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Eg er så glad i jula,

for ho skal minne om

den signa krubbegjesten

som frå det høge kom.

Då blenkte himmelstjerna,

og englar song i kor

om han som Herren sende

med ljos til mørke jord.

Det byrja vent i stallen,

- Guds son er enno til

og kjem med frelsargåva

i kjærleik varm og mild. 

Eg er så glad i jula,

då held eg høgtidsfest.

- Ja, lukka er å leva

med Krist som heidersgjest.

Leif Ofstad

Foto: Pål Ove Lilleberg
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Det er advent! Vi teller ned. 
Det er ikke mange dagene igjen til jul. 
Nå er det lov å begynne å glede seg.

Vi møter mange smilende, glade og forventningsfulle ansikter på denne tiden av året. 
Det hverdagsgråe viker for all stas og pynt, lys og farger. Det som er smått og trangt og 
ondt skal vike. Nå skal vi rekke hender til hverandre og tenne lys så ingen krok er mørk. 
Vi skal kort sagt oppleve at livet er godt, festlig og gledelig.

Kjære og gode tradisjoner nå i adventstiden skal vekke livslysten og minnene. 
Alt bygger seg opp mot den store festen som møter vårt behov for idyll. 

I tillegg til de mange glade og forventningsfulle ansikter ser vi også hemmelighetsfulle 
ansikter. Alle har mange hemmeligheter – både barn og voksne. Først når julaften 
 kommer, da skal hemmelighetene pakkes opp.

Sånn er adventstiden vi vil ha – glede og begeistring, forventning og spenning. 
Mange har ei sånn adventstid. Og det er flott! 

Men så vet vi kanskje om noen som har en helt annerledes advent i år. Det er fordi det 
er den første advent uten en de har vært glad i. Disse opplever det vi kaller for julens 
bakside.

Det er så rart med høytiden vi går i møte. Høytiden blir et forstørrelsesglass. Det er ikke 
bare det gode som forstørres. Det vonde blir ofte enda vanskeligere. Ensomhet og sorg 
forsterkes. Julen blir en påminnelse om alt som ikke er som det skal være/har vært. 
Det merkes så godt at noen er borte.  

Sorgen og gleden går hånd i hånd. Utfordringen for oss må være å rekke hendene til 
hverandre slik at ei hånd som bærer tungt kan kjenne seg grepet av ei annen hånd. 
Utfordringen for oss må være å komme bitterheten i forkjøpet slik at de som sliter har 
noen å snakke med når de gruer seg til jul. Utfordringen for oss er å komme savnet 
i forkjøpet ved å lytte seg inn til smerten og de mange minnene den som gruer seg 
bærer på.

Dermed blir høytiden vi går i møte de utrakte henders høytid. Høytiden bringer oss inn 
i det dype mysterium at den evige Gud rekker oss mennesker sine frelsende hender i 
menneskebarnet Jesus. Høytiden vi går I møte er Guds utstrakte henders høytid! Guds 
hender møter menneskers hender i en liten krybbe i Betlehem. Så nær kom Guds 
hender våre hender at de møttes i en stall, – ja enda nærmere. For Guds evige armer 
når like ned og inn i ditt liv, i ditt vemod, i din sorg, i ditt mørke, og i din avmakt. Grip om 
«Guds armer». De armene er mektig til å bære deg også.

Men kanskje kan kjenneskap til julens bakside bidra til å gi livet en dypere glede denne 
høytiden. Nettopp fordi en våget å rekke ut ei hånd til noen som hadde det vondt. 
En fikk kjenne den rikdom som følger av å gi – gi av sin tid og omsorg. Slik står det i en 
gammel advents- og julesalme:

Gi din uvenn og din venn,
gi dem av ditt beste!
Gi til du blir tom og arm,
intet skal du miste!
Gi til du blir rik og varm,
rikest på det siste!

JULENS
BAKSIDE

TEKST  //  PÅL OVE LILLEBERG 
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Biskopens julehilsen
 HERBORG FINNSET // BISKOP I NIDAROS

Har du opplevd å få holde et bitte 
lite, nytt menneske i armene og 
se det inn i øynene? Et åpent, 
 granskende, ja rent ut mystisk 
blikk møter deg. 

Vi møter Guds storhet i hvert 
eneste bitte lite barn. I det nyfødte 
barnets blikk er det alltid mulig å få 
kontakt med Guds skaperglede.

Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets 
 «jule-evangelium»; 

Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.
Joh 1, 14. 

Barnet gråt i natten – som alle andre barn. Jesus. 
Han var Maria og Josefs lille gutt. Født underveis, 
langt hjemmefra. Vennlige mennesker hjalp dem. 
Barnet, det himmel-sendte, gråt i natten. Han var helt 
 vanlig – og han var noe langt mer, ufattelig mye mer: 
 Jesus.  Frelseren. Han som var med da alt ble skapt, før 
alle tider, han ligger nå som en liten bylt, et skrøpelig 
lite menneskebarn i halmen i krybba i landsbyen 

 Betlehem, den som for alltid er 
knyttet til Frelserens fødsel. 

Det er en dyp mening i at det er i 
våre første levedager vi ligner aller 
mest på Jesus. Han som vi kan 

kalle vår bror.

I dette landet er vi jule-mennesker. 
Vi feirer julehøytida fordi vi i den møter 

noe som gir gjenklang i hjertene våre. 
Jula er lysets og gledens fest, midt i vinter-

mørket. Frelserens fest: Gud er kommet nær. 

Alle har vi våre jule-minner; gode og varme og  trygge, 
eller vanskelige minner om utrygghet, sorg eller 
 ensomhet. Eller så kjenner du på at de gode minnene 
fra før i tida er blitt borte: livet har forandret seg – og vi 
har også det. 

Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet nær til oss! 
Barnet bærer med seg velsignelsen: Det sårbare, lille 
barnet som bare fikk en krybbe til seng – men som 
englene sang for. Gud er kommet nær til oss. 

En velsignelse forandrer ingen ting, men den  forandrer 
alt: Jesusbarnets åpne, kjærlige blikk hviler også på 
alt det som ikke ble slik vi trodde og håpet. Også på 
det som er vanskelig, og som fyller oss med sorg, 
 hviler velsignelsen fra Jesusbarnet. Han som kom 
med fred. Midt i en verden i ulage, hvor mørke skyer 
truer i  horisonten er det Frelserens og Trøsterens åpne 
blikk som møter oss. Med dyp fred – tross alt som er 
 vanskelig, og gjennom alt som er vanskelig. 

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større enn 
mørket. 

Velsignet jul! 
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Då blenkte himmelstjerna,
og englar song i kor
om han som Herren sende
med ljos til mørke jord.

Det byrja vent i stallen,
-Guds son er enno til

og kjem med frelsargåva
i kjærleik varm og mild. 

Eg er så glad i jula,
då held eg høgtidsfest.
-Ja, lukka er å leva
med Krist som heidersgjest.

Leifs mest kjente og kjære sang «Songen frå Betle-
hem» er på nynorsk, men den ble første skrevet på 
bokmål! Den er på bokmål i diktsamlinga «En salighet 
å vinne». I diktsamlinga «Den gode del - Salmer og 
 viser i ny og ne» er «Songen frå Betlem på nynorsk. 
I ett intervju med avisa Sør-Trøndelag 24. desember 
2005 sa Leif Ofstad bl.a. at han syntes salmen ble 
bedre på nynorsk. «Eg skriv best på nynorsk, men 
begynte seint med det», sier Leif til avisa. 

1. juledag 2005 ble det urframføring av «Songen frå 
Betlehem» i gudstjenesten i Geita strand kirke. Et lokalt 
prosjektkor deltok med Piotr  Wrobel som musikalsk 
leder. Forfatterne av denne artikkelen var henholdsvis 
prest og klokker i denne gudstjenesten. 

Det toner ein song i mitt hjarte 
ljuvleg når jula kjem, 
ein song som i sanning grip meg, 
songen frå Betlehem: 

Ære vere Gud i det høgste,
og fred på jorda,
og hugnad med menneskje. 

Det byrja i ljosglans der ute,
hyrdingar var på vakt. 
Med eitt stod ein Herrens engel
hjå dei i all si prakt. 

Og engelen sa: «Ottast ikkje. 
Høyr meg, kvar ein. Ver glad! 
I dag er det fødd ein frelsar,
Kristus, i Davids stad». 

Brått samlast ein himmelsk hærskare,
lufta vart fylt av song,
ein song som i sanning grip meg,
sunge for fyrste gong: 

Æra vere Gud i det høgste,
og fred på jorda,
og hugnad med menneskje. 

JULENS DIKTER – LEIF OFSTAD
PÅL OVE LILLEBERG/TERJE JONASSEN

I 1928 til 1936 var Alf Hauge fra Skedsmo 
sokne prest her i Børsa prestegjeld. På den 
tiden betjente også  soknepresten Geita-
strand kirke, noe som  betydde at han 
måtte ta sjøveien fra Kvitskjæret på Viggja 
over fjorden for å betjene menigheten med 
kirkelige  handlinger. 
 
I hans første konfirmantkull på Geitastrand var 
 gutten Leif Ofstad fra gården Inneråstan på Geita-
strand. Han var født i 1915 og vokste opp som nummer 
seks i en flokk på ni søsken. Da han var 10 år gammel 
døde mora; et sårt minne som fulgte han i alle år. I 
barneåra var han også mye syk og benyttet tiden til å 
lese og skrive. I konfirmantkullet til Alf Hauge i 1929 på 
Geita strand hadde presten en aldri så liten dikterspire.
 
Leif utdannet seg til lærer under andre verdenskrig, og 
tok videreutdannelse i musikk etter å ha arbeidet som 
lærer i flere år. Fra 1951 og seks år framover var han 
lærer ved Ofstad skole i heimbygda. I denne tiden var 
han også organist og gjorde tjeneste både ved guds-
tjenester og gravferder i Geitastrand kirke. 
 
Det var i denne tiden, nærmere bestemt i 1955 at 
 Geitastrand kirke overtok det gamle pipeorgelet fra 
Børsa kirke. Adolf Fosnæs bygde dette orgelet til Børsa 
kirke i 1902. Til kirkejubileet på Geitastrand i 2009 ble 
dette orgelet restaurert. Tonene fra orgelet som gjorde 
sin tjeneste i Børsa kirke for over 100 år siden kan fort-
satt høres på Geitastrand.
 
Da Leif virket som organist tidlig på 50-tallet var 
 Jostein Hatlebrekke sokneprest i Børsa preste-
gjeld. Han var den siste av prestene som måtte bruke 
sjøveien og den første presten som brukte bil til kirken 
ettersom Geitastrand fikk bilvei frem til kirken.
 
Leif sin store hobby var alltid å leke seg med ord 
og toner, og det resulterte i utallige sanger skrevet i 
 familiære anledninger, men også i dikt, salmer, sanger 
som finnes i bokform, eller ble utgitt på musikkforlag. 
I tillegg satte han tone til andres dikt, bl.a. til Blix sin 
salme: «Ein båt i stormen duva», – som for øvrig finnes 
i Norsk Salmebok.

Først og fremst kan vi si at Leif Ofstad var «julens 
 dikter». Jeg har funnet 6 julesanger/dikt av Leif. Som 
lyriker var det helt klart julen som var hans store høy-
tid. 

Eg er så glad i jula,
for ho skal minne om
den signa krubbegjesten
som frå det høge kom.



MENIGHETSBLAD FOR BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER 5

NY SOKNEPREST I SKAUN
TEKST OG FOTO // PÅL OVE LILLEBERG

Allerede i september ble det klart av Sveinung 
Tennfjord blir ny  sokneprest i Buvik. På kirke-
kontoret ble han kort tid  etter  tilsettingen tatt 
imot med  kaffe, kaker og blomster. Det var 
kirkeverge Inger Berg stod for  overrekkelsen av 
blomster.

I dag er Sveinung Tennfjord leder av  Kirkens SOS 
i Trøndelag. Denne stillingen har han hatt siden 
2005. Av tidligere erfaring kan vi nevne: Sogne-
prest i Tempe og Leira, kapellan i  Hoeggen, 
vikarprest i  Domkirken, feltpresttjeneste, 
Sjømanns kirken og  Kirkens bymisjon.

Sveinung bor i dag på Stubban i Trondheim.  
Han er 52 år, gift med Oddfrid Skorpe Tennfjord 
og de har to barn sammen.

Det er først etter jul Sveinung starter opp her 
hos oss i Skaun. Søndag 21. januar innsettes han 
i Buvik kirke av prost Dagfinn Thomassen.

Vi ser frem til å få Sveinung hit til Skaun. Med sin 
brede erfaring og kompetanse vil han ha mye å 
tilføre Skaunmenighetene.

Velkommen som ny sokneprest i  Buvik,  Sveinung!

PS! I menighetsbladet på nyåret vil vi komme 
tilbake til en mer  utfyllende  presentasjon av 
Sveinung.

RADIOGUDSTJENESTER  
FRA SKAUN I 2018
TEKST  // PÅL OVE LILLEBERG

Skaunmenighetene er spurt om de kan være 
såkalt stallmenighet for radiogudstjenesten på 
NRK P1/P1+. Vi har tatt imot utfordringen og 
svart ja! I 2018 vil det bli overført 4 gudstjenester 
fra kirkene i Skaun – to gudstjenester fra Børsa 
kirke og en i Buvik kirke og en i Skaun kirke.

Prost Dagfinn Thomassen bli med som predikant 
på to av gudstjenestene, men ellers vil  begge 
prestene, Pål Ove Lilleberg og Sveinung 
 Tennfjord være liturg og predikant. Organist på 
alle disse gudstjenesten blir vår kantor Vincentas 
Linkevicius.

Det er flott på slike gudstjenester å bruke lokale 
musikalske krefter. Vi ønsker veldig å få med oss 
sangere og musikere fra Skaun, men det er ennå 
ikke avklart hvem det blir.

Tidspunkt for disse gudstjenestene blir som 
følgende:
- 11. mars: Buvik kirke
- 29. april: Børsa kirke
- 26. august: Børsa kirke
- 11. november: Skaun kirke

Alle gudstjenestene vil bli overført kl. 11, men 
de vil også i ettertid kunne «lastes ned» fra 
 nettsidene til NRK.

Dette skal ikke legges skjul på at undertegnede har blitt 
svært glad i denne julesangen. På våre nettsider  
www.kirken.no/skaun vil det denne julen være mulig 
å se og lytte til en video med denne sangen fremført 
av det lokale prosjektkoret med Kristin Hoff som solist. 
Opptaket er fra jubileumskonserten i 2009.
 
I gudstjenesten i Geitastrand kirke har Leif Ofstad sin 
diktning fått stor plass. Når det er dåp leses Leif Ofstad 
sine diktet «Et lite barn ved dåpen en sjel i Herrens fang 
er skjønnere enn roser og gyllen soloppgang» og til 
konfirmasjon «Vår frelsar, du ser flokken her så dyrebar 
og fin og skjær ved porten til si vaksne verd».
På julekvelden, når det er åpen kirke på Geitastrand, 
leser klokker Terje både juleevangeliet og disse to 
versene fra diktet Høytid av Leif Ofstad:

Så er vi atter samlet til  
hellig julefest 
og åpner hjertets dører 
for himmelutsendt gjest. 
Han kom i tidens fylde,
han kommer nå på ny
mens tusen klokker kimer
rundt om i bygd og by. 

Det kom en gjest til jorden
som bære vil vår bør. 
Han kommer til hver enkelt
som åpner hjertets dør. 
Han er vårt lys i mørke,
vår trøst og trygge favn. 
God høytid, små og store,
i Jesu Kristi navn.
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FOR OSS OVER 60
Tir 30. januar kl. 15.00 på Børsa bedehus
Man 27. februar kl. 15.00 på Børsa bedehus
Man 20. mars kl. 15.00 på Børsa bedehus
Man 24. april  kl 15.00 på Fredly folkehøgskole
Åpent for alle. Program, hygge, god mat. Gratis. 

Velkommen! Arr. Børsa Normisjon

NY DISTRIBUTØR
Det er bare å beklage. De siste utgavene av menighets-
bladet har ikke blitt distribuert godt nok til alle 
 husstandene i kommunen. Nå har vi skiftet distributør 
i håp om at menighetsbladet skal komme alle i 
 kommunen i hende. Men skulle du nå ha interesse av 
å lese et blad du ikke har mottatt, kan alle utgavene av 
menighetsbladet lastes ned fra våre nettsider 
www.kirken.no/skaun/menighetsbladet

GIRO
Skaun menighetsblad er et viktig organ for oss 
i kirka for å nå ut med informasjon og nyhets-
saker. Fire ganger i året sender vi ut bladet til alle 
husstandene i Skaun. I tillegg har vi 260 utenom 
kommune som får menighetsblad adressert. Vi 
sitter med et inntrykk av at bladet blir lest.

Med stor frimodighet ber vi derfor om støtte til 
å gi ut bladet. Foran utgivelsen av dette bladet 
var kassa nesten tom. Vi ber derfor om en god 
julegave til bladet.

Bruk vedlagte giro eller betalt inn ditt beløp til 
4214.53.02107.

Kjenner du fl ere utenom kommunen som ønsker 
å motta bladet så fi nnes det bestillingskjma på 
www.kirken.no/skaun/menighetsbladet 

BØRSA 
NORMISJON
Børsa Normisjon arrangerer søndagstreff  kl. 
17.00 på Børsa bedehus. Dette er samlingen for 
hele fellesskapet. Mye sang og musikk, forbønn, 
aldersdelt program og kveldsmat til slutt.
En torsdag i måneden er det bibelsamlingene 
kl. 19.30 på bedehuset. Stedet for fordypning, 
samtaler bønn og forbønn. Enkel servering hører 
med.

Programmet
Tors 11. jan Bibelsamling
Søn 14. jan Søndagstreff  med Dag Stang
Søn 21. jan Lovsangs og delekveld med 
 Olav Pederstad, NB: kl 20

Tors 1. feb Årsmøte kl 19
Søn 11. feb Søndagstreff  med 
 Sveinung Susort
Tors 15. feb Bibelsamling

Søn 11. mar Søndagstreff  med Einar Strøm
Tors 15. mar Bibelsamling

Tirs 2. april Påskefest for hele familien, 
 i samarbeid med NLM
Tor 19. april Bibelsamling
Søn 22. april Søndagstreff  med Oddbjørn Stjern

Tors 3. mai Bibelsamling
Søn 13. mai Søndagstreff  med Inger Brit    
 Rødberg
17. mai Grunnlovsfest på Fredly 
 folkehøyskole

Tors 14. juni Bibelsamling

THUNDER
Ungdomsklubben Thunder har oppstart fredag 
12.januar kl. 1930, og deretter annenhver fredag 
utover våren. Vi holder til i Børsa bedehus, og 
samlingene er fredager fra kl. 19.30–22.30. 
Weekend blir på Nerskogen 16.–18. mars.

Følg med på facebooksiden: Ungdomsklub-
ben Thunder. Velkommen til alle som går på 
 ungdomsskolen eller videregående skole. 
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av  elevtalls- og kostnadsutviklingen, og må være 
 forutsigbart for  skolene, sa partileder i KrF Knut Arild 
Hareide til Folkehøgskolene før valget og lovet at KrF 
ville kjempe for dette.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker seg flere 
folkehøgskoler.

– Folkehøgskolene er viktige for Venstre, dette er 
en skoletype vi trenger langt flere av. Derfor ønsker 
 Venstre å opprette minst en ny folkehøgskole i året, sa 
hun. KPK

Fredly folkehøgskole
Siden vi har en folkehøyskole i vår kommune har vi spurt 
inspektør Ståle Sugustad ved Fredly folkehøy skole.

Hvor mange elever har dere på Fredly denne 
 vinteren? Fullt hus?
I år har vi 125 elever og det er fult hus, noe vi har hatt 
de siste årene. 

Hvordan er det å drive folkehøyskole her i Skaun?
Skaun er et bra sted å drive folkehøgskole. Vi ligger 
fint til på landsbygda samtidig som buss-stoppen inn 
til Trondheim er 5 minutter unna. Fredly har et fint 
samarbeid med Skaun kommune på flere områder. 
 Bistandsklassen er engasjert i flyktningetjenesten, 
treningsinstruktør linjene driver treningssenter som er 
åpent for bygda, i tillegg arrangerer vi bygdekino, stiller 
med bøssebærere til tv-aksjon, noen elever er støtte-
kontakter og andre hjelper elever på ungdomsskolen 
med lekser.  

I år har vi en elev fra Viggja, Marius Viggen Røli. Han er 
elev på Security-linja, en linje som har vært veldig popu-
lær de siste årene. Vi har 40 elever på denne linja i år. 

Marius Viggen Røli
De to siste spørsmålene går til Marius Viggen Røli fra 
 Viggja.

Hvorfor valgte du en folkehøgskole så nærme?
Dette var den eneste skolen med vekterlinje, og det er 
lett å få seg jobb som vekter  etterpå.  

Hva er elevene på Fredly mest 
fornøyd med? 
Elevene på skolen trives godt og 
det er et godt samhold mellom 
elevene. Det er også et godt og 
variert undervisningstilbud, samt 
utvalg av aktiviteter vi kan drive 
med på fritiden. Vil også si at det er 
god mat på Fredly.

Denne høsten startet over 7600 elever på de norske 
folkehøgskolene. Det er ny rekord i antall elever for 
tredje år på rad.

Det har vært en jevn vekst til folkehøgskolene  siden 
2004 og for tredje år på rad er det rekordmange 
elever som starter på en folkehøgskole, ifølge en 
 pressemelding fra Informasjonskontor for kristen folke-
høgskole (IKF).

– Målinger gjort av analysebyrået EPSI har de siste 
fem årene vist at folkehøgskolene har Norges mest 
fornøyde elever. Det er helt tydelig at fornøyde elever 
er en av våre aller beste rekrutteringskanaler, sier 
 informasjonsrådgiver Marit Asheim ved IKF.

I dag går det ifølge IKF 20 % flere elever på de norske 
folkehøgskolene enn det gjorde for 10 år siden. Elever 
på folkehøgskole utgjør over 11 prosent av et årskull. 
Det er, ifølge IKF, like mange som Forsvaret har inne til 
førstegangstjeneste.

– Slitne etter karakterpress
Asheim mener folkehøgskolens popularitet gir et 
 tydelig signal til resten av skole-Norge. 

– Stadig flere elever er slitne etter karakterpress 
på videregående, og sier de ønsker seg et anner-
ledes år før videre studier. Uten både karakterer og 
 eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og 
 motivasjonen til å lære videre, sier hun.

De 80 norske folkehøgskolene startet denne høsten 
med til sammen 7640 elever. Det er en vekst på 2 % fra 
forrige skoleår, som var et historisk toppår. 

– Vi tror flere har fått øynene opp for det et folkehøgs-
koleår faktisk gir, som læringsglede, økt samarbeids-
kompetanse og faglig utvikling, sier Asheim.

Håper på økte midler
Nå håper Folkehøgskolene at den økende 
 populariteten også vil få følger for bevillinger fra staten.

– Elevveksten de siste årene er tydelig tale fra norske 
ungdommer: vi trenger folkehøgskolene! Nå håper vi 
også Regjeringen synliggjør dette i utformingen av sitt 
statsbudsjett for 2018, sier Asheim.
 
I forkant av Stortingsvalget i september lovet både KrF, 
Venstre, SV og Senterpartiet å jobbe for økte midler til 
folkehøgskolene.

– Folkehøgskolene trenger styrkede ramme-
betingelser. Tilskuddet skal justeres på bakgrunn 

FREDLY FOLKEHØGSKOLE  
Slår elevrekord for tredje år på rad

TEKST // KPK // PÅL OVE LILLEBERG

https://www.folkehogskole.no/blogg/det-viktigste-aret-i-livet
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I november var det 1 år siden Kafé Hjerterom så dagens 
lys i Børsa bedehuset. Det var sekretær på kirke-
kontoret, Eva Årbogen Elvrum som tok initiativet til 
dette tiltaket. Hun så at vi fikk mange nye innbyggere 
i kommunen, folk som hun hadde lyst til å komme i 
kontakt med. 

På bedehuset samles mange frivillige som gir våre nye 
landsmenn språkopplæring samt kunnskap og innsikt 
i norsk kultur og samfunn. Det er satt av mye tid til å 
prate rundt bordene og de som vil kan aktivere seg 
med å spille biljard, bordtennis, sjakk og andre spill. 
Hånd arbeid er også en populær 
aktivitet. 

Tiltaket støttes i dag opp fra kirka 
med frivillighets sentralen som 
 samarbeidspartner. Det er åpent 
og gratis for alle, ja et møtested for 
alle som trenger et sted å møtes på 
 dagtid. Og det serveres vafler og 
kaffe hver eneste gang.

PREMIEOPPGAVE
1. Hvor i Bibelen leser vi om Vismennene som kom med gaver til Jesusbarnet?
 I: Matteus 2,1-12 // X: Lukas 2,1-14 // II: Johannes 1,1-14
2.  Hvor i Bibelen finner vi profetien om at Jesus skulle bli født i Betlehem?
 I: Jesaja 7,14 // X: Jesaja 9,2-7 // II: Mika 5,1-4
3.  Hvem var keiser i Roma da Jesus ble født?
 I: Julius Cæsar // X: Augustus // II: Nero
4. Hvor flyktet Maria og Josef med Jesusbarnet, da de fikk høre at Herodes ville ta livet av barnet?
 I: Syria // X: Egypt // II: Libanon
5. Hvem har skrevet julesangen «En stjerne skinner i natt»?
 I: Hans Brorson // X: Eyvind Skeie // II: Tore W. Aas
6. Når ble «Et barn er født i Betlehem» skrevet?
 I: 1300-tallet // X: 1517 // II: 1617
7. I hvilken julesalme finner vi strofen «og tusne barnehender»?
 I: Mitt hjerte alltid vanker // X: Jeg er så glad hver julekveld // II: Det lyser i stille grender
8. Hvor mange gudstjenester skal det være på julaften i Skaunkirkene i år?
 I: 3 // X: 4 // II: 5
10. Hvilket land kommer skikken med 7-armet lysestake fra?
 I: Tyskland // X: Israel // II: Italia
11. Hva heter, i følge sagnet, de tre vise menn?
 I: Kasper, Jesper og Jonatan // X: Per, Pål og Espen   
 II: Kaspar, Melkior og Baltasar
12. Hvor er bildet tatt?
 I: Vollan og Ribakken // X: Kjærem // II: Skjetnan

Send svarene til Pål Ove Lilleberg, Skaun kirkekontor, 7358 Børsa
eller på mail pal.ove.lilleberg@skaun.kirken.no 
– men bruk aller helst skjema på nettsidene www.kirken.no/skaun

Kafé Hjerterom – 1 år
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GODKVELDKLUBBEN
Gò kveld klubben er en klubb for deg som går i 5.–7. trinn med 
 samlinger i kjelleren på Bede huset. På klubbkveldene holder vi på med 
ulike aktiviteter som spill, konkurranser,  andakt, servering litt sang og 
ellers sosialt samvær.  Vinteren og vårens datoer er: 

17. jan, 7. feb, 28. feb, 21. mar, 11. apr og 2. mai. 
Det er også mulig å følge Gò kveld klubben på  Facebook. 

HVA ER ÅPENT LEKESTED?
Dørene i sokkelen på Børsa bedehus er åpne mellom 
klokka 10.00 og klokka 12.00 annenhver tirsdag. 
Da kan du komme med barnet ditt. Dere møter andre 
som er hjemme på dagtid og kan slå av en prat, ta en 
kaff ekopp og bare være der. Dere kan komme og gå 
som dere vil innenfor tidsrammen. Vi har gjerne en kort 
sangstund på 10-15 minutter og så serveres det lunsj. 
Lokalene er nyoppusset og det er et trivelig sted. 
Synes du det er litt skummelt å gå dit når du ikke 
 kjenner noen der? Jeg opplevde det slik med mitt 
første barn da vi bodde i Trondheim, derfor er jeg 
nok ekstra nøye med å ta godt imot dere. Så dere er 
hjertelig  velkommen og vi ønsker å møte akkurat dere. BABYSANG OG BABYMASSASJE 

I BUVIK MENIGHETSHUS.
Trosopplæringa i Skaun arrangerer babysang 
med massasjekurs tre gangar i året. Her er 
stemninga varm. Vi delar tankar og bekymringar, 
små og store gleder. Vi blir kjent med nye og 
vi tilbringer kvalitetstid saman på ein særskild 
måte. Mange kjem tilbake på kurs etter kurs og 
med nye barn. På kurset i haust hadde vi over 20 
påmeldte. Neste kurs blir fra midten av januar og 
held på fram til vinterferien og så vert det eit i 
april-mai. Påmelding via våre nettsider.
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KONFIRMANT
JUBILANTER BØRSA
Foran fra venstre: 
Turid (f. Belsås) Rognes,  Inger Berg,  
Grethe Husby Gaustad  Esbensen, 
 Marlaug Johanne (f. Sellie) 
 Sommervold, Grete Irene Kirkhus 
Søpstad, Marit Johanne Hammer 
og Ingunn Syrstad Dahlø.

Bakerst fra venstre: 
Kåre Hilmar  Jenssen, Mildrid 
Johanne Solfeldt Gjessing,  Ingolf 
Dahl, Ingrid Fossum Smevoll, 
Unni Schølberg Sjøholt,  Anders 
 Storsand, Solrun (f. Singsdal) Buøy 
og sokneprest Pål Ove Lilleberg.

KONFIRMANT
JUBILANTER SKAUN
Fra venstre: 
Sokneprest Pål Ove Lilleberg, 
Anders By, Mildrid Johanne Kjevik, 
Oddbjørn Lefstad og Arne Gaustad.

KONFIRMANT
JUBILANTER BUVIK
Foran fra venstre: 
Anne Britt Onsøien Lufall, 
Elbjørg Onsøien Johnsen,  
Randi Furseth Hammertrø og  
Toril Bøkseth Aas.

Bakerste rekke: 
Prost Dagfinn Thomassen, 
Jan Leo Sandvik, Asbjørn Leraand, 
Anders Garberg, Ola Kvernberg og 
Jostein Nyutstumo.

Konfirmantjubilanter 2017
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SLEKTERS GANG NR. 4  2017

BØRSA 
27.08.17 Linnea Lefstad
 Leander Tronsen
 Ola Smistad Aunan
03.09.17 Eskil Gisnås
17.09.17 Amanda Lund-Nilsen
 Linnea Pedersen Dahlseng
 Elias Jensen-Kjenstad
01.10.17 Matilde Sævik
 Lava Skaget Evensen
 Ane Slettestøl Stafne
19.11.17 Marie Rosmo Aunan
 Helene Kjøren

BUVIK
03.03.17 Adrielle Nilsen Mian 
 (Byåsen kirke)
10.09.17 Signe Graff er Larssen 
 (Klæbu kirke)
08.10.17 Kian Alexander Kvitnes Neil
 Adrian Leander 
 Hansteen-Vikestad
 Madelen Mjåseth Grindskar
 Milo Lien Pedersen
 Ada Sofi e Aspaas Paulsen
 Karen Årvåg Storvoll
29.10.17 Silje Skogås Ravlo
 Elliot Justin Sundal

SKAUN
03.09.17 Oline Berg Aune
22.10.17 Jostein Onsøien Aunan
19.11.17 Christian Friberg Eidsli

DØPTE

BØRSA  
09.11.17 Elin Jensen og Marius Wold

BUVIK
22.08.17 Mirjam Lehn og 
 Håvard Quenild
26.08.17 Hege Kvernberg og 
 Knut Tarald Sæther

SKAUN
09.09.17 Karin Selbekk og 
 John Einar Kjevik

VIGDE

BØRSA
31.08.17 Brit Karin Belsås f. 1941
01.09.17 Paul Petter Gravrok f. 1946
15.09.17 Eivind Gimse f. 1944
17.09.17 Odd Einar Grandetrø f. 1951
11.10.17 Arne Hynne f. 1921

BUVIK
31.08.17 Bjørg Oddny Pedersen f. 1922
03.09.17 Olav L. Øyås f. 1935
19.10.17 John Lereggen f. 1939
11.11.17 Oddbjørn Hammer f. 1922

SKAUN
31.08.17 Guttorm Sæther f. 1934
17.09.17 John J. Dahlen f. 1935
20.09.17 Hans Jørgen Gjevik f. 1943
03.10.17 Sigrun Oline Husby f. 1950
10.10.17 Anne Restad f. 1961

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)

29. desember kl 17 på Fredly
Det blir julesang, juleandakt, juletregang, 
juleutlodning, julekaff e og julekaker. 
De tre vise menn kommer på besøk! Store 
og små er velkommen! Arrangører er Børsa 
 Normisjon og  Børsa Søndagsskole

Lørdag 6. januar kl 16 i Skaun menighetshus
Små og store er velkomne til juletregang, 
 underholdning og traktering  med bl. a. 
snitter, kakao og kaff e.

Styret

JULETREFESTER

Kafé HjerteromKafé Hjerterom
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1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 3. DESEMBER 2017  
Børsa kirke kl. 11
Familiegudstjeneste POL 
og Elise Kimo
Lys våken

Skaun kirke kl. 17 
Lysmesse POL og Inger Synnøve Gjære
Konfirmantene deltar 

2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 10. DESEMBER 2017  
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
SØNDAG 17. DESEMBER 2017
Buvik kirke kl. 17
Førjulskonsert medvirkende DT

Børsa kirke kl. 19
Førjulskonsert medvirkende DT

4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
JULAFTEN 
SØNDAG 24. DESEMBER 2017
Buvik kirke kl. 14.30
Gudstjeneste Lars Birger Aadland

Børsa kirke kl. 14.30
Gudstjeneste POL 

Skaun kirke kl. 16
Gudstjeneste POL

JULEDAG
MANDAG 25. DESEMBER 2017
Børsa kirke kl. 13
Høytidsmesse POL

STEFANUSDAG / 2. JULEDAG
TIRSDAG 26. DESEMBER 2017
Skaun kirke kl. 11 
Høgtidsmesse DT

3. JULEDAG
ONSDAG 27. DESEMBER 2017
Vennatunet kl. 10.30 
Gudstjeneste DT

Rossvollheimen kl. 12 
Gudstjeneste DT

NYTTÅRSDAG
SØNDAG 1. JANUAR 2018
Børsa kirke kl 13
Høymesse POL

SØNDAG 7. JANUAR 2018
Ingen gudstjenester i Skaun

2.SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 14. JANUAR 2018
Børsa kirke kl 11
Gudstjeneste POL

Skaun kirke kl. 13
Høymesse POL

3.SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
SØNDAG 21. JANUAR 2018
Buvik kirke kl 11
Gudstjeneste SvT, POL og prost DT
Innsetting av ny sokneprest  
Sveinung Tennfjord

SÅMANNSSØNDAG
SØNDAG 28. JANUAR 2018
Søvassli Ungdomssenter kl. 14
Leirgudstjeneste SvT og POL

KRISTI FORKLARELSESDAG
SØNDAG 4. FEBRUAR 2018
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste SvT
Bibelutdeling (5.trinn)
Vinterkulturuka

Børsa kirke kl. 13
Familiegudstjeneste SvT
Bibelutdeling (5.trinn)
Vinterkulturuka

FASTELAVNSSØNDAG
SØNDAG 11. FEBRUAR 2018
Skaun kirke kl. 11
Familiegudstjeneste POL
Bibelutdeling (5. trinn)

ASKEONSDAG 
ONSDAG 14. FEBRUAR 2018
Børsa kirke kl. 19 
Ungdomsgudstjeneste POL
Gokveldklubben og Thunder deltar

1. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 18. FEBRUAR 2018
Børsa kirke kl. 11
Høymesse SvT

Buvik kirke kl. 13
Høymesse SvT

SØNDAG 25. FEBRUAR 2018
Ingen gudstjenester i Skaun

3. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 4. MARS 2018
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste POL

Skaun kirke kl. 13
Høymesse POL

4. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 11. MARS 2018
Buvik kirke kl. 11
Høymesse SvT og DT                                                                                                                                              
Overføring NRK P1

MARIA BUDSKAPSDAG
SØNDAG 18. MARS 2018
Skaun kirke kl. 11
Familiegudstjeneste POL og Elise Kimo
Tårnagenter                                             

POL: Sokneprest i Børsa og Skaun,
Pål Ove Lilleberg
SvT: Sokneprest i Børsa og Skaun,
Sveinung Tennfjord
DT: Prost Dagfinn Thomassen

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

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa
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