe og 
sporty ledere som bytter på å være på 
klubbkveldene. Vi har også et kjempe-
godt ungdomsstyre bestående av sju 
aktive thunder-ungdommer. Ung-
domsstyrets oppgaver er å være med å 
bestemme blant annet hvilke aktiviteter 
vi skal ha på kveldene, og de er med og 
hjelper til før og etter klubbkveldene. 
Hvert år blir det valg av nytt styre hvor 
du kan få bli med å bestemme.

noe av det vi gjør på thunder er spilling, 
lek, moro, sang og ulike aktiviteter. Vi har 
også åpen kiosk, og på hver klubbkveld 
har vi en liten andakt hvor vi får høre litt 
mer om den kristne troen og om Jesus. 
Vi bruker også hvert år å ha en weekend, 
hvor vi drar og overnatter en helg og 
finner på mye moro. I 2014 hadde Thun-
der weekend på nerskogen, hvor vi dro 
inn til oppdal for å stå på ski og bade.

Ungdomsklubben thunder har også 
egen nettside hvor man blant annet 
kan gå inn for å finne ut mer om oss, 
kontakte oss eller finne oversikt over når 
vi har klubbkvelder. Adressen er www.
uklubben-thunder.no

De NeSte thUNDerKVelDeNe er:
28. november - besøk av Freezone på 
Melhus
05.desember - Julebord (Påmelding 
kommer på nettsida i løpet av uka).
9. januar - Klubbmøte med bl.a. valg av 
representanter til ungdomsstyret

Me and my friends  
– My friends and me

Tyske ungdommeR 
på besøk i skaun

thunDer
TeksT egil WoRmdal, foTo pRivaT
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Tyske ungdommeR 
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thunDer
TeksT egil WoRmdal, foTo pRivaT haLLo venn på venn! / aLLeheLgensaften

31.oktober tok 39 born og ein god gjeng med 
foreldre turen til skaun menighetshus for ei alterna-
tiv markering av Halloween. Utkledde som piratar, 
prinsesser, hekser, frukt og forskjellig hadde vi to 
livlege timar ilag. Ralf (prest) fortalte kvifor vi feirar 
Hallo Venn. Han seier at vi ikkje skal vere redde for 
nokon ting fordi Gud er glad i oss og han vil passe på 
oss igjennom alt som skjer. Vi laga ein «catwalk» så 
borna verkeleg fekk vise fram dei flotte kostymene 
sine, mat, godteri og leik hadde vi også. det var god 
stemning og vi ser det som sannsynlig at vi gjentek 
Hallo Venn neste år.

Ikke mange vet, at 31. oktober også kalles refor-
masjonsdag. Høst i middelalderens europa: I Irland 
kledde de seg ut til vern mot gjenferd. I tysk-
land ble det laget utstilling av beinene til de døde 
hellige. begge aksjoner skulle hjelpe mot redselen. 
da, kvelden før den store utstillingen gikk munken 
Martin Luther og spikret sine 95 forbedringsforslag 
til kirkedøra foran utstillingen. der stod det: du skal 
ikke være redd, fordi Gud er glad i deg! 

en stor takk til alle som bidro til at olabilløpet i børsa 
ble til et vellykket arrangement! Gratulerer med de fine 
bilene som deltok! Menighetsrådets komite greide å 
samle bygda til en opplevelse som var gøy for store og 
små. Menighetens misjonsprosjekt gleder seg over 5436 
kr til arbeidet i Himalaya. og når det er så mange som 
spør: «når blir det neste gang?», da er sannelig målet 
nådd. 
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nynoRsk TeksT // elise kimo, bokmål TeksT & Tegning // Ralf RuckeRT,

vellykkeT olabilløp Til 
gode foR himalpaRTneR

TeksT // Ralf RuckeRT  
bilde // claudia oeTTe-RuckeRT



menighetsblad foR bøRsa, buvik og skaun menigheTeR8

som man kan se et annet sted i bladet, annonserer vi 
nå etter klokker i børsa. Jo arne Fosmo som har hatt 
denne stillingen til nå, går inn i en mer intens periode av 
sin lærerutdannelse og pendlingen fra Levanger ble vel 
også i lengste laget. Klokkerstillingen er ikke så stor, men 
jobben er viktig! Man trenger ikke noen særlig utdan-
nelse for jobben, men man må beherske godt norsk 
og ha god ordenssans. Jobben går i store trekk ut på å 
ordne til i kirken før hver gudstjeneste og vigsel, hjelpe 
til underveis i gudstjenesten og rydde litt etterpå. Man 
skal ikke vaske kirken eller bedrive vedlikehold, det skal 
kommunens folk ta seg av. Men man har ansvaret for at 
utstyr til dåp og nattverd er pent og rent og at kirken ser 
innbydende ut. Man ringer også med klokkene, ten-
ner lysene og ber enkelte av bønnene i gudstjenesten. I 
gamle dager kalte man de som hadde denne stillingen 
for «klokker og kirkesanger», og det er fremdeles fint 
at klokkeren kan rettlede menigheten i salmesang og 
liturgi. Vi oppfordrer både unge og gamle til å søke på 
denne stillingen, den kan godt egne seg for en ungdom 
eller en sprek pensjonist. både i buvik og skaun har vi nå 
ganske unge klokkere og dette er vi veldig fornøyd med.

klokker?
hva gjør en

TeksT // dagfinn bjeRkesTRand

den perfekte gaven til den som har alt?  
en gave til noen som mangler det meste.  
Kjøp symbolske gaver i vår nettbutikk!
 
https://gaversomforandrerverden.no/
 

Geit 200 kr, kyllinger 100 kr,  
skog 200 kr og mye mer.

Gaver som 
forandrer  

verden

juL meD  
kirkens nøDhjeLp:

menighetsblad foR bøRsa, buvik og skaun menigheTeR 9

Til høsten er det valg på nytt menighetsråd! 
Da trenger kirken DEG! Du som kan tenke deg 
å være med på å bygge en menighet, fortelle 
andre om Jesus, legge til rette for kirkelige 
handlinger eller styrke gudstjenesten som me-
nighetens samlingspunkt: bli med i ditt me-
nighetsråd! De sittende rådsmedlemmene kan 
fortelle at det var en interessant og lærerik tid i 
rådet, selv om det til tider var mye nytt å sette 
seg inn i. Heldigvis er det folk å spørre til råds om 
det meste. I de nærmeste månedene vil mange 
mennesker bli forespurt om å være med i rådet. 
Men det er jo slik at man ikke rekker fram til alle. 
Kanskje du tenker at det kunne være interessant 
å være med i et givende arbeid de nærmeste 
fire årene - men så er det ingen som spør deg? 
Bli med likevel! Meld deg til tjeneste! I de fleste 
bygder er det slik at det å sitte i menighetsrådet 
er en god plikt som alle medlemmer i kirken bør 
utføre, minst én gang i livet. send inn ditt navn til 
post@skaun.kirken.no eller til skaun kirkekontor, 
postboks 26, 7358 børsa og bli med på et viktig 
stykke arbeid i bygda di! 

Med dette kunngjøres at det i 2015 skal velges 
medlemmer til nidaros bispedømmeråd og til 
Kirkemøtet i den norske kirke. Valget av 7 leke 
medlemmer gjennomføres som direkte valg i 
september, samme dag som valg til fylkesting og 
kommunestyrer. en nominasjonskomite valgt av 
representanter for bispedømmets menighetsråd vil 
innen 1. mars 2015 sette opp en kandidatliste med 
18 personer i prioritert rekkefølge. denne listen blir 
kunngjort i begynnelsen av mars.  

Med dette kunngjøres også at det er anledning for 
andre grupper av forslagsstillere å stille kandidatlis-
ter for valg av de 7 leke medlemmene. Forslag til 
kandidatlister fra andre grupper må være kommet til 
valgrådet innen 1. mai 2015. 

Valget av de andre medlemmene; en prest, en lek 
kirkelig tilsatt og en sørsamisk representant foregår 
etter egne bestemmelser.

Valgreglene, herunder kravene som gjelder for kan-
didatlister, er tilgjengelig på www.kirken.no

ytterligere opplysninger kan fås hos nidaros 
bispedømmeråd, Valgrådets sekretariat, erkebi-
spegården, 7013 trondheim, tlf. 73539100. 

Lille Liam på Viggja gleder seg over gaven til 
dåpsdagen sin. du som er døpt i menighetene i 
skaun skal få en liten gave ett år derpå, to år og 
tre år. Ikke alltid passer det at det blir nøyaktig på 
dåpsdagen. si gjerne fra om dere savner gaven 
til dåpsdagen! Si også fra, når barnet er døpt 
en annen plass – det er nemlig ikke sikkert at 
registrene alltid virker som de skal. Gave skal fås 
uansett. en diger takk til alle ivrige dugnadsføtter 
som går rundt med pakke!

menighetsråDet 
trenger Deg!

niDaros bispeDømmeråD
vaLgråDet

Kirkevalg 2015

TeksT // dagfinn bjeRkesTRand

er Du Døpt?
TeksT // Ralf RuckeRT  

foTo // solveig beaTe hofsTad
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buvik
På bots- og bønnedagen 26. oktober inviterte 
menighetsrådet i Buvik gullkonfirmantene til mid-
dag og kaffe på Buvik menighetshus etter gudstje-
nesten. godt over halvparten takket ja og møtte til 
trivelig samvær med gamle historier og mimring 
over tidligere tiders Buvik-originaler. 

Her ser vi 16 av de 27 konfirmantene som ble 
konfirmert i Buvik kirke 14. juni 1964.
Foran fra venstre: Knut Martin Solem, Nils Øyløk-
ken, Inger Marie (Onsøien) Kvitland, Inger Marie 
(Leraand) Lundhaug, gerd (Sørensen) Langørgen, 
aud (vigdal) Skauge, Målfrid (Leraand) Løvseth, 
Reidar Onsøien, arvid Leraand.
Bak fra venstre Ole anders Krokstad, Roald 
Hovseth, Per Olav Øiaas, edvin Onsøien (delvis 
skjult), Oddvar Lereggen, gunnar Onsøien, Jon 
Overskott.
Sittende foran: Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand. 

børsa
Det samme gjorde Børsa menighet den 21. 
september med middag på bedehuset servert av 
snille ildsjeler fra bygda, lysbilder fra gamle dager 
v/ gunnar Sødal og mimring over Børsa-origina-
lene. Utvalget bestående av lokale 50års konfir-
manter hadde greid å motivere hele 17 av de som 
ble konfirmert 12. juli 1964 i Børsa kirke. 

«gutterekke» v til h: gunnar Sødal, andreas Riau-
net, Magne Morken, Per vikan, Bjørn Berg, arnt 
Storsand, Ole Morten Meistad, Lars Knutsen, Olav 
Kuvås, Harald Knutsen, arne tørset
«Jenterekke» v til h: Inger Myrind alstad, Målfrid 
Riseth, Inger Johanne Rosvold, Brit Wulvik, anne 
Marie Krogstad, anne Kari grandetrø Hammer, sp 
Ralf Ruckert

skaun
Skaun kyrkjelyd held 50 års konfirmasjon den 19. 
oktober. etter gudsteneste på nynorsk der 7 kon-
firmantar deltok, vart det sodd på menighetshuset 
v/ snille dugnadsfolk. Middagen vart akkompag-
nert av djupe filosofiske diskusjonar om trua og 
gongen i verda.

Desse vart konfirmerte den 6. juni 1964 i Skaun 
kyrkje: Lars R Husby, Sissel Mona grande, arvid 
Syrstad, Inger Johanne Hovd Bjørkli, Bjørg Rek-
stad aas, Ole Henrik Otterstad, Lars Lefstad, sp 
Ralf Ruckert
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TeksT // dagfinn bjeRkesTRand & Ralf RuckeRT, bildeR // pRivaT

Foto: Helga Leraand. 
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nR. 4 2014slekters gang

børsa 
21.09   Filip Coucheron bjerkan sumstad
             ada rosenkrands syrstad
05.10   anders Jystad 
19.10   Casper Kjøren Klungervik
            sander olsen Ålberg

buvik
31.08  Mathea Waterloo (Betania i Trondheim)
           Henrik aas Mosand
          Henrik Kvarmesbakk olstad
            elias skogstad
          Lea emilie Jensen
14.09  sara naustan Grønning
          Markus andersen
             William Meistad
             Kåre rønning Hansen
             Kevin buhaug sjaastad
03.08 Tiril Mørkve Garberg (Opheim kirke)
26.10  Ingrid solem  
09.11  erlend roddy røst
     Lykke Løhre Farstad
       Matheo Leander torgersen

skaun
07.09  ragnar esposito Viken
28.09 einar sæther Lefstad
             Liam Gustav Laungeville
12.10  Eline Olivia Kvåle Syrstad (Hølonda kirke) 
19.10  Hanna elise aunan nielsen

børsa
20.08  arnljot oliver Grind f.33
05.09  berit aune f.24
22.10  sigmund sivertsen f.26
26.10  else Marie bergem f.38
03.11  bjørnar solem f.56

buvik 
28.08  Ivar stamnesøy f.52
25.10  roar Hovin f.35

skaun 
01.09  sverre Moe f.27
20.09  ole e.Uvaas f.27
21.09  eldbjørg Øye f.29
02.10.  Kristine Margrete aa f.39
13.10  arne syrstad f.23
04.11  Ingeborg svenning f.49
07.11  arne berg f.33
10.11  sverre berge f.30

vigde

børsa 
06.09 solrun Helen Gammelsæter og Frederik Lehnmann

20.09 solrun sæther og Lars Morten bardal

døpTe døde

skaun Kirkelige fellesråd søker etter klokker i 
børsa kirke.
stillingens størrelse er i ca. 10,25 %. 
tiltredelse: etter avtale.

For mer informasjon 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
e-post: post@skaun.kirken.no

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  

LeDig stiLLing som  
kLokker i børsa kirke
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Gudstjenester

Se også fl er detaljer på www.skaun.kirken.no12

returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 børsa

sønDag 30. november
1. sønDag i aDvents-
tiDen
Børsa kirke kl 11.00
gudstjeneste (DnB)
Barn fra Lys våken deltar

Børsa bedehus kl 11.00
Søndagsskole

Skaun kirke kl 17.00
Lysmesse (DnB)
utdeling av 6-årsboka

sønDag 7. Desember
2. sønDag i aDvents-
tiDen
Buvik kirke kl 11.00
Høymesse (DnB)

sønDag 14. Desember
3. sønDag i aDvents-
tiDen
Børsa kirke kl 11.00
Høymesse (RR)

onsDag 24. Desember
juLaften
Buvik kirke kl 14.30
gudstjeneste (DnB)

Børsa kirke kl 14.30
gudstjeneste (RR)

Skaun kirke kl 16.00
gudstjeneste (RR)

juLenatt
Børsa kirke kl 23.00
Julenattsandakt (RR)

torsDag 25. Desember
juLeDag
Børsa kirke kl 13.00
Høymesse på høytidsdag 
(DnB)

freDag 26. Desember
2. juLeDag
Skaun kyrkje kl 11.00
Høgmesse (DnB)

sønDag 28. Desember
romjuLssønDag
vennatunet kl 10.30
Julegudstjeneste (DnB)

sønDag 28. Desember
romjuLssønDag
Rossvollheimen kl 12.00
Julegudstjeneste (DnB)

onsDag 31. Desember
nYttårsaften
Skaun kirke kl 17.00
Høymesse (RR)

sønDag 4. januar
kristi åpenbaringsDag
Børsa kirke kl 11.00
Høymesse (RR)

sønDag 11. januar
2. sønDag i 
åpenbaringstiDen
Skaun kirke kl 11.00
Høymesse (DnB)

Buvik kirke kl 17.00
Høymesse (DnB)

sønDag 18. januar
3. sønDag i 
åpenbaringstiDen 
gudstjenesten feires på 
Søvassli ungdomssenter 
(konfi rmantleirgudstjeneste 
kl. 14.00

sønDag 25. januar
4. sønDag i 
åpenbaringstiDen
Børsa kirke kl 11.00
gudstjeneste (RR)
utdeling av Bibel til 
femtetrinn

sønDag 1. februar
såmannssønDag
Buvik kirke kl 11.00
Høymesse (DnB)
utdeling av Bibel til 
femtetrinn

Skaun kirke kl 17.00
Høymesse (DnB)
utdeling av Bibel til 
femtetrinn

sønDag 8. februar
kristi forkLareLsesDag
Børsa kirke kl 11.00
Høymesse (RR)

DnB = Sokneprest 
Dagfi nn Bjerkestrand
RR = Sokneprest 
Ralf Ruckert
 
Høymesse = det feires 
nattverd i gudstjenesten

Vi leverer alt 
i sorg - og brude-
binderi!

BØrSA BlomSter    
telefon 72 86 39 00    Åpningstider: 9–17 (9–15) e

B gravelsesbyrået
Høivik

·  Begravelser – Kremasjoner  ·  Båretransport – inn – utland

·  minnesamvær  ·  gravstener – Navnetilføyelser


