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I de siste årene har debatten rast om islam spesielt og  
religion generelt. Noen av  utsagnene er direkte hatefulle, men det 
finnes da også saklig kritikk man kan lære noe av. Vi må uansett holde fast på at ALT kan  
og skal kritiseres og vurderes i et fritt og demokratisk samfunn. Men hat og krig hjelper ingen. 

Men det er interessant å se at mange nordmenn nå plutselig begynner å diskutere  religion!  
Nå dukker det jo enda tydeligere opp enn tidligere en annen måte å tenke på om Gud enn den kristne 
måten, og da blir vi tvunget til å ta stilling! 

Er det så stor forskjell da? sier mange. Kan man ikke tro hva man vil? Blir ikke enhver salig i sin tro?  
Slike ting kan man selvfølgelig mene, men vi bør kanskje klargjøre noen forskjeller mellom islam og 
kristen tro. En ting som også er viktig å understreke, er at det finnes mange slags «islam», slik som det 
finnes mange slags «kristendom». Ingen kan si at de har fasiten på verken islam eller  kristendom, for 
det er så mange forskjellige måter å være muslim eller kristen på. 

Fire påstander de fleste muslimer har, som gjør at kristen tro og islam blir ganske så  forskjellige:

1.  Profeter er syndfrie. Alle sammen, både David, Noa, Samuel og Abraham og alle  profetene som 
islam og kristendommen har felles. 

2.  Jesus døde ikke egentlig på korset, det bare så sånn ut. Derfor stod ikke Jesus opp fra de døde,  
for han var ikke ordentlig død.

3.  Muhammed er den siste profet, og Paulus og Jesu disipler regnes ikke som profeter.
4.  Riktig religion er på mange måter å følge de riktige lover og regler.  

I tillegg kommer selvfølgelig benektelsen av den kristne påstanden om at Jesus er Messias, Guds Sønn, 
og derfor guddommelig.  

De hellige bøkene, koranen og bibelen, er også ganske forskjellige. De kan egentlig ikke  sammenliknes, 
verken på religiøst eller vitenskapelig grunnlag. Bibelen er jo en samling av mange bøker, skrevet 
av forskjellige forfattere under forskjellig grad av inspirasjon. Bibelens bøker er også av varierende 
litterære sjangre, slik som brev, poesi, historiske bøker, profetier og åpenbaringer. Koranen er bare 
én bok, påstått skrevet, eller helst framsagt, av én mann gjennom denne mannens levetid. Synet som 
de kristne har på Jesus, er muligens mer likt det synet muslimer har på koranen. Islam har generelt 
ikke hatt noen som helst tradisjon for  tekstkritikk mot koranen, mens kristne alltid har diskutert hvilke 
 skrifter som skal brukes i kirken som rettesnor for troen. 

Muslimene tenker seg også slutten på livet, dommen, ganske så lovisk og enkel. Hvis du har gjort 
tilstrekkelig antall gode gjerninger, så går dommen i din favør. Hvis du har gjort for mange onde 
 gjerninger, blir du dømt til evig straff i en evig pine. Hva tenker vi? Jo, at Jesus må frikjenne oss fra 
dommen, for vi er alle syndere som uansett antallet gode gjerninger, er skyldige til å dømmes til døden. 

Hvis vi tar de fire punktene ovenfor og sier hva kristne kan være enige om, da blir listen slik: 

1. Alle profeter syndet, fordi alle mennesker synder. Unntatt Jesus, for han var mer enn en profet. 
2. Jesus døde ordentlig på korset. Han stod også opp fra de døde ordentlig. Han var virkelig  levende 

etter oppstandelsen, ikke noe spøkelse eller noe slikt. 
3. Paulus og Jesu disipler er våre profeter, selv om vi ikke kaller dem det. Deres ord om Gud og 

Jesus hjelper oss til å forstå Gud og Jesus. Muhammed var en mann som forvrengte det kristne 
 budskapet. Men noe av det Muhammed sier er rett og riktig, for det er jo kopiert fra kristen tro. 

4. Å følge lover og regler er viktig og godt, men det viktigste med Jesu budskap er at Gud selv frelser 
oss gjennom Jesu død og oppstandelse. Nåde over nåde … 

Hva er da likt? Hva kan en kristen og en muslim snakke om, og forstå omtrent de samme tingene? 
Svaret her er omtrent det samme som med en jøde. Disse tre måtene å forklare Gud på: jødisk, 
 muslimsk og kristen, har jo en del fellestrekk. For eksempel: 

Gud er usynlig, man kan ikke måle eller veie Gud i vår dimensjon. Gud er evig, på den måten at  
Gud har eksistert før alle ting skjedde og vil eksistere i all evighet. 

Gud har skapt alt som finnes. Gud er altså «utenfor» sitt eget skaperverk, skaperverket i seg selv er ikke 
Gud. Derfor er det bare Gud som skal tilbes. Vi skal ikke tilbe noen del av skaperverket eller dyrke det 
som en guddom.

Abrahams Gud er den eneste Gud, uansett om du kaller ham Allah, Jahve, Adonai, Jehova eller Gud. 

Gud er en personlig kraft man kan snakke med. Men vi vet veldig lite om Gud, unntatt det han selv har 
åpenbart for oss. 

Den store forskjellen mellom islam og kristendom er nettopp nåden. Der islam forkynner en lovisk 
regel-religion, forkynner Jesus nåde for alle syndere. Gjennom sitt liv gir han «nåde over nåde» til alle 
som vil ta imot!

ISLAM OG KRISTENDOM  
– ER DET SÅ STOR 
 FORSKJELL, EGENTLIG?

TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND 
FOTO // GURI ANNE HANSEN
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Marion Grandetrø gler seg over alt 
spennande ho får vere med på som 
leiar i Skaun kyrkjelege fellesråd.

Ho har allereie lagt ein periode i 
menighetsrådet bak seg. Ho var 
usikker på om ho skulle gå for  attval 
i haust, men kombinasjonen av at 
få andre kandidatar meldte seg og at 
vervet eigentleg var veldig  interessant 
gjorde at ho sa ja til ein ny periode i Børsa 
menighetsråd.

NY LEIAR AV 

fellesrådet 
– Når ein står som medlem i stats-
kyrkja, er det viktig å ta sin del. 
Kyrkja er ein stor organisasjon, og eg 
 meiner alle må bidra om menighet-
ene skal fungere, seier Marion 
Grandetrø.

– Vi treng kyrkja ved ulike høve. Vi må 
ikkje ta den for gitt.

Marion Grandetrø (58) bur i Rossmo i Børsa 
saman med mannen sin, Per Olav. Dei har 

to vaksne gutar, som begge er gift og har barn. 
Grandetrø er ein aktiv bestemor for sine fem (snart seks) 
barnebarn. Til tross for ein travel kvardag med familie og 
jobb i Telenor, gler ho seg over vervet i menighetsrådet og 
fellesrådet.

– Eg har vanskeleg for å seie nei når eg blir spurt.  
Med  leiarerfaring ifrå jobben, ser eg på dette som ei fin 
 utfordring, seier Grandetrø

– Sjølv om det er noko ekstraarbeid, kjenner eg at ein får 
så mykje meir tilbake, smiler ho.

– Først og fremst treffer eg så mange trivelege og dyktige 
folk. Medlemmane i fellesrådet er så engasjerte og vil ha 
framdrift. Vi vil få ting gjort! I tillegg er det flott å oppleve 
eit så godt samarbeid med kyrkjeverje og prestane. 

Grandetrø ser fram til å få fleire midlar til å gjennomføre 
det dei har planlagt. Eit mål er å skape engasjement og å 
få til noko i alle tre sokna. Ei viktig oppgåve i vår er plan-
legging fram mot bispevisitasen i april. Både Grandetrø og 
dei andre i fellesrådet gler seg til det. Den nye leiaren av 
fellesrådet set pris på korleis biskopen engasjerer seg for 
dei frivillige i kyrkja, og trur det blir ein flott visitas.

– Eg har nettopp vore på noko som heiter Nyttårs-
velkomst hos biskopen i Nidaros. Der fekk vi besøke bispe-
kontoret og Eysteinshallen, og vi fekk vere med på ein flott 
konsert med Nidarosdomens jentekor. Det var  høgtidleg 
og fint. Det er godt at ein vanleg meinigmann med 
 frivillige verv får litt merksemd også. Det gir  motivasjon til 
å gjere ein ekstra god  innsats i fellesrådet i tida som kjem. 

TEKST // ESPEN TØRSET     FOTO // PRIVAT

Bli med og ønsk velkommen tyske ungdommer i 
sommer! Det har blitt en tradisjon at tyske ung-
dommer har kommet til Skaun ett år og norske 
ungdommer har besøkt Tyskland det neste året. I 
år er turen kommet til å ønske velkommen  tyske 
ungdommer.  Vi ble varmt ønsket velkommen til 
Tyskland i fjor, da burde vi vel klare å være like 
gjestfrie her i Skaun? Besøket blir lagt til ca. uke 32 i 
august og varer én uke. Vi spør etter:

1.  Ungdommer som vil være vertskap og deltakere 
på menighetsutvekslingen.

2.  Vertsfamilier som kan ta imot flott tysk kirke-
ungdom og la dem bo hos seg i en uke i august.

3.  Voksne som kan være med og hjelpe til med 
alt det praktiske på basen, som antakelig blir på 
bedehuset i Børsa. 

Informasjonsmøte: Torsdag 4. februar kl 19.00 i 
Børsa kirke. Møt opp, meld din interesse – ennå er 
dette aldeles uforpliktende! 

UNGDOMSUTVEKSLING 
MELLOM SKAUN –  
HOMBERG (EFZE)
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Du har kanskje lagt merke til 
at fargene på presteklærne 
varierer gjennom året? Preste-
kjolen er jo hvit eller  ullfarget 
hele tiden, men fargene 
 varierer på den store messe-
hakelen (som ser ut som en 
ponsjo) og den mindre stolaen 
(som ser ut som et skjerf). 

I Børsa og Buvik kirker har vi også noen 
små kleder som henger på prekestolen. 
Disse har samme fargene som presteklærne. 
Det er ikke tilfeldig hvilke farger som hører til hver 
årstid. Fiolett er fargen til de fire søndagene i adventstida, 
høytidsdagene i jula er hvite med gull på, og åpenbarings-
tida like etter jul er grønn. Og når åpenbaringstida er over, 
først da kommer fastetida. Faste er jo ei ventetid før ei stor 
høytid, slik som adventstida, og derfor bruker vi fiolett. 
Påska begynner på påskedag med hvitt med gull på. Og 
hele påsketida er hvit, for da feirer vi Jesu  oppstandelse 
fra de døde. Når  sommeren så vidt har startet, da  kommer 
pinse tida, og den er rød. Rødt er den fargen som brukes 
minst. Pinsa, med flammende ild og Den hellige ånds 
gaver er røde. Etter pinsehøytida har vi fått åpenbart 
hele den  treenige Gud, og derfor kaller vi den neste tida i 
kirkeåret for treenighetstida. Gjennom hele sommeren er 
fargen grønn. Det passer jo godt, siden naturen også er 
grønn da. Søndagene i treenighetstida har hver sine tall, 
men de har også hvert sitt tema og spesielle særpreg. 

Fiolett er også en sørgefarge som vi bruker i gravferd.  
Vi kan kanskje tenke oss at vi venter på noe da også?  
Vi  venter på at Jesus skal komme igjen og vi får møte våre 
kjære i evigheten? Den hvite fargen (med gull på) brukes 
ved andre høytidelige handlinger, slik som konfirmasjon 
og bryllup. Rødt brukes ved spesielle kirkelige handlinger, 
slik som presteordinasjon, bispevisitas og kirkeinnvielse. 

Da den nye bibelen kom i 2011, så ryddet man også 
opp i kirkeåret, slik at vi nå har tre hele årganger med 
bibel tekster gjennom året. Det vil si at hvis du kommer 

på guds tjeneste en tilfeldig 
søndag i 2016 og liker preken-

teksten særlig godt, må du vente 
helt til 2019 før den samme prek-

enteksten dukker opp igjen. 

Hver søndag har altså sin egen farge, 
sitt eget særpreg og sine egne spesielle 

bibeltekster. Når presten og organisten tar ut 
 salmer til hver søndag, prøver de å formidle denne 

røde tråden som hver dag har – også  gjennom musikken. 

Enkeltdager, slik som allehelgensdag, bots- og bønnedag, 
aposteldagen og stefanusdagen lager litt rot i systemet, 
men kirkeåret er altså slik i hovedtrekk: Adventstida – 
 Juletida – Åpenbaringstida – Fastetida – Påsketida – 
 Pinsetida - Treenighetstida.

Og jula varer 
HELT TIL PÅSKE … 

TEKST OG FOTO // DAGFINN BJERKESTRAND

Hvite liturgiske plagg  
(med gull på) fra Buvik kirke

INGEN HAR 
SPURT MEG…
JO. Nå spør jeg deg: Hva kan du bidra med i kirken? 
Vil du synge i forsangergruppa? Vil du være med 
å lage kirkekaffe? Vil du være med på dugnad i 
menighetshuset? DU er herved spurt. Meld ditt «ja» 
til dagfinn.bjerkestrand@skaun.kirken.no eller 
920 86 096.

Bli med – du trengs!
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Det er uvisst når Buvik fekk si eiga soknekyrkje. Frå først av 
var Byneset kyrkje (Stein kyrkje) soknekyrkja for dei som 
budde i Buvik, i Børsa og på Geitastrand. Det var lettare 
å ta seg fram til sjøs enn til lands. Fjord er veg mellom 
 frendar – sa dei før.

Første gongen (?) soknekyrkja er nemnd, er i Trondhjems 
reformats frå 1589: Der wdi (Byneset prestegjeld) ere 3 
kircer som aff en prest betienis skulle. Wdi hoffuidkircen 
Stene skal skee tieniste tho hellige dage effter huer andre, 
wdi Byrszen och Buduijgen huer tredie och huer fierde 
hellig dag.

Det er uvisst kvar denne kyrkja stod. Ny soknekyrkje vart 
bygd i 1650-åra. Ein veit at kyrkja stod ferdig i 1658. Ho 
stod litt sør-aust for den kyrkja vi har i dag. Det var ei 
 tømmerkyrkje med tårn, våpenhus og sakristi mot aust. 
Det var ei kostbar kyrkje. Ho hadde stor gjeld til kyrkje-
vergen, Jens Leren (Lerån). 

DEI ELDSTE 
SOKNEKYRKJENE I BUVIK

TEKST // BJØRN NORDHEIM     FOTO // POL

BASAR I SKAUN MENIGHETSHUS
Tradisjonen tro er det basar i Skaun menighetshus siste fredagskvelden i april. Fredag 29. april kl 18.00 
Da starter vi med åresalg, underholdning, servering og bråtevis med gevinster. Velkommen til små og store!
Arrangør: Styret i menighetshuset.

Eit skriv frå 1702 fortel at loftet, den nordre vegg, golvet 
og stolane var meget beskadiget. Taket heldt ikkje regn og 
snø ute. Våpenhuset var utan dør og taklaust. Reparasjon 
vart utført, og i 1703 er kyrkja i god stand.

I juni 1728 gjekk eit stort jordras ved kyrkja. Ein del av 
kyrkjegarden rasa ut, og raskanten var berre åtte meter frå 
kyrkja. Ei kone frå Husby fekk ut dei heilage kara frå altaret. 
Også altertavla samt ald den løse inventarium som til 
 kirken er henhørende, vart uttatt.

Ny kyrkje var reist på Kjerkhaugen – på Bergåkeren – ikkje 
langt frå Brekka. Historikaren Gerhard Schøning har i si 
reiseskildring skrive: En liden træbygning uden tårn, men 
som er vel vedligeholdt, smukt malet såvel udvendig som 
indvendig og forsynet med gode ornamenter.

Den kyrkja som no står på Pundslia, er frå 1819.
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SØNDAGSSKOLE PÅ 
BEDEHUSET I BØRSA
Våren 2016
24. januar Ballongfest 13. mars
14. februar 10. april
6. mars 24. april

Alle barn over 3 år fra hele Skaun er hjertelig velkommen! 
Søndagsskolen begynner klokka 11.00

Lørdag 5.mars skal Ruben Gazki komme hit og ha et 
stort familieshow i Børsa kirke. Han er magiker, illusjonist, 
fl ammesluker, ja i det heile tatt ein showman og absolutt 
verd å få med seg! Sett av datoen og ta med heile familien 
til kirka! Etter showet blir det tid til mingling og ein matbit. 
Velkommen til store og små! 

P. S. Sjekk ut Gazki på youtube om du lurer på kven han er.

RUBEN GAZKI 
KJEM HIT!
SHOW FOR HEILE FAMILIEN I BØRSA KIRKE!

UNGDOMS-
KLUBBEN 
THUNDER 
Våren 2016
Fredager på Børsa bedehus 
fra kl. 19.30 til kl. 22.30

DATO AKTIVITET

8. januar Årsmøte/ valg av styre

22. januar Hvem lager den beste pizzaen?

12. februar Karaoke/ Spillekveld

4.–6. mars Weekend på Fjellheim (Nerskogen)

18. mars Quiz-kveld 

8. april Klubbkveld

22. april Laser X

13. mai Klubbkveld

27. mai Volleyball-turnering

10. juni Sommeravslutning

De ulike aktivitetene kan bli fl yttet litt på. 
Så følg også med på facebook-siden vår!

På klubbkveldene har vi ulike aktiviteter som spill, 
 konkurranser, andakt, salg av mat og kioskvarer. 

Alder: Fra ungdomsskole og oppover.
Stikk innom da vel, og ta gjerne med en venn!

UNGDOMS-



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER 7

Heisann
Jeg heter Hallvard Fremo og er 11 år. Jeg bor i 
Fredlyveien sammen med  mamma, pappa, søster 
Jannicke på 8 år og to katt unger. Jeg er en livlig og 
 «toillåt» gutt. Jeg liker gaming. Når jeg gamer går 
det i  minecraft og fifa. Gaming gir meg  inspirasjon 
til å prøve nye ting i spillet eller på fotball banen. 
Sport er også bra. Jeg  spiller fotball og håndball. 
Tidligere drev jeg med  tae- kwon-do. Mine forbilder 
er youtuber/gamer  Noobwork og fotballkeeperen 
Neuer. Jeg følger med på sportsnyheter. Lokale 
nyheter om brann og sånne ting engasjerer meg 
også. Jeg synes politikerne bør verne om naturen 
og passe på at det blir igjen natur og ikke bare er 
hus overalt. Jeg har deltatt på Tårnagent-
helg og på Lys Våken med over-
natting i Børsa kirke. Det er ikke 
kjedelig å være i kirka men det er 
liksom ikke gøy heller. Det kan 
være artig da, viss det skjer en 
tabbe eller noe, men det kan 
bli litt kjedelig å sitte i ro og 
høre det samme om og om 
igjen. Jeg drømmer om å bli 
gamer eller proff keeper når jeg 
blir voksen.

HÅVARD 
OG JESUS
Det er mange som tror at bibelen bare er en bløff, 
men jeg tror at det som står i der er sant. I Fredly 
barnehage lærte jeg mye om Jesus og Gud. Jeg 
lærte for eksempel om da Jesus ble født. Jeg tror 
at det er sant at han gjorde syke folk friske, for 
eksempel historien om DEN LAMME MANNEN og 
DEN BLINDE MANNEN. Men jeg tror også at han 
gjorde andre ting, for eksempel JESUS METTET 
5000 og JESUS STILNET STORMEN.

Jeg tror at han fortsatt kan gjøre folk friske. Jeg 
tror fortsatt at Han gjør under, bare at vi ikke alltid 
tenker over det. En gang i høst, på søndagsmøte 
på Fredly, hørte jeg om en jente på Melhus som 
hadde en livsfarlig sykdom. Men folk hun kjente ba 
til Jesus om at hun skulle bli frisk. Og etter en stund 
så ble hun frisk. Og jeg tror at det var Jesus som 
gjorde det.

Håvard Søsveen Snekvik (10 år)

Tredjeklassinger i Buvik, Børsa og Skaun – ikke gå glipp av 
dette! Lørdag 12. og søndag 13. mars er det tårnagenthelg 
i Skaun kirke! 

Dette er en fantastisk opplevelse, med tårnvandring, ulike 
gruppeaktiviteter som agenttrening, kunstmaling og flere 
aktiviteter som du kan velge når du melder deg på.  
Vi  koser oss med pizza, vi leker, blir kjent med nye og får 
besøk av politiet, med politibil og full pakke. Jeg  anbefaler 
deg å få med deg denne opplevelsen! Dette er noe du 
bare har mulighet til å gjøre akkurat denne ene gangen 
og det er en helt spesiell opplevelse. Du vil få invitasjon i 
posten etter hvert. 

Vi gleder oss!

Tårnagent helg
FOTO // ODD KETIL SÆBØ
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`KVELD KLUBBEN
 vår 2016 

Go`kveld klubben er en 
klubb for deg som går i 
5.-7. trinn. Vi møtes ca. 
hver tredje onsdag i 
kjellerstua på Børsa 
bedehus. Klubbkveldene 
starter kl. 19.00, og varer 
til kl. 20.30. 
De som ønsker i bli 
medlem kan betale kr. 
50,- , og er da medlem 
for et helt kalenderår. 
Medlemmer får fri 
inngang. De som ikke 
ønsker i bli medlem 
betaler kr. 10,- pr. gang. 
På klubbkveldene 
holder vi på med ulike 
aktiviteters om spill, 
konkurranser, andakt, 
servering litt sang og 
ellers sosialt samvær. 
Velkommen til 
 

DATO HVA 
20. jan Quiz kveld  

 
 

10. feb Spillekveld 
 
 

2. mars Bakekveld  m/ foreldrekaffe 
Alle foreldre/foresatt velkommen  
på kaffe m.m. kl 20:00! 

13. april Natursti 
 

4.mai Destinasjon X 
NB: Begynner kl 18:30 ? 

 

Program
GO`KVELD-KLUBBEN VÅR 2016

DATO  HVA

20. jan Quiz kveld

10. feb Spillekveld

2. mars Bakekveld m/ foreldrekaff e
 Alle foreldre/foresatt velkommen 
 på kaff e m.m. kl 20:00!

13. april Natursti

4. mai Destinasjon X. NB: Begynner kl 18:30

Go`kveld-klubben er en klubb for deg som går i 
5.–7. trinn. Vi møtes ca. hver tredje onsdag i kjellerstua på 
Børsa bedehus. Klubbkveldene starter kl. 19.00, og varer til 
kl. 20.30.

De som ønsker i bli medlem kan betale kr. 50,– , og er da 
medlem for et helt kalenderår. Medlemmer får fri inngang. 
De som ikke ønsker i bli medlem betaler kr. 10,– pr. gang.
På klubbkveldene holder vi på med ulike aktiviteters om 
spill, konkurranser, andakt, servering litt sang og ellers 
sosialt samvær.

Velkommen til

KJEMPEOPP-
SLUTNING OM 
BIBELUTDELINGEN 
I SKAUN
Det ble kjempeoppslutning om 
bibelutdelingen i Skaun kirke 
søndag 17. januar. 20 barn trosset 
snø og vind og fant veien til kirka 
denne søndagen for å få sin egen 
Bibel.

Bildet viser en blid sokneprest Pål 
Ove Lilleberg og like blide barn 
som har fått Bibel. 

BIBELHELG I BUVIKA 
9. OG 10. APRIL
For tredje året på rad ønsker vi å invitere til 
 bibelhelg i Buvika lørdag 9. og søndag 10. april. 

Tema for årets bibelhelg er: Bønn – makt i de 
 foldede hender. 

Det blir en helg med tid til samtale, undervisning 
om bønn, musikk og fi lm. Men også med rom for 
stillhet og selvfølgelig bønn. 

Helgen avsluttes med høymesse i Buvik kirke 
på søndag kl 11. Alle er velkommen til alle 
 arrangementene begge dagene! Husk å «like» 
facebook- sidene til Buvik menighetshus og 
Menighetene i Skaun, slik at du får beskjed om 
hva som skjer!

Arrangørkomite for bibelhelga er en gruppe med 
damer fra Børsa, Eggkleiva og Buvika som også 
møtes annenhver mandag (oddetallsmandager) på 
Buvik menighetshus til felleskap, bibelundervisning 
og bønn. De kaller seg «Daniel-Plan-damene». 
Ønsker du å være en del av dette felleskapet, er 
du hjertelig velkommen! Ta kontakt med Inger 
Synnøve 922 20 395 eller Karina 954 60 771.
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Hus til utleie 
for dåpsselskap og minne samvær 
og konfirmasjons selskap og 
 bursdager:

Leie av Skaun menighetshus 
Ved bestilling av leie av Skaun menighetshus, 
kan du kontakte Synnøve Antonsen på telefon 
928 51 107

Leie av Buvik menighetshus
For å leie Buvik menighetshus eller spørre om noe, 
sender du en e-post til 
post@buvikmenighetshus.no 

Se også www.buvikmenighetshus.no
eller på Facebook: Buvik menighetshus 
– Lokal bedrift

Leie av Børsa bedehus
Ring Beate Kimo på telefon 901 90 479 eller send 
en epost til ebb-ki@online.no. 
Se også www.borsabedehus.no 

SYNG MED OSS 
I BØRSA!
Mandag 1. februar 2016
Børsa kirke kl 19.00

Syng med oss
WEB fra Melhus m.fl. deltar

Menighetens årsmøte etter sangkvelden

Visitas 
I APRIL

TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND

Mange har fått det med seg allerede, men i april (uke 16) 
får vi altså offisielt besøk av biskop Tor Singsaas. Dette blir 
kanskje hans siste offisielle gjerning her i Skaun. Biskopen 
hadde jo deler av sin barndom i Buvika, og mange av den 
eldre garde kjenner ham muligens fra den gangen? Han 
burde vel være godt kjent for de fleste i alle aldre, vil vi tro. 

Ordet «biskop» kommer av det greske ordet «episkopos». 
Dette ordet betyr «tilsynsmann» eller «vokter». Når dette 
ordet brukes i kirkelig sammenheng, så er det vel først og 
fremst «tilsynsmann» det menes. En biskop skal altså føre 
tilsyn med de lokale menighetene og med prestene. En 
biskop er overgitt et ansvar fra Gud for å føre et slikt tilsyn. 
Han har myndighet til å innsette og avsette prester og 
passe på at forkynnelsen og livet i menighetene er i tråd 
med Guds Ord og kirkens lære. I vår tid skjer et slikt tilsyn 
gjennom demokratisk valgte organer, slik at når vi sier 
«biskop», så mener vi kanskje «bispedømmerådet» eller 
biskopens administrasjon. Det kan sammenliknes med når 
vi sier «kongen» - av og til mener vi statsrådet eller annet 
offentlig organ og ikke kongen som person. Men saken er 
likevel den samme som den var i kirkens tidligste historie: 
Biskopen har fått myndighet fra Gud til å være tilsyns-
mann. Ordet «tilsyn» betyr for øvrig mer «oppmuntring» 
enn «kontroll». 

I Norge har vi jo den historiske tradisjonen at kongen og 
de offentlige myndighetene har vært kirkens overhode, 
i alle fall etter reformasjonen. Før reformasjonen var det 
vel nesten motsatt. Gjennom norgeshistorien har prest 
og biskop vært ansett som kongens representanter i 
bygder og byer. Valget av representanter til Eidsvolls-
forsamlingen foregikk naturlig nok i kirken og det var 
flere prester som ble valgt også. Kirken bidro altså sterkt 
til  demokratiseringen av Norge. I Europas historie har det 
vært alle slags politiske bånd eller mangel på bånd mellom 
biskoper og statsmakter – fra at det var aldeles forbudt 
for kirkens menn å ha politisk makt til at kirkens menn 
hadde det meste av makten. Dette har variert gjennom 
historien. I vår tid er det politiske prosesser på gang for 
å skille de offentlige myndigheter enda mer ut fra kirken. 
Men disse prosessene er på mange måter ennå bare i sin 
spede begynnelse. Rent formelt blir jo lover vedtatt som 
skiller stat og kirke. Kirkens organer, slik som kirkemøte 
og kirke råd får stadig større råderett over sine egne saker. 
Den 1. januar 2017 blir Den norske kirke for første gang i 
historien et eget rettssubjekt. Men fortsatt, og antakelig i 
mange år framover, vil den økonomiske situasjonen være 
ganske lik som den er nå: at folk betaler sin skatt til stat 
og  kommune, og så er forventningen at stat og  kommune 
skal betale kirken kostnadene den har i å utføre de kirke-
lige tjenestene. Blant annet derfor blir biskopens tilsyn 
også et tilsyn med kommunen, i å følge opp samarbeidet 

mellom kirken og kommunens forskjellige organer her 
i Skaun. For både kirke og kommune er avhengige av at 
dette samarbeidet fungerer godt. 

Når en slik visitas fungerer på sitt beste, blir den til 
 inspirasjon for menighetene, en katalysator for bedre 
 samarbeid mellom kirken og hele kommunen, og en 
 høytid for folket i bygdene som besøkes. Håpet er at 
denne visitasen også kan bli det! Måtte Gud velsigne Børsa, 
Buvik og Skaun menigheter med en inspirerende visitas!
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Støtt Kirkens Nødhjelp  
sin katastrofehjelp!
Tirsdag 15. mars får folk i Skaun 
mulighet til å støtte Kirkens  Nød hjelp 
sin fasteaksjon 2016. Da  besøker 
 konfirmanter, unge og voksne fra 
 Buvik, Børsa og Skaun alle  husstander 
for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelp sitt arbeid. 

Som i fjor og året før heter årets aksjon: 
«I kriser er vann kritisk». Rent vann redder 
liv. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens 
Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår støtte gir Kirkens 
 Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig 
jobb.  Derfor håper vi alle tar godt imot  konfirmantene og 
har pengene klar når de kommer med bøssene.

Mange store kriser
Aksjonstemaet er svært dags aktuelt. 
Aldri før har verden sett så mange store 

katastrofer på en gang, og flyktningkris-
en har gjort at lidelsene også har rykket 

nærmere oss her hjemme i Norge. Kirkens 
Nødhjelp har katastrofeinnsats i en rekke 

land. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt 
rent vann til blant andre flyktninger i Sør- Sudan, 

Syria, Nord-Irak og langs flukt rutene i Europa, til flomofre 
i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelv rammede 
i Nepal. Pengene vi samler inn i fasteaksjonen er enormt 
viktige for at vi skal klare dette arbeidet, sier generalse-
kretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Det hjelper å engasjere seg
Folk her i Skaun viser et imponerende engasjement 
i forbindelse med aksjonen. I fjor ble det satt rekord 
på landsplan, med nær 37 millioner kroner. Det er 
 inspirerende å se hvordan både unge og voksne sammen 
bidrar til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest.

I KRISER ER VANN 

kritisk! TEKST OG BILDE // PÅL OVE LILLEBERG/KIRKENS NØDHJELP

Kirkens Nødhjelps  
fasteaksjon 13.-15. mars
• I kriser er vann kritisk. Vi som har masse vann,  

kan nå gi vann til de som ikke har!
• Det er menighetene landet rundt som står 

for gjennomføringen. Kontakt din nærmeste 
menighet hvis du vil bidra ved å gå med bøsse. 
Kirkekontoret tlf. 72 86 31 51

• Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til 
alt av Kirkens Nødhjelps arbeid, og gir  nødvendige 
økonomiske muskler til å handle raskt når 
 katastrofen rammer.

• Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
 - Benytte kontonummer 1594 22 87493
 - Sende en sms <GAVE> til 2426 (200 kroner)

Se www.fasteaksjonen.no for mer informasjon

Marius Ingdal, Marit Hamel og Inger Helene Jystad 
er tre av årets konfirmanter som vil gå med bøsse for 
 Fasteaksjonen tirsdag 15. mars.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, 
Anne-Marie Helland. 
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SLEKTERS GANG NR. 1 2016

BØRSA 
29.11.15 Amalie Arentz Ljosland

BUVIK
15.11.15 Sander Kjørsvik Pallin
06.12.15 Wilmer Aasen Johansen
 Nora Forbord
 Aline Ulvin Lilleberg 

SKAUN
15.11.15 William Thane Ness 
       Vetle Onsøien
 Peder Snøfugl
31.12.15 Iver Espòsito Viken
17.01.16 Oline Kleiven
 Lennox Olsen Stamnes

DØPTE

BØRSA
13.11.15 Vigdis Stokke f. 1964
10.01.16 Per Mo f. 1933

BUVIK
10.11.15 Kari Margrethe Stenkløv 
 f. 1951
13.11.15 Vibeke Sandø Skogstad 
 f. 1989
16.11.15 Fritz Jektvik f. 1933
13.01.16 Olga Leraand f. 1928
15.01.16 Åse Johansen f. 1933

SKAUN
04.12.15 Johan Arnt Melby f. 1925
26.12.15 Øystein Rygh f. 1958
09.01.16 Arvid Krokstad f. 1934

DØDE

e

B gravelsesbyrået
Høivik

Begravelser - Kremasjoner - Gravstener 
(Stor utstilling på Grønøra, et. avtale) - Navnetilføyelser

Kontor: Dikesvegen 1 ( Fannremsmoen). 
Døgnvakt 72 48 50 60 - 900 14 012 - 415 40 799 

www.byraethoivik.no 

Vi leverer alt 
i sorg - og brude-
binderi!

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

MANNSHELG 
I BØRSA!
Helga 29. april til 1. mai blir 
det mannshelg i Børsa! Den 
blir åpen for alle menn som 
 ønsker å komme nærmere Gud! 
 Detaljene er ennå ikke på plass, 
men det blir møte bare for menn 
både på fredagen og lørdagen, 
og et kveldsmøte sammen med 
alle på «Seinkveld» på lørdags-
kvelden. 

Kontaktpersoner: 
Torgrim Sørensen og Knut 
 Grasvik. Sett av helga hvis du er 
mann og vil bli enda bedre kjent 
med Jesus!

PROGRAM 
BARNE LAGET 
HÅPET
Møtested er hos Ann Karin og 
Øyvind Høyland, Fjellhaugve-
gen nr. 4 i Børsa på mandager, 
 klokka 18.00 til 19.30. For alle 
barn fra fem år og oppover!

Våren 2016
25. januar
8. februar
7. mars Barnas basar på
Børsa bedehus
4. april
18. april

For oss 
over 60
 
Velkommen til variert program, 
deilig mat og hygge på Børsa 
bedehus følgende datoer i vår:

Tirsdag 26.01 kl 15.00 
på Børsa bedehus

Tirsdag 23.02 kl 15.00 
på Børsa bedehus

Tirsdag 29.03 kl 15.00 
på Børsa bedehus

Kontaktperson Bjørg Ruud 
tlf. 962 37 775
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Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

SØNDAG 24. JANUAR
SÅMANNSSØNDAG
Buvik kirke kl 11.00
Høymesse DnB
Bibelutdeling 
Børsa kirke kl 17.00
Gudstjeneste DnB
Bibelutdeling 

SØNDAG 31. JANUAR
KRISTI FORKLARELSESDAG
Ingen gudstjeneste (konfirmantleir)

SØNDAG 7. FEBRUAR
FASTELAVNSSØNDAG
Buvik kirke kl 11.00
Høymesse POL

ONSDAG 10. FEBRUAR
ASKEONSDAG
Børsa kirke kl 19.00
Kveldsgudstjeneste DnB 

SØNDAG 14. FEBRUAR
1. SØNDAG I FASTETIDEN
Børsa kirke kl 11.00
Gudstjeneste POL
Ramsjøbu kl 13.00
Friluftsgudstjeneste POL

SØNDAG 21. FEBRUAR
2. SØNDAG I FASTETIDEN
Buvik kirke kl 11.00 
Gudstjeneste DnB

SØNDAG 28. FEBRUAR 
3. SØNDAG I FASTETIDEN
Børsa kirke kl 11.00 
Gudstjeneste POL

SØNDAG 6. MARS
4. SØNDAG I FASTETIDEN
Buvik kirke kl 11.00
Gudstjeneste DnB
Menighetens årsmøte 
etter gudstjenesten

SØNDAG 13. MARS 2016
MARIA BUDSKAPSDAG
Skaun kirke kl 11.00 
Gudstjeneste POL
Tårnagentene deltar

SØNDAG 20. MARS
PALMESØNDAG
Børsa kirke kl 11.00 
Høymesse POL

TORSDAG 24. MARS
SKJÆRTORSDAG
Buvik kirke kl 11.00 
Høymesse POL

FREDAG 25. MARS 
LANGFREDAG
Børsa kirke kl 11.00
Pasjonsgudstjeneste DnB

SØNDAG 27. MARS
PÅSKEMORGEN - OTTESANG
Våttån ca. kl 06.45
Andakt i soloppgangen

SØNDAG 27. MARS
PÅSKEDAG
Børsa kirke kl 11.00
Høytidsmesse DnB

MANDAG 28. MARS
2. PÅSKEDAG
Skaun kyrkje kl 11.00
Høgtidsmesse DnB 
Nynorsk liturgi 

SØNDAG 3. APRIL
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Ingen gudstjeneste

SØNDAG 10. APRIL 
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Buvik kirke kl 11.00
Høymesse DnB
Bibelhelg i Buvik
Børsa kirke kl 17.00
Høymesse POL

SØNDAG 17. APRIL
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Skaun kirke kl 11.00
Høymesse POL

SØNDAG 24. APRIL
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Børsa kirke kl 11.00
Høymesse 
Biskop Tor Singsaas preker og mange 
prester deltar i forbindelse med 
 visitasen.

DnB: Dagfinn Bjerkestrand, 
sokneprest i Buvik.
POL: Pål Ove Lilleberg, 
sokneprest i Børsa og Skaun.

Neste menighetsblad kommer 
i midten av april. Vil du ha noe på 
trykk i bladet, bør dette sendes til 
redaksjonen@skaun.kirken.no 
innen 5. april. 

Se også flere detaljer på www.skaun.kirken.no

Gudstjenester vinteren 2016
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