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Det er mange ting som allerede har forandret  
seg i Den norske kirke de siste årene og framover 
vil det også skje mye. For noen år siden fikk vi nye salmebøker, ny bibelover settelse 
og det ble også endret på enkelte ting i liturgien. Stat og kirke skiller mer og mer 
lag i en lang prosess som innebærer grunnlovsendringer og juridiske nøtter å 
knekke. Den kirkelige inndeling i sokn og prestegjeld er også under vurdering og 
det hele må ses i sammenheng med kommunereformen. Og kommunekartet er 
ukjent.  

Fra 1. januar 2017 skjer en formell endring i Norge. Da blir Den norske kirke 
«et eget rettssubjekt», som det heter. Noen setter dette som skjer på nyttårs-
dagen nesten på lik linje med kristningen av Norge og reformasjonen i  historisk 
 betydning. Men dette er ikke helt uten grunn, for reformasjonen var jo en 
 hendelse som blir litt motsatt av nåtidens hendelser. Den gangen overtok kong 
 Christian 3 kirkens eiendommer og innførte den lutherske lære i kirke og  samfunn. 
 Reformasjonen fra kongens side var altså en måte for danskekongen å ta makten 
i Norge. Noen vil vel si at det var den viktigste grunnen – lutherdommen kom 
i  andre rekke. Språket i hele landet ble dansk – for selv om Luther forkynte at 
 Bibelen skulle være på talemålet, så innførte kirken en dansk bibel. Kirken ble da 
også kongens kirke og prestene ble kongens menn. I vår tid blir altså kirken mer 
og mer fri fra kongen. Eller fra kirkedepartementet, som jo overtok kongens rolle 
i forholdet til kirken. Det er lenge siden prestene var statens embedsmenn, men 
fremdeles kommer lønna fra staten, betalt gjennom bispedømmet. 

Tidligere har det nemlig ikke vært noe som i virkeligheten var «Den norske kirke». 
For Den norske kirke var jo liksom summen av alle menighetene, kirkeråd og de 
ansatte og frivillige og alt. Menighetene og de kirkelige fellesrådene fikk endret 
status i 1997 og fikk mva-nummer i Brønnøysundregisteret og ble «noe». Nå til 
nyttår får hele kirka et eget nummer i Brønnøysund og blir også «noe». Men det 
er ganske usikkert hva dette «noe» er. For oss prestene forandrer det ganske mye, 
men det har med lønnsutbetalinger og arbeidstidsregistrering å gjøre, og det skal 
jo ikke menigheten merke så mye av. 

Men selve finansieringen av Den norske kirke forandres egentlig ikke fra nyttår! 
Litt forenklet kan vi si at lønna til prestene og menighetspedagogen kommer fra 
staten, lønna til alle de andre kommer fra kommunen. Vedlikehold av kirke byggene 
skal betales av kommunen som før. Kontor for de ansatte må også betales av 
 kommunen som før. Kirkegårdene vil jo sannsynligvis alltid være kommunalt 
finansiert, uansett hvordan framtidas kirkeordning blir. Det vil altså si at i framtida 
vil finansieringen være akkurat som før. Organiseringen av kirka i menighetsråd og 
fellesråd og slikt vil også være som før. I lang tid framover.

Hvor mange mennesker vi klarer å betjene her i Skaun er altså direkte avhengig av 
kommunale bevilgninger. Menighetene har kun små, egne inntekter. Det er jo flott 
med de frivillige gaver og kollekter som gis, men dette rekker ikke langt til å ansette 
folk. Og i kirka ser vi dette ekstra tydelig: vår tid trenger folk som kan hjelpe folk! 
Det finnes ingen «app» som kan trøste deg i sorg! En datamaskin kan ikke se dine 
tårer! Det er vårt håp at neste års budsjett kan ha rom for det vi ser trengs mest 
i vår kommune, nemlig en diakon. Vi burde egentlig hatt én i hvert sokn, for den 
mye omtalte samhandlingsreformen utfordrer oss alle, men en god begynnelse 
er å få en stilling for hele kommunen. Måtte de siste budsjettforhandlingene gi 
menighetene i Skaun en diakon!

HVORDAN 
BLIR KIRKA I 
 FRAMTIDA?

TEKST  //  DAGFINN BJERKESTRAND 
FOTO  //  GURI ANNE HANSEN
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TEKST //  PRESES HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN // FOTO // ERIC JOHANNESSEN

«La ikke hjertet bli grepet av 
angst. Tro på Gud og tro på 
meg!  I min Fars hus er det 
mange rom. Var det ikke slik, 
hadde jeg da sagt dere at jeg 
går og vil gjøre i stand et sted 
for dere? Og når jeg har gått og 
gjort i stand et sted for dere, vil jeg 
komme tilbake og ta dere til meg, så 
dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, 
vet dere veien.»

Joh 14,1-4
 

Veien til den store gleden
Hvordan skal vi møte frykten? Jesus møter oss i 
 advents tiden med disse ordene: «La ikke hjertet bli grepet 
av angst. Tro på Gud og tro på meg.»

Ordene leder tanken til julenatten. Vi har sett dem for oss 
mange ganger: Gjeterne i den stille natten blir  forskrekket 
av en engel som var omkranset av lyset fra Herrens 
 herlighet. De ble overveldet av redsel, står det, og det kan 
neppe ha vært lett å følge engelens ord til trøst: «Frykt 
ikke». 

I følge psykologer reagerer de aller fl este mennesker 
på frykt med forvirring. Planlegging og rasjonelle  tanker 
kobles bort; det tar for mye tid og energi. Dessverre 
overtar et litt mer primitivt område av hjernen, som har lite 
erfaring med nødsituasjoner, og derfor sender de fl este 
mennesker ut i helt irrasjonelle handlinger.

Juleandakt 
– ADVENT 2016

La ikke hjertet bli grepet av angst, sier 
Jesus til disiplene like før han feiret 
siste påskemåltid med dem. Rådet han 
gir, kan vi ha god bruk for. Men lett 
er det ikke. Bare noen dager  senere 

ser Jesus ned på  menneskeheten fra 
korset og sier: «Tilgi dem, for de vet 

ikke hva de gjør». Og det er sant. Vi er 
forvirrede. Vi ødelegger skaperverket, vi er 

 grådige og egoistiske. Kanskje er det frykten 
som driver oss. 

Men Gud vil ikke at vi skal være forvirret. Han sier: «Stol 
på meg!» Gjeterne på Betlehemsmarken fi kk en konkret 
oppgave til hjelp mot forvirringen: «Jeg forkynner en stor 
glede», sa engelen. De ble oppfordret til å gå til stallen for 
å fi nne Frelseren i krybben.  

Så går også vi med langsomme skritt mot julefeiringen. 
Gjennom advent er vi invitert til å dele forventningen om 
han som stadig kommer i julens evangelium, i ord og 
 sakrament. Guds Sønn deler menneskelivet med oss, og 
han viser oss veien til Gud. Guds Sønn kom til oss for å 
være sant menneske sammen med oss. Han leder oss til 
ham som skapte oss.

«La ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud og 
tro på meg». Det er slik han viser oss veien vi skal gå. 
Han forkynner at frykten skal vike for glede. Det er ikke et 
lettvint livsmestringsråd. Jesus sier at vi vet veien dit han 
går. Og det er sant: I tro vet vi det. Det er adventens vei. 
Vi går den i tillit til Guds nåde som viser oss kjærlighetens 
vei. Den går til vår neste. Den går til fl yktningen og til den 
utstøtte. Den går til et såret skaperverk. Den er bygget av 
kjærlighet og tjeneste. 

Velsignet jul!

Vi har fått ny nettadresse!
Menighetene her i Skaun har et felles nettsted. Nå 
har vi fått en ny adresse, som er bedre tilpasset 
mobiltelefoner og har noen nye funksjoner. Blant 
annet kan du nå  melde inn til dåp via nettet, hvis 
du liker den måten best! Den gamle adressen var: 
www.skaun.kirken.no

Den nye adressen er: www.kirken.no/skaun

Kafé Hjerterom
Møteplass på Børsa bedehus med kaff e og vaff el. 
Åpningstid hver onsdag fra kl. 10:00 til kl. 15:00. 
Oppstart 16. november. 

Åpent for alle!

Kafé Hjerterom
Møteplass på Børsa bedehus med kaff e og vaff el. 
Åpningstid hver onsdag fra kl. 10:00 til kl. 15:00. 
Oppstart 16. november. 
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TEKST OG FOTO // PÅL OVE LILLEBERG

Dagfinn Thomassen  
INNSATT SOM PROST I ORKDAL

Søndag 25. september ble vår nye 
prost Dagfinn Thomassen innsatt i 
stillingen. Det var biskop Tor Singsaas 
som stod for handlingen som fant 
sted under gudstjenesten i Orkdal 
kirke denne dagen. Gudstjenesten 
markerte også avslutningen på bispe-
visitasen i Orkdal og for anledningen 
var kirka fullsatt og det var mange, blant 
annet koret Cantilena, som medvirket.

«Kjære prost Dagfinn Thomassen!  Velkommen 
som prost i Orkdal prosti. Du er ønsket, - og  ventet 
på, Dagfinn! Du er meget vel kvalifisert for å gå inn i 
denne tjenesten. Du har vært hele din prestetid her i 
Nidaros bispedømme, - ikke langt unna 30 år, -først som 
sokneprest i Flatanger, så Kolvereid,  deretter Byneset 
og  Leinstrand, - avbrutt nå av vel et år som fung. prost i 
Namdal prosti, da vi måtte hente deg inn i en krevende 
tjenestesituasjon der for en periode. Takk for at du er så 
tjenestevillig, Dagfinn. Det særpreger deg.»

Slik innledet biskop Tor Singsaas sin tale til den nye 
prosten og fulgte opp med å minne ham på hva som var 
hans viktigste oppgave og benyttet i den sammenheng et 
velkjent begrep her i Orkdal. 

«Du skal være behjelpelig med at den enkelte prest skal 
få fram det beste i seg. «Go`fot-teorien» er velkjent her i 
Orkdal. Vi trenger ikke å forklare det begrepet inngående, 
- for det er en viktig markør her i lokalsamfunnet. Og du 
finner en fremragende rådgiver innenfor dette feltet ikke 
langt herfra.»

Biskopen påminte også prost Dagfinn Thomassen på hva 
som er det aller viktigste i tjenesten 

«At vi mennesker får møte, og blir kjent med Jesus 
 Kristus!... En nådens og barmhjertighetens Gud skal du 
peke på. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. 
Han som ga sitt liv for oss på korset for at vi skal leve. 
Døden og dødskreftene skal ikke få overtaket over livet. 
Guds kjærlighet til oss og skaperverket er sterkere enn alt.»

Den nye prosten holdt også tale i anledning innsettelsen 
og benyttet anledning til å løfte frem sitt gudsbilde og sine 
tanker om hvordan han ser for seg det å være leder og 
prost i Orkdal prosti. I den sammen hengen fulgte han opp 

biskopens oppfordring om å ta i bruk 
godfot- teorien.

Hva tenker du når du ser eller hører 
ordet Gud? Hva slags bilder har du av 
Gud? Jeg har tenkt nå å dele litt av 

mitt gudsbilde med dere.

De to siste årene er jeg blitt kjent med 
Tyra. Hun er en flott breton, fuglehund, 

åtte år gammel. Jeg passer henne ved 
 behov, jogger sammen med henne og låner 

henne av og til. Når jeg kommer hjem til Tyra for å 
ta henne med på tur møter hun meg med begeistring 
og glede. Hun gir tydelig uttrykk for at hun liker når 
jeg kommer. Hun er uforbeholden og betingelsesløs. 
 Uansett hvordan min dagsform og dagsorden er, hva jeg 
 kommer fra og skal til er Tyra glad for å se meg. Dette er 
et meningsfylt bilde på Gud som møter oss mennesker på 
akkurat samme måte; uforbeholdent og betingelsesløst.

Jeg var redd for hunder som liten gutt. Jeg ble engang 
bitt av en skotsk fårehund fordi jeg dro den i halen! Siden 
har angsten sittet der. Frykten for hunder er nå  nærmest 
borte fordi jeg er blitt kjent med Tyra. Tyra vant seg 
ved nærmere bekjentskap… Slik også med Gud. Mange 
mennesker er engstelig og redd for Gud. Forkynnelsen 
kan ha skapt bilder av Gud som har gitt grobunn for frykt 
og engstelse. Jeg har nærmet meg Tyra forsiktig, og slik 
også med Gud: Han vinner seg ved nærmere bekjentskap 
og kan bli, nettopp som Tyra, en trofast følgesvenn og 
turkamerat! Akkurat slik de to vandrerne til Emmaus fikk 
oppleve…

For det tredje: Tyra kan knurre og gi lyd. Det kan også 
Gud. Han knurrer og gir lyd når 
• mennesker lider urett, 
• overgrep og krenkelser blir begått
• når barna stenges ute fra å møte Jesus
• når tempelplassen blir gjort om til en røverhule

Da kan vi lese at Gud blir sint og vred. Dette tåler han ikke. 
Da gir Gud lyd!

Endelig passer Tyra på. Hun sier ifra når fremmede 
nærmer seg. Slik våker hun, akkurat som Gud, over våre 
liv. Derfor kan vi be: «Bevar oss, Herre, når vi våker og vokt 
oss, du når vi sover.»
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Oppsummert: Tyra har gitt meg et bilde av Gud som
• møter oss umiddelbart og uten betingelser
• vinner seg ved nærmere bekjentskap
• gir lyd når urett blir begått
• våker over oss og passer på liten og stor, far og mor

Og videre nå: I dette gudsbildet er vi mennesker skapt, 
som kopier av Gud. Det betyr at overfor hverandre skal 
vi være nettopp slik: Møte hverandre med et åpent sinn, 
vinne hverandre med å bli bedre kjent i erkjennelsen av at 
en fremmed er en venn vi ennå ikke kjenner, stå opp for 
hverandre når mennesker lider urett og utsettes for over-
grep og endelig våke i verdens natt og tro i mørket. Kan 
hende kan dette være en strategi for Orkdal prosti i årene 
fremover?

Vi har bak oss en interessant og intens visitasuke.  
Mange møtepunkt og treffpunkt. Det har vært lærerikt for 
 nyprosten. Allerede nå er det grunn til å si takk for alt godt 
arbeid som gjøres i orkdalsmenighetene. Jeg gleder meg 
til å bli en del av dette laget. Som prost er det min oppgave 
å legge lissepasninger til alle gode medspillere her. For å 
bruke et stedegent uttrykk som bør vekke gjenklang her i 
Orkdal: Vi skal spille hverandre god…

Orkdal prosti er likevel mer enn orkdalsmenighetene.  
Her er totalt 19 sokn. Hva vil jeg med prostetjenesten min? 
Noen små ansatser til svar etter en liten måned her nå:

• Jeg vil lytte, leve og derav lære. Lytte og leve meg 
inn i prostiet; i rådene og stabene, hos frivillige og 
ansatte. Da vil jeg lære for siden å kunne oppmuntre og 
forhåpentlig vis inspirere.

• Dernest vil jeg ledelse, og jeg vil splitte dette ordet opp 
slik: le-del-se. I Orkdal prosti ønsker jeg at vi skal både 

le, dele og se. Le med hverandre, dele med hverandre 
og se/bli sett av hverandre.

• Endelig vil jeg møte dere med et åpent sinn. Salmen 
vi nettopp sang er ikke tilfeldig valgt: Nå rekker jeg 
 hendene frem og byr på 

 - Samarbeid
 - Samhandling
 - Samvirke
• I dette lys lar vi Grundtvig få de siste ordene:  

«Så la oss gå med åpne sinn som hyrdene til barnet 
inn, Med gledestårer takke Gud for miskunnhet og 
nådebud.»* Det er hos Barnet alt har sin forankring;  
sin start og sin ende. Guds fred og alt godt til dere alle.

Vi ønsker vår nye prost Dagfinn Thomassen velkommen 
og ser frem til at han kommer rundt på besøk til de 19 
soknene som finnes i prostiet.
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Edvard Hoem
OG DEN RADIKALE JESUS

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)

Diktaren Edvard Hoem er for tida aktuell 
med det  tredje bandet i romansyklusen 
om Knut Nesje og  borna som Nesje 
mista på ulikt vis. Men det er ikkje berre 
dei  historiske romanane som har gjort 
Hoem til ein av våre største nolevande 
forfattarar. Både som dramatikar,  biograf, 
romanforfattar og salme diktar har Edvard 
Hoem heilt sidan han slo gjennom med 
Kjærleikens  ferjereiser i 1973 fått strålande 
kritikk og oppnådd høge salstal.  Omsetjingane 
av Shakespeare-stykka til Det norske teateret og det 
kolosale fi rebandsverket om Bjørnstjerne Bjørnson har 
alle vorte tatt vel imot. Og i den siste  utgåva av Norsk 
salmebok, er heile 11 salmar skrive av Edvard Hoem.   

- Eg kom seint i gang som salmediktar. Eller, eigentleg 
har eg vel aldri sett på meg sjølv som ein salmediktar. 
Om lag alle salmane eg har skrive har vorte til i samband 
med bestemte høve. Anten som ein del av teaterstykke, 
eller når eg har vorte spurt om det. Eg er takksam for at 
salmane har nådd ut over desse bestemte høve, at ein fi nn 
ei meining i tekstane som betyr noko for folk.

Den første salmen, «Den fattige Gud», skreiv Hoem i 1983. 
Det var i denne tida Hoem igjen byrja å orientere seg mot 
mysteriet om Jesus. 

- Eg hadde vore på reise til Nicaragua året før, og vart 
djupt fascinert av den kristne frigjeringsteologien der. 
Eg likte korleis dei forankra kampen for dei fattige mot 
eliten i eit kristent perspektiv. Den radikale Jesus vart 
ein  inspirasjon for meg. Sidan har dette Jesus- biletet 
vorte sentralt i mitt kristne verdssyn. Salmen «Den  fattige 
Gud» er eit direkte resultat av kva som møtte meg i 
den  latin-amerikanske frigjeringsteologien. I  Nicaragua 
 arbeidde kyrkja for ei meir rettferdig verd for dei 
 undertrykte og dei fattige: 

TEKST OG FOTO //  ESPEN TØRSET 

Eit lite barn voks opp til mann
og sa at han var Gud.
Han levde slik som andre, han
og såg heilt vanleg ut.
Hans rike låg langt borte frå
all sorg og vondskap i vår verd,

men enda bed han oss forstå
at det er inni oss det er.

 
Han sa: Ein fattig går forbi,

og det er meg du ser.
Men vi ser millionar, vi

i svoltens store hær.
Og når vi veit kva vi har gjort
mot alle desse dine små,
forstår du at vi snur oss bort
ifrå den Gud vi skulle sjå.

Men er det sant at dei som bur 
i svolten kring vår jord, 
er Gud som menneske, da trur 
vi òg at du er stor.
Når svoltens hær frå land til land
bryt opp og krev ei anna verd, 
vil vi forstå med vår forstand 
kva for ein mektig Gud du er.

-«Når svoltens hær frå land til land…» Ein får assosiasjonar 
til noko revolusjonært her. Står du inne for denne teksten i 
dag og, med sitt radikale innhald? 

- Ja, kyrkja har eit sosialt ansvar. Det meiner eg like sterkt 
i dag. Eg er glad mange i kyrkja vår er einige i det, seier 
Hoem.

Utdrag frå Jul i Trøndelag 2016



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER 7

Neste år (31. oktober) er det 500 år siden 
Martin Luther hengte opp en plakat på døra 
til slottskirken i Wittenberg i  Tyskland. På 
plakaten hadde Luther skrevet 95  teser, 
eller påstander, som gikk mot kirkens 
 avlatshandel. Martin Luther var munk og 
arbeidet som lærer i Wittenberg. Han hadde 
blitt opprørt over at kirken  solgte avlats-
brev, som var en slags «garanti» for at tiden i 
skjærsilden skulle bli kortere. Skjærsilden var tenkt 
som en tid mellom døden og paradiset, der man skulle 
få en straff tilpasset sine synder. Man kunne kjøpe slike 
 avlatsbrev både for seg selv og for sine døde slektninger. 
Kirken tjente masse penger på dette og folk ble skremt til 
å kjøpe slike brev. Dette opprørte Luther så mye at han 
satte opp denne plakaten. Disse 95 tesene var jo bare 
én menings ytring blant mange andre på ei dør der det 
antakelig fantes oppslag om diverse arrangementer og 
offentlige  kunngjøringer. Men denne episoden  markerer 
 begynnelsen på en kjede av hendelser som forandret  
hele Europa og verdenshistorien. Derfor vil det være 
mange arrangementer neste år som omhandler Luther  
og  reformasjonen. Viktig å lære om dette!

Martin Luther er jo den mannen som vår kirkes lære 
er opp kalt etter, men det er ikke sikkert at folk flest vet 
noe mer enn bare det. Luther talte mye og skrev mye. 
Svært mye.  Han skriver noe av det flotteste som finnes 
i europeisk idéhistorie, samtidig som han skriver direkte 
avskyeligheter om jødene, bøndene eller pavekirken. Han 
fordømmer folk som ikke er enig med ham og  omtaler 

folk på en måte som vi i dag skjemmes over. 
 Martin Luther blir dermed en mangfoldig 
 person.  Reformasjonen og tiden rundt 
denne er derfor vel verdt et studium. Mange 
setter et skille i  historien ved denne hen-
d elsen i 1517. Før dette var det  europeisk 

middel alder og  etterpå  kommer den mod-
erne tid. Dette er selvfølgelig en  forenkling, 

men det gir likevel ganske god mening. 

Luthers lære kan vi forenklet beskrive slik: Kristus alene, 
nåden alene, troen alene og skriften alene. At det er Gud 
som frelser oss og at det ikke er vår egen  gjerning, var 
Luther store oppdagelse. Den  katolske kirke sier jo også 
dette mer tydelig nå enn den gjorde den gangen. Alene 
Gud skal ha æren!

Vår kirke kalles altså luthersk fordi den er oppkalt  etter 
Martin Luther. Men det tok lang tid før folk flest ble 
 lutherske. Noen sier at dette ikke skjedde i folkedypet før 
Hans Nielsen Hauges tid. I mange bygder brukte man 
de gamle katolske ritualene i lang tid etter at  kongen 
hadde innført reformasjonen. Enkelte steder her i  landet 
omtalte folk lutherdommen som «nytrua» til langt utpå 
1800- tallet. Det var mange steder altså ikke en klar 
og tydelig overgang til noe nytt, men det var noe som 
 modnet seg fram over flere hundre år. I vår tid ser man en 
fornyet interesse for «ritualisering» av troen, og dette kan 
gjerne være en god ting. Men vi må aldri glemme: Frelsen 
og det evige livet gis oss av bare nåde: Nåden alene!

TEKST // DAGFINN BJERKESTRAND 

Martin Luther i 1517 og 2017

Hva er mer trivelig enn å møtes ute i naturen, snakke 
 sammen om løst og fast mens svartkjelen putrer på bålet? 
Vi har møttes to ganger i høst og det har vært fine møter. 
Vi har øvd på knuter, spist nistepakke og hatt en liten 
andakt. Familie speiding er en god ting for store og små. 
 Tanken  videre er å fortsette med disse samlingspunktene 
og  samtidig utvikle speider for skolebarn. Da trengs det 
flere voksne til å bidra. Vi trenger å lære barn om  natur, 
menneskeverd, miljø og verdier som kan gå tapt i vår 
skjermoppslukende verden. Har du store eller små barn, 
ett eller flere? Dere er hjertelig  velkommen i  fellesskapet!  
Prøv familiespeiding, det er  uforpliktende og godt for hele 
 familien. Dere er med når dere har tid og det er ingen 
 dugnad, kiosktjeneste eller salg av dopapapir …  Opplysninger 
om tid og sted blir lagt ut på facebook gruppen «Småtroll og 
englebarn», samt «Oppslags tavle for folk i Skaun».

FAMILIESPEIDINGEN HAR STARTET! 

TEKST // ELISE KIMO

Bilde fra: http://lucascranach.org/DE_GNMN_Gm1570/image
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Laurdag 3. september møttes ein handfull fireåringar i 
Børsa kyrkje. Dagen etter skulle det vere gudsteneste med 
utdeling av 4-årsbok, og da var det kjekt å få ei stund i 
kyrkja til å førebu seremonien. På programmet stod song 
og dans som skulle framførast under gudstenesta, 
teikning og sjokoladekake. I tillegg vart ungane litt 
betre kjent med den fine boka dei skulle få. 

For tredje gang arrangerte vi Krøllekveld 
i  Børsa kirke. Dit kom det 18 toåringer fra 
rundt om i  kommunen og hadde en times 
tid sammen. Foreldre, noen søsken og 
besteforeldre var også med. Barna fikk 
utforske kirka, vi hadde et måltid, sangstund, 
historietid og utdeling av boka «Lille Sau 
går seg vill.» Samlingen ble avsluttet med at 
alle fikk tenne lys i lysgloben. Det er fint at 
barna kan få oppleve kirka på sine  premisser. 
Foreløpig har vi samlet alle i Børsakirka. 
Ideelt sett ønsker vi at Krøllekveld kan gå av 
stabelen i alle tre kirkene, så barna tidlig kan 
få knytte bånd til sin lokale kirke. Vi trenger 
nok frivillige til å gjennomføre dette, men 
umulig er det ikke. Ta gjerne kontakt om du 
kan tenke deg å være med å bidra på neste 
års Krøllekveld(er). Oppgaven er givende og 
overkommelig!

Betre kjent 
MED 4-ÅRSBOKA

TEKST OG FOTO // ESPEN TØRSET

Suksess for 

KRØLLEKVELD FOR 2-ÅRINGER
TEKST OG FOTO // ELISE KIMO
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Fredly folkehøgskole 
Torsdag 29. desember klokka 17.00

Det blir julesang, juleandakt, juletregang, 
 juleutlodning, julekaff e og julekaker. 

Og når til og med de tre vise menn kommer 
på besøk blir det ordentlig juletrefest!

Store og små er velkommen!

Arrangør: 
Børsa Normisjon 
og Børsa søndagsskole.

Husk også jule-
grantenning på 
Fredly 27. november 
kl 15.30!

JULETREFEST I BØRSA

Hilsen på 
dåpsdagen
TEKST // KRISTIN STORMO

I menighetene i Skaun ønsker vi at alle barna skal 
få en hilsen fra menigheten på sin dåpsdag. Ett år, 
to år og tre år etter at de er døpt. Det fjerde året 
inviteres barnet til kirka for å få ei bok. Det kommer 
mange unge familier fl yttende hit og det er ikke 
alltid vi får vite om de døpte barna som bosetter 
seg hos oss. For å sikre deg at barnet ditt skal få en 
slik hilsen fra menigheten, ring gjerne Eva på kirke-
kontoret slik at hun kan skrive inn navn, adresse og 
dåpsdag (dato og årstall).

Tirsdager fra 10.00-12.00 møtes barn og voksne på 
Åpent Lekested i Børsa bedehus. Stemningen er god og 
miljøet er inkluderende! Om du kommer som ny og ukjent 
vil du bli tatt godt imot. Noen av de som har vært på Åpent 
Lekested sier: 

«Muligheten til å treff e andre mødre og babyer og bli kjent 
med nye folk.» – Lise-Marie

«Sosialt og hyggelig møtested for store og små.» 
– Berit, Ingrid og Hilde

«Fint både for Johan og meg å møte andre barn og 
 voksne, synge, leke, ha fokus på bare å vere saman! Fint 
å bli kjent med andre sambygdingar som ein også gjerne 
møter igjen på andre arenaer seinare.» – Ragnhild

«Fint med både frilek og sangstund. En fi n mulighet til å 
møte andre foreldre og være sosial.» – Anna

«Flott å bli kjent med fl ere i kommunen. Koselig med 
sangstund og bølger!» – Maria

«Veldig fi n mulighet for de små å sosialiseres litt, også for 
voksne.» – Pia

«Veldig koselig for baby og foreldre- nye bekjentskaper, 
sangstund og rolig atmosfære. Fint sted å være sammen.» 
– Lena

Så stikk gjerne innom, du er herved invitert! 
Siste dag før jul er 29. november 
og deretter starter vi 
opp andre uka i 2017.

Åpent lekested
TEKST // ELISE KIMO
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Gullkonfirmanter 2016
BUVIK MENIGHET 
En blid gjeng med gullkonfirmanter 
møttes til  guds tjeneste i Buvik kirke 9. 
oktober. Etterpå inviterte menighetsrådet 
til middag på menighetshuset. Der ble 
det en trivelig stund med mimring og 
mye latter. 

Fra venstre: 
Sokneprest Dagfinn  Bjerkestrand, 
Svein Kvernberg, Kjell Kvernberg, 
Jan Agnar Onsøien, Mari Sofie Fjellvær 
Skogstad, Jan Inge Leraand, Odd Berg, 
Ole  Ulvund og Randi Øiaas Oddli. 

SKAUN MENIGHET 
1. rekke fra venstre: 
Ragnhild Fremstad, Marit Syrstad Stavne, 
Kirsten Lefstad, Torill Pauline Berg, 
Kari Melby og Ingrid Rekstad.

2. rekke fra venstre: 
Martin Svee, Paul Arne Buøy,   
Asmund Wollan, Lars Oddvar Landrø, 
Jon B  Husby, Per Erik Kufås og Anders 
 Zetterstrøm.

BØRSA MENIGHET 
Foran fra venstre:
Kirsten Belsås, Ruth Arnhild Melum, 
Jorun Kjøren, Bjørg Einan og Inger Marie 
Bakken.

2. rekke fra venstre:
Noralf Rønningen, Jan Olav Gagnås, 
Einar Arne Hynne, Per Terje Brøttemsmo 
og Egil Magnar Opland.

3. rekke fra venstre:
Bernt Olav Ofstad, Arne Ivar Meistad, 
Arvid Kveldstad, Arne Eggen og Øystein 
Brostrøm.
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SLEKTERS GANG NR. 4 2016

BØRSA 
28.08.16 Carmen-Marie Hollund 
 Johansen
18.09.16 Eric Noreen
25.09.16 Sanne Normann Andersen
 Iben Aune
30.10.16 Elise Austad Ramsøskar
 Frida Paulsen
 Petter Tokle Løvset
 Johan Godø Slørdal
13.11.16 Magnus Jystad
  
BUVIK
11.09.16 Oda Kvernberg Lerånd
 Emma Sivertsen
 Elise Hansen Rønning
 Kian Sommervold Fjeldberg
25.09.16 Emine Tunheim
 Elise Strand Sandvik  
 (Melhus kirke)
09.10.16 Indi Louise Grotbæk Heggen
 Kyrre Raavand-Strand
 Alexander Johannessen- 
 Rostad
 Levin Berntsen Heggvik

SKAUN
04.09.16 Astri Landrø
 Mathilde Vikan Gimse
 Heddie Charlotte Green
16.10.16 Emily Rekstad (Stjørdal kirke)
23.10.16 Eli Dalen
 Julie Pettersen Krangsås
 Signe Rønsberg
 Enok Husby Grandetrø

DØPTE

BØRSA
27.08.16 Mona Fjellvær og Jan Erik Mo
01.09.16 Wenche Karlsen  
 og Arne Ludvik Hansen

VIGDE

BØRSA
19.08.16 Andreas Ingvald Aasen  
 f. 1926
29.08.16 Nils Riaunet f. 1942
30.08.16 Maria Rosvold f. 1921
25.09.16 Harald Lund f. 1929

BUVIK
03.09.16 Berit Presthus f. 1919
23.09.16 Unni Lernes Vassli f. 1952
14.10.16 Emma Victoria Pembroke  
 f. 2003
20.10.16 Birger Stavholt f. 1930

SKAUN
05.09.16 Kåre Oddmund Berge 
 f. 1931
21.09.16 Oddny Rognes f. 1922
14.10.16 Håkon Jelstad f. 1914

DØDE

for 6-klassinger
Julen nærmer seg og det gjør også Lys Våken. Lys Våken er et  arrangement 
som er noe så spennende som å  overnatte i kirka. Alle 6-klassinger i 
kommunen, som er døpt eller har døpte foreldre, får brev i posten med 
 invitasjon. Andre 6-klassinger er like velkommen, men vi kan ikke sende 
invitasjon til dere så dere må ta kontakt med oss for å få invitasjon. Første 
adventshelga skal det skje og vi håper at mange vil delta også i år. Det er 
fint å møte andre dere skal gå på ungdomsskolen med.  Man blir gjerne 
godt kjent gjennom leker, felles måltider og mange opplevelser.  Lys Våken 
er noe utenom det vanlige og blir et minne for livet for dem som er med. 

Velkommen!

Til minne om 
BJØRN PAULSEN 
NORDHEIM
15. nov 1936 – 10. april 2016

Tekst // Dagfinn Bjerkestrand

Menighetsbladets faste skribent 
 gjennom mange år døde i vår. Dette 
var ganske overraskende på mange, for 
han virket oppegående og ved friskt 
mot bare noen måneder  tidligere. Han 
hadde skrevet både lengre artikler og 
småstykker og dikt til bladet i flere tiår 
og vi vet at mange satte pris på hans 
tanker. Nå mot slutten hadde stykkene 
et større islett av vemod og kanskje en 
mer sorgfull tone. Han visste vel hvilken 
vei det bar nå. 

Bjørn Nordheim var bevisst på 
 tradisjoner og ønsket å  formidle 
historie kunnskap til andre. Av 
 utdannelse var han adjunkt med 
emnene historie og religion. Han 
 arbeidet i mye av sitt yrkesaktive liv 
på tidligere Ringve videregående 
skole. Han var interessert i musikk og 
 vikarierte som organist i sin ungdom. 
Han var en fast kirkegjenger i  Buvik 
kirke, og trofast forbeder for sine 
 onkelbarn. Vi  husker ham  vandrende 
med sykkelen sin i bygda, og alltid 
hadde han tid til en  interessant prat om 
historie eller kirkeliv. Kunnskapen var 
stor og lysten til å lære mer var der hele 
livet.

Hjemme i Snøfugllia var huset fylt av 
bøker og notater om lokalhistorie, 
 slektsforskning og kirkelige  hendelser. 
Han var sentral i arbeidet med å få reist 
minnebautaen på Øra i Buvika, og han 
var opptatt av å minnes dem som ofret 
livet i fremmed land for vår frihets  skyld. 
Han var også  pådriver for å minnes alle 
dem som døde under  andre verdens krig. 
«Vi må aldri glemme», kunne han si. 

Tv-aksjonen i år gikk som kjent til 
Røde Kors. Dette var en organisasjon 
som Bjørn Nordheim også brant for 
 gjennom hele sitt liv. Fra menighets-
bladets side kan vi anbefale en gave 
til Røde Kors som et minne. Nå i 
 november ville Bjørn Nordheim ha fylt 
80 år, men slik gikk det altså ikke. I takk-
nemlighet for all hans livsgjerning lyser 
vi fred over hans minne. 
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Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

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
Konfirmantene deltar
6-årsbok 

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

4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 18. DESEMBER 2016
Førjulskonserter – se egen annon-
sering

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
Nynorsk liturgi

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

NYTTÅRSDAG / JESU NAVNEDAG
SØNDAG 1. JANUAR 2017  
Børsa kirke kl. 13
Høymesse POL 

KRISTI ÅPENBARINGSDAG
SØNDAG 8. JANUAR 2017  
Ingen gudstjeneste

2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 15. JANUAR 2017  
Buvik kirke kl. 11
Høymesse DnB 

3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 22. JANUAR 2017  
Ingen gudstjeneste - konfirmantleir

VINTERKULTURUKA: 
4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 29. JANUAR 2017  
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste POL 
Bibelutdeling 5.trinn
Børsa kirke kl. 17
Gudstjeneste POL 
Bibelutdeling 5.trinn

5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 5. FEBRUAR 2017
Børsa kirke kl. 11
Høymesse DnB 
Buvik kirke kl. 13
Gudstjeneste DnB 
Bibelutdeling 5.trinn 

HELLIGE TRE KONGER  
OG JUBILEUM!
Fredag 6. januar 2017 kl 18.00
Buvik menighetshus tjue år! 
Hellige tre konger vil feire huset!
Menighetshuset i Buvik ble bygget  
i 1996. Det er tjue år siden. Dette vil 
vi feire! Derfor markerer vi jubileet 
på Hellig-tre-kongers-festen den  
6. januar! Da blir det sang rundt 
juletreet, matservering, gaver til 
barna, andakt, leker og markering av 
tjue år med menighetshuset vårt!
Velkommen til hele familien!
Arrangør: «Menighetshusdyret»

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

Vår nye organist Vincentas Linkevicius 
begynner i sin tjeneste på nyttårsaften. Før 
dette blir det forskjellige vikarer på orgelet.

Neste menighetsblad kommer 31. januar. 
Hvis du ønsker noe inn i bladet, må dette 
være oss i hende 17. januar.

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

Gudstjenester november – februar
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