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Hva slags type kristen er du?

INTRO
Først må jeg presisere at denne oversikten ikke er sann. Den er en karikatur av virkeligheten. 
De aller fleste kristne er en blanding av disse tre måtene å være kristen på. Slik er det med 
alle slike sosiologiske kategorier, alle mennesker har mer eller mindre av det ene eller andre 
aspektet, men nesten ingen tilhører bare én kategori. Men forhåpentligvis kan en slik oversikt 
hjelpe noen til å forstå andre kristne, og gi frimodighet til å kalle seg selv for kristen? For det 
er en utfordring å forstå at andre måter å være kristen på, likevel er en ekte kristendom. 

TYPE 1
Den ene typen kristen eller måte å tro på, kan vi kalle «tanke-kristen». Denne kristendoms-
formen er preget av en analytisk og vitenskapelig tilnærming til kristen tro. Den bruker 
 rasjonell tenkning for å argumentere både for Guds eksistens og realiteten bak hendelsene 
med Jesus fra Nasaret. Denne måten å være kristen på lar seg lett forene med generell 
naturvitenskap. Man har gjerne en viss peiling på europeisk idéhistorie. Mennesker som 
tilhører denne kristendomstypen har ofte gjennomført et akademisk studium. Ekstrem-
varianten av type 1 er den som kaller alle fortellingene i Bibelen for «myter» og ser på dem 
som  liknelser som ikke faktisk har skjedd. Redsel: Tankeløs tro.

TYPE 2
Den andre typen kristen eller måte å tro på, kan vi kalle hjerte-kristen eller følelses-kristen. 
For en slik person er det personlige forholdet til Jesus det aller viktigste. At alle teoriene er 
på plass, er ikke så viktig. De har gjerne en utpreget sans for forbønn for syke og kjenner seg 
hjemme i mange av lovsangstradisjonene. Ekstremvarianten her er den som tar alle ting som 
står i Bibelen aldeles bokstavelig. Han vil tro på alle miraklene som står omtalt og mener at 
vi ikke skal fortolke noen av budene som står der, men bruke det direkte inn i vår hverdag. 
 Enkelte kan til og med bruke Det gamle testamente som rettesnor i dagliglivet. Mange av 
type 2 har en motvilje mot all organisering av troslivet sitt i liturgi og slikt. Redsel: Tro uten 
indre liv. 

TYPE 3
Den tredje typen kristen eller måte å tro på, kan vi kalle medlems-kristen eller tilhørighets- 
kristen. En slik kristen strever med å argumentere noe særlig for en kristen tro eller 
 livsanskuelse. Han vil også ha problemer med å huske sentrale bibelvers og viktige 
 dogmatiske setninger. Han liker slett ikke å løfte hendene under lovsangen og synes det er 
ukomfortabelt å gå til nattverd, til og med i den grad at han unngår det helt. Han vil kanskje 
si at han er døpt og konfirmert og så får det være nok. Ekstremvarianten er vel et menneske 
som først på dødsleiet ser det nyttig eller nødvendig å be sitt fadervår. Redsel: Fanatisme. 

Kjenner du deg igjen i noe av dette? Kanskje ikke. Husk at det er en karikatur! Jeg ønsker bare 
å gi deg frimodighet til å kalle deg kristen, selv om du ikke er kristen på den måten alle andre 
er. For vi er jo alle forskjellige, også som kristne. Jeg håper det kan alltid være plass for alle 
slags kristne i vår kirke! 

TRE TYPER 
KRISTEN – TRE 
MÅTER Å TRO PÅ 

TEKST  //  DAGFINN BJERKESTRAND 
FOTO  //  GURI ANNE HANSEN

Mens menighetsbladet går i trykken, er prosessen med å ansette ny kirkemusiker i 
menighetene våre i full gang. Fristen gikk ut den 22. august og da var det innkommet 
14 søkere! Ved et kjapt blikk på kvalifikasjonene, ser det ut til at alle sammen kan spille 
orgel og piano og drive kor og det meste. Det er Skaun kirkelige fellesråd som skal ansette 
ny kirkemusiker, og de får virkelig en utfordrende oppgave å velge mellom så mange 
 kvalifiserte søker! Vi oppfordrer herved menighetsbladets lesere om forbønn for hele 
 prosessen med å ansatte en ny arbeider i Guds rike!

NY KIRKEMUSIKER I BØRSA, BUVIK OG SKAUN
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TEKST  //  DAGFINN BJERKESTRAND

Gjennom mange år har kontakten med våre vennskaps-
menigheter i Tyskland blitt vedlikeholdt på forskjellig vis. 
I fjor var en gruppe ungdommer på et trivelig besøk i 
Wernswig og landsbyene omkring. I år kom ungdommer 
derfra på besøk til oss. De hadde med seg sin diakon-
arbeider, Kiki, eller Kirsten Falinski som hun egentlig heter, 
som leder for gruppen. Max Deist, som mange kjenner fra 
hans ettårige frivillige tjeneste her i Skaun, var også med. 

Gjennom en uke rakk vi mange ting: omvisning i Nidaros-
domen og besøk i gruvene på Løkken og bading i Pirbadet 
og grilling i skogen. Vi fikk testet ut kollektivsystemt til Atb 
om det går an å komme med 2o ungdommer på bussen 
sånn uten videre, og det går (som oftest) bra! Vi fikk bruke 

DeutschWegen 2016
menighetshuset i Buvik menighet som base, og der hadde 
vi andakter og kveldsbønn og leker og trivelige samtaler. 
Været forhindret oss fra å gjøre de store sprell utendørs, 
men vi tror nok at ungdommene var fornøyd likevel! De 
fikk i alle fall nok sjokolade og seigmenn på besøket på 
Nidar!

En stor takk til alle frivillige som deltok ved «Deutsch-
Wegen 2016» enten som kokk eller vertskap eller 
 organisator! Neste sommer håper vi at vi får en reise 
tilbake til Wernswig og landsbyene omkring!

I høst blir Jørgen Gustad pensjonist. Han har tjent 
menighetene som kantor her i Skaun trofast i 44 år! Det 
er vel få som kan vise til en så lang og stødig tjeneste 
i sitt arbeid. Mange har latt seg glede av hans evne til 
å skape vakre toner ved gravferder, bryllup og guds-
tjenester. Tidligere har han også drevet kor i menig het-
ene, og mange som i dag er voksne kan se tilbake på 
lærerike og trivelige år under hans direksjon. Jørgen har 
en egen evne til å oppdage det vakre, selv i de enkleste 
melodier. Hele tiden har han hatt et hjerte for Jesus og 
en tro på at musikken forkynner på en  annen måte enn 
ordet, men like fullt er det forkynnelse!

Alle er velkommen til de siste gudstjenestene hans her i 
prestegjeldet: Buvik kirke 9. oktober kl 11; Skaun kirke 
23. oktober kl 11 og så den offisielle avskjeden 30. 
oktober kl 11.00 i Børsa kirke. Han vil vel bli boende i 
bygda fortsatt, så det kan jo hende vi får høre ham som 
vikarorganist enkelte ganger, men dette blir en formell 
avslutning. Møt opp og gi din takk til en trofast tjener i 
vår kirke!

TAKK TIL JØRGEN GUSTAD
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TILBAKEBLITT PÅ 

visitasen
Det begynner å bli noen måneder siden biskop 
Tor Singsaas visiterte menighetene i Skaun. 
Søndag 28. april ble visitasen avsluttet 
med gudstjeneste i Børsa kirke og påfølg-
ende visitasmøte. På dette møtet holdt 
 biskopen sitt visitasforedrag. Foredraget 
opp summerte visitasen og trakk opp noen 
målsetninger for arbeidet videre i Skaun-
menighetene. I september vil nyprosten, 
Dagfinn  Thomassen besøke oss for å følge 
opp det videre arbeidet med visitasberetningen.

Fra visitasberetningen har vi sakset noe av det biskop Tor 
Singsaas formidlet:

Det religiøse rommet
«Det religiøse rommet i sivilsamfunnet er i ferd med å 
bli mindre, i den forstand at det ikke er «et troskollektiv» 
i samme forstand som før. Troen/religiøsiteten er i ferd 
med å «flytte inn» i mange små rom. Den er i ferd med 
å bli individualisert. Den er således blitt mindre synlig ut i 
det offentlige rom. Religiøsiteten er ikke  nødvendigvis blitt 
mindre fordi om den er blitt mindre synlig som  «kollektivt» 
fenomen. Det enkelte menneske forvalter mer sin egen 
tro og overlater det ikke uten videre til for eksempel 
kirke institusjonen. Troen er blitt privatisert. Autoritetene 
har ikke lenger samme makt over troen og  religiøsiteten. 
Den synkende gudstjeneste- og dåps oppslutning, kan 
det  skyldes dette? Men Gud er ikke ute av bildet. Han 
er kanskje «enda sterkere tilbake» som utfordring, ikke 
minst gjennom de som innvandrer til landet og som 

tilkjennegir en sterk og bevisst gudstro, ikke 
minst en  kristen tro. Nå kan det synes slik 

at det  enkelte  «moderne»  menneske ikke 
søker Gud lenger innenfor de store tros-
kol lektivene som kirka tradisjonelt har 
representert. Den enkelte komponerer 
sin tro selv, og lever ut sin gudstro ikke 
minst gjennom de sosiale mediene. Det 

er en ny måte å uttrykke sin tro på. Det 
er for eksempel ikke «familie kollektivet» 

som gir premissene for trospraksis, men mer 
 «vennekollektivene». Dette  stiller kirka overfor nye 

utfordringer som vi må finne ut av. Hvordan skal vi nå fram 
med  Kristus-forkynnelsen til  mennesker som fortsatt er 
medlemmer i kirka, men som svært lite  oppsøker kirke
institusjonen som «forvalter» Ord og  sakrament, hvor 
 Kristi evangelium blir gitt som budskap og kroppslig 
nærvær i dåpens vann og nattverdens brød og vin.»

Rapportene
Til visitasen hadde kirkevergen og sokneprestene 
 utarbeidet rapporter som beskrev menighetene samt 
pekte på noen utfordringer. Følgende utfordringer ble 
understreket i visitasberetningen:
• Å styrke antall ansatte på bakgrunn av økt tilflytning til 

kommunen. En diakon står øverst på lista.
• Utvikle en diakoniplan, i første omgang å beskrive det 

som allerede gjøres.
• Trosopplæringen har en god plan. Mange av tiltakene 

fungerer godt og mange barn deltar. Men det er fortsatt 
mye ugjort i forhold til planen.

TEKST  //  PÅL OVE LILLEBERG/BISKOP TOR SINGSAAS  //  FOTO  //   PÅL OVE LILLEBERG
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• Salmesangen er viktig for menigheten. Det er behov for 
større kantorstilling. Børsa menighet vil for eksempel 
satse på «Syng med-kvelder» med Salmeboka i sentrum.

• Oppslutningen om dåp i prosent av antall fødte går noe 
ned, samtidig som dåpstallene reelt sett er stabile pga 
stor tilflytning til kommunen.

• Gudstjenesteoppslutningen. Bør menighetene legge til 
rette for et mer variert gudstjenestetilbud?

• Videreutvikle samarbeidet med skolene. Lage en 
 gjensidig forpliktende skole-kirkesamarbeidsavtale.

• Kontorlokalene i den gamle prestegården er ikke 
 funksjonelle etter dagens krav.

Møte med menighetsrådene
Fra møtet noterte vi oss noen gjennomgående 
 refleksjoner:

• Å styrke antall ansatte staben på bakgrunn av økt 
 tilflytning til kommunen. En diakon står øverst på lista. 
Dette tok fellesrådet med i møtet med kommunenes 
ledelse.

• Trosopplæring og kirkemusikk.
• Gudstjenestebesøk og nattverddeltakelse er varierende i 

de tre menighetene.

Det ble etterlyst flere varianter av gudstjenesteformer. 
Kan det for eksempel arrangeres familiegudstjenester? 
Prest og menighetsråd har et felles ansvar for guds-
tjenesten.  Nattverdpraksis ble et sentralt tema. Hvem kan 
gå? Hvordan senke «terskelen» for å gå til nattverd?

Møte med de tilsatte
Møtet med de tilsatte er et av visitasens mest betydnings-
fulle møter. De tilsatte er menighetens viktigste ressurs. 
De må vi ta godt vare på ved bl.a. å gi gode rammer for 
tjenesten.

Kirkelig undervisning - Trosopplæring
Trosopplæringen har en god plan. Men det er fortsatt mye 
ugjort i forhold til planen. Hvordan skal en kunne trappe 
opp med de ressursene som finnes? Det er en utfordring 
å tenke muligheter framfor begrensninger. Går det an 
å  tenke samarbeid med de kristelige organisasjonene? 

Trosopplæringa forutsetter frivillige for å lykkes. Hvem 
kan tenkes inn og utfordres? Barn og unge som kommer, 
trenger øyne som ser, ører som hører og hender som kan 
hjelpe.

Skole
Vi møtte elever fra Venn og Jåren-Råbygda skoler under 
skolegudstjenesten i Skaun kirke. 2. trinn framførte et flott 
påskespill ledet av menighetspedagog Elise Kimo. I Buvik 
kirke møtte 4.–7. klassene fra Buvik skole til  gudstjenesten. 
Både her, og i møte med 10. trinn neste dag, var det 
 biskopen som måtte svare på spørsmål fra elevene. Rollen 
har snudd. Tidligere var det biskopen som stilte spørsmål, 
og elevene måtte svare for seg. Og det kunne være 
«nervepirrende». Det husker vi alle fra vår skoletid når 
biskopen kom på visitas. Nå er det biskopen som «spent» 
må vente på neste spørsmål. En flott opplevelse, med 
mange gode og viktige spørsmål.

Diakoni – frivillighet
Menighetene har et tydelig ønske om å være diakonale 
menigheter. Det er uttrykt stort ønske om å få en diakon 
for blant annet bedre oppfølging av etterlatte etter døds-
fall, bidra i forhold til flyktningemottak, – delta i arbeidet 
med unge, men også og eldre.

Menighetene har og et meget stort antall frivillige! 
 Imponerende og løfterikt. På frivilligfesten var det over 60 
personer til stede, som yter i ulike tjenestegrupper, – som 
kirkeverter og tekstlesere, – i forbindelse med mange 
trosopplæringstiltak, – i menighetsbladet, i redaksjon og 
distribusjon, – på dugnader, – mens andre holder orden 
på kirketekstiler og konfirmantkapper, for bare å nevne 
noe. Oppløftende å høre om de 150 pilegrimene som 
overnattet i menighetshuset på Venn forrige sesong. Det 
er også god kontakt og samarbeid med ulike foreninger, 
kor og korps. Selv fikk vi servert herlig potetsuppe på 
 Viggja, tilberedt av noen fra bygdekvinnelaget.

Kirke og kultur
Kirkemusikerne er kirkas og menighetens kunstnere. De er 
forvalterne av “Det usynlige sakrament”. Menighet ene har 
en meget kompetent organist med et stort  engasjement >>
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gjennom mange år. Jørgen Gustad begynte som  organist 
allerede i 1972. Menighetene har mye å takke ham for i 
 løpet av denne tida! Han har etablert en god og bære
kraftig kontakt med kulturlivet i kommunen. Vi kan særlig 
nevne hans engasjementet i forbindelse med «Den kultur-
elle skolesekken.» Organist Jørgen Gustad har vist i sin 
lange praksis at kirkemusikeren er umistelig i et lokal-
samfunns mangfoldige kulturliv. Kirka og kirke musikeren 
er «nav» for kulturlivet fordi kirka som «rom» er så unikt. 
Den gir et særlig plass for den kunstneriske utfoldelse 
i bygda. Derfor er det grunn til å takke organist Gustad 
for at mange på denne måten i samarbeid med ham har 
fått oppleve å få utøve sin kunst her, og svært mange fått 
oppleve å lytte til kunstnere, små som store, som har gjort 
livet rikere for en

«Viggja gamle kirkegård»
Samlingen på «Viggja gamle kirkegård», det gamle 
kirke stedet på Viggja, gjorde et spesielt sterkt inntrykk. 
Bernt Husdal gav et historisk tilbakeblikk, en smertelig 
og  k renkende historie om hvordan en kirke ble revet, 
kirkegården pløyet opp og kirkeinventaret spredt. En 
fortelling om et «brutalt» maktovergrep mot lokal-
befolkningen fra daværende sokneprest i Børsa. Viggja 
kirkested ble «regelrett jevnet med jorden» til fordel for 
nytt kirkested i Børsa. Hele stedet ble «anonymisert», og 
forsøkt lagt inn i glemsel. Mange av oppsitterne på Viggja 
ble fratatt muligheten til å ha en grav å gå til. Det var viktig 
å kunne å ha en minnemarkering på «kirkestedet» omkring 
det det gamle dåpsfatet, for anledningen utlånt fra Geita-
strand kirke, samt ei gammel dør fra Viggjakirka fra Skaun 
 museum.

Mange mennesker var møtt fram i et heller kjølig 
 aprilvær, som sier noe om hva denne markeringa  betyr 
for  mennesker i kommunene og spesielt for de med 
 tilknytning til Viggja.

Møte med kommunen
I møtet med Skaun kommune var det naturlig først å 
 uttrykke takknemlighet til kommunens ledelse med 
 ordfører Jon Husby og rådmann Jan-Yngvar Kiel i spissen. 
Kirker og kirkegårder er i god stand. Dessuten gir tjeneste-
ytingsavtalen kirka dyktige og samvittighetsfulle vakt-
mestre/ kirketjenere. 

En stor takk fordi vi fikk mulighet til å møte hele 
kommune styret. Det er ikke så vanlig. Fellesrådets  rapport 
gir god oversikt over status for kirker og kirkegårder og 
beskriver utfordringer som fellesrådet ståroverfor. Av 
dette valgte en å ta fram følgende tema i møtet med 
 kommunens ledelse:

• Tjenesteytingsavtalen.
• Utvidelse av kirkegården i Buvika.
• Mulighetene for en diakonstilling

Takk
Takk for gode og inspirerende dager med visitas.
Takk til sokneprester, menighetsrådsledere og alle ansatte 
og frivillige for trofast arbeid og stort engasjement.
Takk for stor gjestfrihet fra mange, mange! Gud velsigne 
Skaun, Buvik og Børsa menigheter!

TAKK TIL DUGNADS GJENGENE! 
Fra henholdsvis Skaun og Børsa og Buvik menighets-
råd har redaksjonen fått i oppdrag å takke for  innsatsen 
ved dugnadene i vår. Herved retter vi en stor takk til 
alle som stilte med rive og rake og arbeidslyst og godt 
humør til dugnad! Været var kaldt i Buvik og vått i 
Skaun, men det  fortelles om godt humør likevel! 
En stor takk til alle! 

Bildene er fra kaffepausen ved dugnaden på 
 Buvik  k irkegård, der varm kaffe smakte godt etter 
 arbeidsøkta i kaldværet.
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I forrige menighetsråd ble det satt ned ei tjenestegruppe 
for «oppussing» av minnelunden på Børsa kirkegård. 
Lunden ble etablert for noen år siden, men trengte nå en 
forskjønning. Dette ble videreført i nytt menighetsråd, og 
vi i tjenestegruppa startet planleggingen i mars med stor 
iver og entusiasme.

Lunden er egentlig tenkt som en plass/ pusterom for å 
kunne sette seg ned og la tanke fare, eller for en god 
samtale. Vi i tjenestegruppa mente lunden og trengte ett 
nytt navn, og heter nå HJERTEROM.

De økonomiske midlene ble hentet fra menighetsrådets 
blomsterfond. Statuttene der er satt til at midlene skal 
brukes til forskjønnelse av kirkegården. Gave kan gis f.eks 
ved begravelser, og gavekort er lagt ut i Sparebanken i 
Børsa og på kirkekontoret. Det har det bla blitt gitt en flott 
gave som var øremerket minnelunden, som også påvirket 
oss til å komme videre med arbeidet.

Minnelunden 

PÅ BØRSA KIRKEGÅRD

Vi i tjenestegruppa har hatt en spennende oppgave. Vi var 
opptatt at det skal være en plass hvor man kan finne litt 
ro. Prydet med blomster og busker som gir blomstring 
 gjennom hele sesongen. Men samtidig at det ikke skal 
være mye vedlikeholds arbeide.

Med planleggingsmøter og befaring på kirkegårder i 
Trondheim, hadde vi planene klare for godkjenning i 
menighetsrådet 02.06. Og en fin sommerdag midt i juni 
ble planene realisert. Heller ble flyttet og pusset opp, og 
planter og trær kom på plass! Det gjenstår nå kun 2 benker 
til, som skal komme i løpet av høsten.

Vi er veldig stolte over resultatet, og håper mange vil 
benytte seg av Hjerterommet. At det vil være til glede 
og ro for alle! Samtidig takker vi for gavene som gis til 
blomster fondet, slik at menighetsrådet kan få mulighet til å 
gjøre litt mer på kirkegården!

TJENESTEGRUPPA V/TORSTEIN HEGGHEIM, 
MARIT HANDEGARD, INGE GRAVDAL OG MARION GRANDETRØ 

NYE KONFIRMANTER
Denne uken starter vi opp et nytt konfirmantår. Mange ungdommer har også i år 
skrevet seg inn og vil følge vårt konfirmantopplegg. Det er med glede vi ser frem til 
å følge dem gjennom et år frem til konfirmasjon i mai 2017. I Børsa er det så langt 
24 konfirmanter, Skaun 16 og  Buvik 28.  Disse får menighetene muligheten til å ta 
imot på  presentasjonsgudstjenestene. 

- Skaun kirke 4. sep kl. 11
- Buvik kirke 11. sep kl. 11
- Børsa kirke 17. sep kl. 11

Nå er det ennå ikke for sent å melde seg på. 
Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 72 86 31 51.
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Prestegårdshagen                                                                                     
I BØRSA – SLIK VI HUSKER DEN               

AV RAGNHILD SOLLI (F. TRØMBORG) OG DAGFINN TRØMBORG  
FOTO  //  ARNFINN ROSMO OG PÅL OVE LILLEBERG

Familien Trømborg flyttet inn på Rossvoll, prestegården i 
Børsa, i 1936, og bodde der fram til sommeren 1947. På 
den tid var det stor aktivitet på gården. Mange  mennesker: 
foruten vår familie, foreldre og etter hvert fem barn, 
 for pakterfamilien, tauser og drenger, onnefolk og andre. 
I dag vil vi si at gården ble drevet på gammeldags vis. 
Det var store jorder, lange hesjer og mange høylass som 
skulle i hus. I den perioden var det ingen traktor på gården. 
Hester dro plogen og høylassene. Der var mange slags 
dyr: kuer, hester, griser, sauer, høner, sølvrever, katter og 
i  perioder kaniner. For oss barn var det få restriksjoner, vi 
kunne ferdes fritt over hele gården, både inne og ute, i 
stall og fjøs og «bak i bakkan». Vi kunne følge med i den 
daglige drift, og ellers når det var høyonn, tresking, slakting 
og høypressing. Prestegårdshagen ble likevel på en spesiell 
måte vårt nærområde. Der var det gras og strå,  blomster, 
busker og trær. Fugler og små kryp. Biller, humler og 
 marihøner, mark og snegler. Hagen var et sted hvor vi 
på barns vis kunne studere og utforske naturen på nært 
hold ved å se på, pirke borti, holde i hånda, lukte på og 
smake på. Det ga mange og forskjellige sanseinntrykk og 
 opp levelser av skjønnhet som har fulgt oss resten av livet. 
Denne  beskrivelsen og skissen som vi har tegnet av hagen 
er slik som vi nå husker den, mange, mange år etter at vi 
løp der som barn. 

Øverste del av hagen
Fra øverst i hagen og helt nederst var det 80–90  meter. 
Øverste del av hagen, som var den mest velpleiede,  hadde 
hvitt stakittgjerde. Derfra var det fin utsikt mot kirka, 

fjorden og over til Byneset. Øverste del av hagen var flat 
med grusganger i et rettvinklet mønster. «Hovedgangen» 
endte inn mot et syrin-lysthus. Der sto det et firkanta 
steinbord, som hadde følgende innskripsjon: «Elsk din 
Gud og frykt ingen, det er tingen». Rundt bordet var det 
rødmalte stoler som far hadde laget av avsagde silde-
tønner. Ut for kjøkkenvinduet gikk det en grusgang rett 
mot flaggstanga. Ved flaggstangstativet var det en stor 
snøballbusk. På begge sider av denne gangen, nærmere 
kjøkkenet, var det blomsterbed med aurikler og løvemunn. 
I det samme område sto det en rosebusk med små, svakt 
rosa og meget velluktende blomster. Litt lenger mot øst, 
et ovalt bedd med stemorsblomster. På plenen nordøst for 
flaggstanga sto det en vakker gullregn, og inntil stakitt-
gjerdet et heggetre. I begge hjørnene i den øvre hagen 
sto det et stort lerketre. En av grusgangene var utvidet til 
en krokketplass. Der ble det også spilt boccia. Ved siden 
av krokketplassen sto det en rosebusk med nydelige, lyse 
roser. I skråningen ned mot den nedre delen av hagen, 
 laget far, som var en dyktig snekker, ei leikestue. Den 
 hadde torv på taket, peis og blomsterbed ved inngangen. 
Den var til stor glede og ble flittig brukt.

Nedre del av hagen
I stakittgjerdet mot gårdsplassen var det ei grind. Derfra 
gikk det en sti eller et tråkk som en akse rett nedover i 
hagen. På hver side av stien sto det et kjempehøyt grantre. 
De var trolig om lag 20 meter høye, bar preg av å være 
riktig gamle og ble også kalt Adam og Eva. I det samme 
området sto det tre epletrær. To av dem bar frukt som var 
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I ettertid har vi spekulert litt på hva som i vår tid fortsatt 
var igjen fra den gamle hagen som krigsråd Rogert anla i 
1760-årene. 

- Trolig var hagens størrelse, avgrensing og hovedplan 
slik som den ble anlagt fra begynnelsen. Muligens gikk 
grusgangene også omtrent slik som de var fra starten av.

- Begge lysthusene var nok rester fra den gang de ble 
anlagt. 

- Gåsedammen, som vi kalte den, hadde trolig aldri vært 
en gåsedam, men ble høyst sannsynlig anlagt som en 
karpedam. Noe som både var vanlig og «fint» å ha i et 
hageanlegg på den tid.

- Adam og Eva, de to gamle grantrærne, hadde en flott 
plassering på hver side av veien som går nedover i hagen 
mot hegglysthuset og karpedammen. Det er flere 
eksempler på at grantrær i Trøndelag er mer enn 400 år 
gamle. Det er derfor all grunn til å tro at Adam og Eva 
ble plantet i hagen i 1760-årene. 

I dag er det ikke mye igjen av vår barndoms hage. Eva 
(eller er det Adam?) står der fortsatt. Den andre grana 
har blåst ned. Steinplata med inskripsjon på fra bordet i 
syrin-lysthuset ligger sammenklappet på bakken. Men vi 
som var heldige å vokse opp i Børsa og fikk springe rundt 
i prestegårdshagen for 70-80 år siden, har fortsatt lyse og 
glade minner fra hagen slik den var den gang.

Kilder:
Gerhard Schøning: Reise, som gjennem en Deel af Norge i de aar 

1773, 1774 og 1775 …. København 1778.

Ottar Riibe: Rossvoll Gård i Børsa og erkebiskop Øystein Erlendsson. 

Skaun Historielag årbok 9.

 

spiselige, ble høstet og tatt vare på. Det tredje fikk så små 
og sure epler at vi fikk forsyne oss som vi ville av dem. Men 
selv om vi slett ikke var kresne på slike ting, var de omtrent 
uspiselige. Det var et grønnsakfelt med blant annet: 
 gulerøtter, sukkererter, reddiker og mainepe. I et annet felt 
ble det satt poteter. Det var rikelig med bærbusker: rips, 
solbær, stikkelsbær og bringebær. I et heggekratt langt 
ned i hagen sto det et avlangt steinbord. Trolig hadde det 
tidligere vært et lysthus der. Siden det var blitt igjengrodd, 
ble steinbordet flyttet og satt på østsida av huset. Helt 
nederst i hagen lå gåsedammen. Den var 20-30 meter 
lang. Det var aldri noen gjess der, men rikelig med siv, 
grønske, froskeegg, rompetroll og andre småkryp. Gåse-
dammen var et yndet sted for leik, sommer og vinter. Et 
prima sted til å utforske naturen og til å få gummistøvlene 
fulle av vann. Mot øst gikk det gjerde ned mot Kulykkja, 
som var beitemark.

Litt historikk og tilbakeblikk
Rossvoll var i middelalderen en av bygdas største gårder. 
Den hadde en sentral og gunstig beliggenhet. I året 
1254 gikk det et stort leirras på gården og det meste av 
 bygningene gikk tapt. Da gården ble bygd opp igjen ble 
husa flyttet et stykke inn fra raskanten. Stakittgjerdet i 
øvre del av hagen gikk bare noen få meter fra den gamle 
raskanten. Rossvoll hadde opp gjennom årene flere eiere. 
I 1760 overtok krigsråd Paul Rogert gården. Han bygde 
den flotte stuebygningen som var breiere enn vanlige 
trønderlån. Rogert anla også hagen etter engelsk møn-
ster. Historikeren Gerhard Schøning reiste i begynnelsen 
av 1770-årene rundt om Trøndelagsbygdene. I sin reise-
beskrivelse som utkom i 1778, står det om «den Gaard 
Rosvoll ... » at den ligger « ... paa et meget Smukt Sted. 
Den har en anseelig Bygning opsat af avgagne Krigsraad 
Rogert. Men haven, som har været ret artig anlagt, med 
Bue-Gange og en del andre Prydelser, er nu ødelagt.» 

Den gamle grana har stått i vær og vind, sol og regn, trolig 
helt siden hagen ble anlagt i begynnelsen av 1760-årene.

Kartskisse av hagen.
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Høstprogram
TROSOPPLÆRINGEN I SKAUN

Åpent lekested
Tirsdager fra kl 10–12 i Børsa bedehus. 
Oppstart 6.  september, siste dag før jul 29. november. 
Inngang kr 30,- pr familie.

Barnemix
Annahver tirsdag fra 17.30–18.30 i Børsa bedehus. 
Datoer i høst: 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11. 
(Siste dag er juleverksted med påmelding.) For barn fra 
ca. 3 år (født 2013) til og med 1. trinn. Sang, dans, lek og 
rytmer. Pris: kr 50 pr. barn pr. semester.

Babysang med massasjedel
Babysang fra 12.9 til og med 24.10 (minus uke 41) fra 
kl. 10–12 i Buvik menighetshus. Pris: Kr. 200,- Påmelding 
til Elise Kimo mobil: 979 53 453. Invitasjon kjem i posten, 
men ta gjerne kontakt om du ikkje får.

Familiespeiding
Speider for hele familien. Vi møtes og er ute noen timer 
sammen og gjør speiderting. Plakater vil bli hengt opp på 
butikkene og det vil ligge info på facebooksiden: Småtroll 
og englebarn. For spørsmål kontakt Kyrre Kimo på telefon: 
991 15 204. Datoer: 11.9, 2.10, 13.11 og 11.12. Gratis.

Krøllekveld
For barn født i 2014. Børsa kirke 25.10 kl. 17.00.
Invitasjon kjem i posten. Gratis.

Lys Våken
Overnatting i Børsa kirke for 6. klassinger 26.–27. 
 desember. Invitasjon kommer i posten.

ULK (ungdomslederkurs)
For de som ble konfi rmert i vår. En weekend i høst samt 
noen samlinger sammen med ungdommer fra Orkdal og 
Meldal.

ULF (ungdomslederfl okken)
Ungdommer som kan tenke seg å være med som ledere 
på aktiviteter drevet av kirkene i Skaun. Opplæring og 
sosialt. Tilbud om å reise på leir gratis månedsskiftet juni/
juli. Datoer ikke satt. Ta kontakt om du er interessert i å 
være med.

Trosopplæringen har facebookside: 

         «Småtroll og englebarn»

For spørsmål angående trosopplæringen ta kontakt med 
menighetspedagog Elise Kimo på mobil: 979 53 453.

D J R T P K O I Z

A E R G A N M M L

V J E S U S O G

I N V A L K I S U

D Y F D U S K E D

R R U T S L U S G

O V B A N A O M I

N O A R A K E L D

P E S A M U E L S

FINNER DU TI NAVN FRA BIBELEN?

PROSJEKTSTILLING 
Menighetene i Skaun søker en person som kan tenke 
seg å jobbe med trosopplæring i skoleåret 2016/2017. 
Vi trenger deg som ønsker å jobbe ca. 15 timer i uka, 
som er glad i å jobbe med barn og ungdommer. 
Stillingen kan formes litt etter hva som er dine sterke 
sider men vil være rettet mot utøvende arbeid, samt 
planlegging og praktisk tilrettelegging. Arbeidstiden 
vil variere mellom dag, ettermiddag, kveld og helg. Du 
bør være  omgjengelig, samarbeidsvillig og pålitelig. Du 
skal jobbe sammen med menighetspedagogen, noe 
selvstendig arbeid må likevel påregnes.

Søknad sendes til Skaun kirkekontor, postboks 26, 
7353 Børsa, innen 15. september. Merk konvolutten: 
«Trosopplæring»

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)
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SLEKTERS GANG NR. 3 2016

BØRSA 
10.04.16 Jakob Andreas Fugger
12.06.16 Emilie Rosvold
 Matheo Tronsen
 Ella Sofie Lefstad
 Elise Martinsen
 Tiina Margrethe Anneli  
 Jakobsen
03.07.16 Ariana Schola Gwiza 
 Mazimpaka
17.07.16 Sebastian Jacobsen Hammer  
 (Dolstad kirke)
24.07.16 Lukas Andrè Framnes
14.08.16 Lykke Oline Møinichen  
 Stavsøien
  
BUVIK
10.04.16 Eric Berg Aftreth
 Alva Fagereng Skinderhaug
 Matheo Framnes Folstadli
 William Jørgensen
17.04.16 Hans Kristian Nordløkken  
 (Byåsen kirke)
01.05.16 Peder Rimol Kvalen
22.05.16 Johannes Waterloo 
 (Betania Misjonsforsamling)
05.06.16 Maria Sjøhaug Fossum
 Emilie Lunden Meidal
 Sander Sørå Lefstad
 Magnus Evjen Undlien
19.06.16 Leon Chrisander Rathe
 Edvin Stoen Reiersen 
 (Salem Menighet)
24.07.16 Lieben Karlsen (Rein kirke)
31.07.16 Max Lien Pedersen
 Eva Blåsmo Kjøsnes
21.08.16 Lucas Leimbrock
 Mathias Leraand Andreassen
 Selma Stamnes
 Rosemari Skogstad
 Iver Gjestad
 Rebecca Melby Heggem 
 (Øye kyrkje)

SKAUN
17.04.16 Isak Krogvold Skauge
 Jan Kvitland Kuvås
 Olav Kvitland Kuvås
 Julie Wangberg Kostamo
 Adrian Nyborg Hagestuen
16.05.16 Martin Hansen
 Olaf Emilian Aalmo
07.08.16 Sofie Rekstad
 Mina Solstad Einan
 Even Rognes Lorås

DØPTE

BØRSA
13.04.16 May Britt Markussen og 
 Kristian Markussen 
 Bjørnevaag
25.06.16 Ingrid Kristine Kimo 
 og Gabriel Sandberg
30.07.16 Karen Holte Karlsen 
 og Fredrik Almli

BUVIK
18.06.16 Jeanette Mæhla Krommen 
 og Vidar Åseng
24.06.16 Gunn Kristin Kolberg 
 og John Ivar Onsøien
16.07.16 Kristina Volden og 
 Joakim Rønning Hanssen
13.08.16 Kathrine Gylseth Nilsen 
 og Toivo Haugen

SKAUN
11.06.16 Christine Hjelde 
 og Vegard Aunan
02.07.16 Tonje Elvheim Handberg 
 og Kristian Sundklakk
09.07.16 Cicilie Wenes Arentz 
 og Dale Reeves
06.08.16 Kristine Tyldum Lefstad 
 og Erlend Slåen Sæther
20.08.16 Ann Torill Sandbæk 
 og Erlend Tvervåg 
 ved Husaby kirkeruiner

VIGDE

BØRSA
01.04.16 Karl Aleksander Sandmo  
 f. 1922
06.04.16 Randi Anna Gravdal f. 1923
19.04.16 Bjørn Slettås f. 1946
23.04.16 Aashild Singsdal f. 1924
19.06.16 Ragna Reitan f. 1929
25.07.16 Arild Lefstad f. 1966
03.08.16 Synnøve Roseth Strømman  
 f. 1957

BUVIK
03.04.16 Helge Johny Dyndal f. 1951
09.04.16 Torild Rannveig Rundberg 
 f. 1951
10.04.16 Bjørn Paulsen Nordheim 
 f. 1936
05.05.16 Snefrid Elinor Samstad 
 f. 1926
16.05.16 Bjarne Saltnes f. 1934
26.05.16 Mette Oline Myren f. 1959
15.06.16 Liv Marie Bye f. 1935
19.06.16 Arne Mildor Karlsen f. 1934
23.06.16 Ola Kleiven f. 1954
27.07.16 Margit Johanna Nakstad 
 f. 1917
11.08.16 Eystein Kvam f. 1940
12.08.16 Arvid Reitan f. 1943
13.08.16 Thomas Gimse Myrvang 
 f. 1972 (Melhus kirke)

SKAUN
03.04.16 Johan Mjølhus f. 1926
11.04.16 Harald Tiller f. 1937
01.07.16 Ottar Melby f. 1941
11.07.16 Aslaug Syrstad f. 1923

DØDE

BIBELHELG
Siste helga i september inviterer 
Normisjon og NLM til Bibelhelg. 
Programmet er som følgende:

-  Fre 23. sep kl. 20: 
 Møte på Børsa bedehus
-  Lør 24. sep kl. 12 og kl. 20: 
 Møte på Børsa bedehus
-  Søn 25. sep kl. 13: 
 Gudstjeneste i Børsa kirke

Taler blir Vegard Svensen og tema 
er «Når Jesus flytter inn».

OLABILLØP I BØRSA
17. september kl. 14–17 er det nok 
en gang klart for olabilløp i Børsa. 
Mange mennesker, flotte biler, full 
fart, god mat og mye moro! Her 
blir det kåringer av raske og vakre 
biler. Salg av mat og drikke. 

Kjøring av olabil forutsetter hjelm, 
brems og sjåfør som er eldre enn 
barnehagealder. Bygg en ny eller 
still med den gamle.

Kom og ta middagen på  Einmoen 
denne dagen og vær med i gjen-
gen langs veien for å heie fram 
flinke sjåfører. Følg arrangementet 
på Facebook «Olabilløp».
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Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 11. SEPTEMBER 2016  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB                                                                               
Konfirmantpresentasjon

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 18. SEPTEMBER 2016  
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste, POL
Konfirmantpresentasjon   
Konfirmantjubilanter

19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 25. SEPTEMBER 2016  
Buvik kirke kl. 11
Høsttakkegudstjeneste DnB 
Kirkebok 4-åringer og 6-åringer
Børsa kirke kl. 13
Høymesse DnB 
Normisjon bibelhelg
Skaun kirke kl. 17
Høsttakkegudstjeneste DnB 
Kirkebok 4-åringer

20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 2. OKTOBER 2016  
Ingen gudstjenester

21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 9. OKTOBER 2016  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste DnB 
Konfirmantjubilanter

22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 16. OKTOBER 2016  
Ingen gudstjenester

23. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 23. OKTOBER 2016  
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL 
Konfirmantjubilanter

BOTS- OG BØNNEDAG
SØNDAG 30. OKTOBER 2016  
Børsa kirke kl. 11
Høymesse DnB 
Avskjed for Jørgen Gustad

ALLEHELGENSDAG
SØNDAG 6. NOVEMBER 2016  
Børsa kirke kl. 11
Minnegudstjeneste POL 
Buvik kirke kl. 13
Minnegudstjeneste POL
Skaun kirke kl. 17
Minnegudstjeneste POL

26. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
SØNDAG 13. NOVEMBER 2016  
Børsa kirke kl. 17
Tilrettelagt for alle POL

DOMSSØNDAG / KRISTI KONGEDAG
SØNDAG 20. NOVEMBER 2016  
Buvik kirke kl. 11
Høymesse DnB

1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 27. NOVEMBER 2016  
Børsa kirke kl. 11 
Gudstjeneste DnB 
Lys våken

2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 4. DESEMBER 2016  
Børsa kirke kl. 11
Høymesse POL

Skaun kirke kl. 17 
Lysmesse POL                                                      
Konfirmanter og 6-årsbok                                                                                          

3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 11. DESEMBER 2016
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 18. DESEMBER 2016
Ingen gudstjenester

JULAFTEN
LØRDAG 24. DESEMBER 2016
Buvik kirke kl. 14.30
Gudstjeneste DnB 
Børsa kirke kl. 14.30
Gudstjeneste POL 
Skaun kirke kl. 16
Gudstjeneste POL

JULEDAG
SØNDAG 25. DESEMBER 2016
Børsa kirke kl. 13
Høytidsmesse DnB

STEFANUSDAG / 2. JULEDAG
MANDAG 26. DESEMBER 2016
Skaun kirke kl. 11 
Høgtidsmesse DnB

NYTTÅRSAFTEN
LØRDAG 31. DESEMBER 2016
Skaun kirke kl. 17
Høymesse POL

POL: Soknepresten i Børsa og Skaun 
Pål Ove Lilleberg
DnB: Soknepresten i Buvik
Dagfinn Bjerkestrand

Ved utsending av forrige  menighetsblad 
benyttet vi oss av ny leverandør til 
 utsending av bladet. Det skyldes at  forrige 
leverandør hadde endret sine ruter slik at 
deler av Skaun  kommune ikke fikk bladet. 
Nå viste det seg at mange, heller ikke 
med vår nye  leverandør, fikk bladet. Det 
beklager vi sterkt og håper at klager til vår 
nye leverandør bidrar til bedre distribusjon 
av dette bladet.

Neste menighetsblad kommer
Uke 47. Frist for innlevering av stoff: 
8. november

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

Gudstjenester september – desember

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

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


