
menighetsblad

FOR BØRSA, BUVIK OG  
SKAUN MENIGHETER

1. UTGAVE 2019 // 67. ÅRGANG

 SALMEKVELD I BUVIK KIRKE // FASTEAKSJONEN
DÅPSHILSEN // BIBELUTDELING MED NYE RAMMER

«Guds ord det er vårt arvegods, 
det våre barn skal være. 
Gud, gi oss i vår grav den ros, 
vi holdt det høyt i ære! 
Det er vår hjelp i nød, 
vår trøst i liv og død; 
o Gud, hvordan det går, 
la dog mens verden står, 
det i vår ætt nedarves!»

Grundtvig 1817
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Når ei kirke blir 200 år er det grunn for å feire. 
I år runder Buvik kirke en milepæl som  markeres 
på mange måter gjennom hele året. Kirka har fulgt 
bygdas liv gjennom generasjoner. Her har mange blitt 
døpt, konfirmert, viet og gravlagt. 

Kirka er et sted hvor livet kommer til uttrykk. I dåpen får barna 
sitt første møte med kirka – og med Gud. Kirka representerer kontinuitet i livet 
som har vært, og det som kommer. Her hører vi til. 

Buvik kirke sitt grunnriss er en åttekant. Åttekanten har både en sekulær og 
en  teologisk betydning. Den sekulære betydningen handler om solidaritet og 
 likeverd. Nesten som rundebordet der ingen sitter «øverst ved bordet». 

Den teologiske betydningen av åttekanten handler om den åttende skapelses-
dagen som er oppstandelsesdagen. Jesu oppstandelse fra de døde er selve 
grunnlaget for hele den kristne tro. De første kristne grunnla menigheter som et 
svar på oppstandelsen. Erfaringen av å møte Kristus som hadde beseiret døden 
var utenfor enhver annen livserfaring og satte mot i de kristne.

Skapelsesberetningen er en billedlig framstilling av hvordan alt ble til. 1. mosebok 
forteller om syv skapelsesdager. Den åttende dagen er det nye; oppstandelsen og 
håpet! Poenget er at Gud er Skaperen – og den som  frelser. 

Menighetsrådet i Buvika ville lage en logo i forbindelse med jubileet. Logoen er en 
åttekant. Inni åttekanten er et aks. Akset er nært knyttet til historien i Buvika med 
Mølla som siden 1800-tallet har produsert mel.

Akset kan også tolkes som et teologisk symbol. Av korn lages brød. Såkornet som 
legges i jorda må dø for at nye aks skal vokse opp. Dette bibelske motivet er et 
bilde på vår egen oppstandelse og vårt håp for evigheten. I nattverden finner vi 
igjen brødet som brytes. Dette er et bilde på Jesu kropp som ble brutt ned for å gi 
oss syndstilgivelse og håp. 

Når akset er satt inn i åttekanten oppleves dette som et riktig symbol for 200-års-
jubileet for Buvik kirke. Likeverd og håp, solidaritet og brød for alle er verdier Buvik 
kirke gjerne vil assosieres med. 

I forbindelse med jubileet er det i  samarbeid 
med Buvikas egen gullsmed, Magnhild 
Rølvåg, laget et smykke i sølv som er til salgs 
i hennes atelier i  Hammerdalen. Smykket vil 
koste i underkant av tusen kroner inklusive 
lenke. Håpet er at smykket blir noe som folk 
i Buvika får et forhold til siden det har en tett 
forankring til stedet. Kanskje er dette en flott 
konfirmasjonsgave til de som blir konfirmert i 
jubileumsåret? 

BUVIK KIRKE 1819–2019

SVEINUNG TENNFJORD
SOGNEPREST I BUVIK
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Salmekveld 
i Buvik kirke

TEKST: VINCENTAS LINKEVICIUS // FOTO: EGIL WORMDAL

På vinterkulturuka 2019 i Skaun kommune har kirken 
deltatt med flere arrangementer i tillegg til de vanlige 
kirkelige handlinger. Buvik kirke feirer 200års jubileum, 
og derfor kommer vi til å ha flere arrangementer der. 

Den 29. januar i år arrangerte vi salmekveld i Buvik 
kirke. Der deltok menigheten kunne på salmesang, 
og det var innslag fra Skaun Gospelkor under ledelse 
av kantor Vincentas Linkevicius, Med seg hadde han 
 Jonas Ehroth på el-gitar og sogneprest Sveinung 
Tennfjord bidra også med en solosang og hadde rollen 
som konferansier. 

Salmekvelden var veldig variert. Gospelkoret  startet 
kvelden med Salmen: «Noen må våke i verdens 
natt» i et mørkt kirkerom akkompagnert av orgel og 
el gitar. Den magiske stemningen satte tonen for 
 resten av kvelden. Felles-salmene ble fremført både 
på orgel og piano. Det var valgt litt nyere  salmer 
som  menigheten i kommunen ikke synger så ofte 
for å introdusere noen av de nye salmene i den nye 
salmeboka fra 2013. Det er alltid fint for menigheten å 
oppdage nye og vakre salmer. Jazz-stykket «Trough-
out» av B.Frisell ble  fremført som duett med orgel 
og el- gitar.  Sveinung Tenfjord sang og spilte gitar på 
den vakre salmen: «Som et barn ble du båret til meg», 
og salmekvelden ble avsluttet med sang av Skaun 
 Gospelkor  akkompagnement av Liv Randi Snekvik på 
piano. Andre Meldal sang solo på denne siste salmen 
som var: «Hellig, Hellig, Hellig». 

Salmekvelden var en stor suksess med tanke på antall 
folk i kirka - vi var 101 til sammen – og tilbakemelding 
etter arrangementet. Offermålet på salmekvelden gikk 
til nytt piano i Buvik kirke og vi har samlet inn 3842kr.

2. februar holdt kantor Vincentas Linkevicius en 
orgelmeditasjon i Buvik kirke. Vincentas spilte musikk 
av J.S.Bach og L.Boëllmann. Det var 30 stykker som 
kom for å høre på meditasjonen. Menigheten stilte 
også med enkel servering etter konserten. 

Vi er veldig glad at folk er interessert i det som skjer i 
kirka og vi gleder oss til nye arrangementer.

KIRKEVERGENS HJØRNE

Børsa kirke:  De frivillige som delte ut dåpshilsen  
 tidligere vil gjerne ta på seg pussing  
 av sølv og messing i Børsa kirke.   
 Det er vi veldig takknemlig for.

 
Skaun kirke:  Vedlikehold 

Skinnet på kne fallet ble utskiftet i 
januar, med godt resultat.

 
 Sikkerhet
  Avsperring er montert foran 

 kirkebenken på venstre side, ved 
korbuen. Det er en høydeforskjell 
fra tregulv foran benken ned til 
skifergulv.

Buvik kirke:  Dessverre fikk vi ikke  
 ekstra bevilgning til planlagt  
 oppussing av kirke benkene i Buvik  
 kirke. Vedlikeholdet blir utsatt.

Vincentas
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Fasteaksjonen 2019 
7.–9. april 

2426

Bli en bøssebærer du også

Etter at mamma og  storebror 
døydde har 12 år gamle Hawo 
tatt over mykje av det  daglege 
 ansvaret for  familien. –  Aller 
helst vil eg bli sjukepleiar. 
 Fordi eg  ønsker å hjelpe andre.

Smilet sit eit stykke inne, men det er  likevel 
ein vaksen mildskap i  blikket til Hawo. Ei 
 blanding av sjenanse, og  opplevingar ingen unner eit 
barn. For få år sidan, ho hugsar det så godt, levde ho 
med mor og far, fem brør og ei  syster. Eit enkelt, men 
godt liv som nomadar ute i det  golde  ørkenlandskapet 
i Puntland i Somalia. Det var før  regnet slutta å kome. 
Sesong etter sesong. Før  geitene dei levde av byrja å 
døy, eitt dyr om gongen. Før dei sjølve vart utmagra. 
Før Hawo mista mamma og  deretter storebror. Han 
var berre skinn og bein, og då han vart sjuk makta ikkje 
kroppen meir.

Livreddande vatn
– Vi har ingenting. Men vi kom hit for at vi ikkje skulle 
døy, sier Hawo med lav stemme. Ho fortel at dei 
vaksne bestemte at storfamilien måtte kome seg til 
provinshovudstaden Garowe. Hit til fl yktningleiren 
Jilab 3, der nye klimafl yktningar strøymer til kvar 
einaste dag. Frå 2010 til 2012 vart Somalia ramma av 
den mest alvorlege tørka på 60 år og hungersnauden 
tok livet av nærare 260.000 menneske. Ifølgje FN er 
2.6 millionar somaliarar i dag på fl ukt, hovudsakleg frå 
tørke, men òg frå konfl ikt.

Dei har mista stort sett alt, men heldigvis sørger 
Kirkens Nødhjelp for reint vatn her i leirane. Det er 
helt avgjerande for å unngå vassbårne sjukdomar som 
kolera – og for at folk skal kunne overleve under dei 
særs krevjande tilhøva. Dei daglege turane til ein av 
vasspostane er det Hawo som står for. I tillegg til at ho 
lagar mat, vaskar kle, passar småsøsken og held reint i 
og utanfor det enkle teltet. Etterpå gjer ho mykje av det 
same også for tanta som bur i ein annan fl yktningleir 
20 minutt gange unna.

Eitt av dei beste
– Hawo er eitt av dei beste barna som fi ns. Ho er 
framleis så ung, men gjer alt av husarbeid, også mange 
ting vi ikkje treng å be henne om. Ho er ærleg, og gjer 
mykje heilt på eige initiativ, eg trur at ho kan bli ein god 
gründer, seier Fadumo Abdinur Hirsi (60) og klappar 
kjærleg på tantebarnet sitt.

Hawo si hjelpande hand
FASTEAKSJONEN 2019

– Eg vil vere ei fl ink jente. Eg ønsker 
å hjelpe andre, og om eg får jobb på 
eit sjukehus kan jeg hjelpe mange. 
Og kanskje gje ballar til barna, så dei 
har noko å leike med. Det har eg lyst 
til, seier Hawo.

Avhengig av hjelp for å hjelpe For at 
Hawo og andre skal få reint vatn trengs 

det hjelp frå mange norske  frivillige. 
Folk som ikkje er på fl ukt, men som har 

 engasjement, slik som Hawo, og eit ønske om å hjelpe 
menneske i ein særs krevjande situasjon. Kvart år er 
tusenvis av frivillige med på å samle inn pengar til 
 Kirkens  Nødhjelp sitt arbeid gjennom Fasteaksjonen.

Det er nettopp desse pengane som gjorde det  mogleg 
å levere reint og trygt vatn i Somalia. For Hawo og 
fl eire tusen andre fl yktningar har dette vore livsviktig 
hjelp.

I år òg år skal frivillige over heile Norge vere med på 
å samle inn pengar til brønnboring, latrinebygging og 
andre tiltak som reddar liv rundt om i verda. Du òg 
kan bidra når Skaunkyrkjelydane skal gjennomføre 
årets aksjon, anten ved å vere bøssebærar eller å støtte 
aksjonen.

I Skaunkyrkjelydane kjem konfi rmantane tysdag 9. april frå kl. 18!
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Det begynner å bli noen år siden ordningen med 
dåpshilsen fra menigheten på 1, 2, og 3 års dåpsdag ble 
innført i alle de tre menighetene i Skaun. I Børsa var det 
et lite arbeidsutvalg som organiserte dette arbeidet og 
de har ført referat fra dette arbeidet.

Hausten 1993 startet vi opp med AU møte for å 
 planlegge arbeidet. Liste over ev. rodekontakter 
og liste over dåpsborn 1992 låg føre. Det vart kjøpt 
inn  dåpshelsing – kort for 1. 2. og 3. års dåpsdag. 
Rodekontaktenefikkinvitasjontileitinspirasjonsmøte
heime hos Aasta Bakken i advent -93. Nå var vi i gang. 
Interessa var stor og systemet fungerte bra med 
 sekretær som kontaktperson.

I referatet fra inspirasjonsmøte 3. februar 1995 leser vi:

Hausten1995fikkdåpsutvalgetendelpengertil
 arbeidet, og det vart kjøpt inn noko materiell. Foruten 
dåpslys i kyrkja på dåpsdagen, vart det  innkjøpt små 
bøker med bibelsk innhald til 2. års dåpsdag, og kassett 
med barnesongar til 3. års dåpsdag i tillegg til «korta».

Dåpshilsen 
til barn i Skaunmenighetene

TEKST: KRISTIN STORMO // PÅL OVE LILLEBERG

Dåpsgavene har vært delt ut av noen i nabolaget til 
barnet. En tjenestegruppe i menigheten har hatt ansvar 
for å organisere det hele. Siden 1993 er det 25 årskull 
som har fått en slik hilsen på sine 3 første dåpsdager. 
Gjennom årene har oppimot 100 personer vært med 
på dette i alle de tre menighetene i Skaun, de fleste 
gjennom mange år! Flere har faktisk vært med siden 
starten!

Nå opphører denne ordningen. Fadderne vil heretter 
få i oppgave å formidle hilsenen på barnas dåpsdager. 
Utfordringen blir familier som flytter til kommunen 
med barn under 3 år som ikke er døpt her. Vi ber om at 
dere tar kontakt med Kirkekontoret så vil vi sørge for at 
dere får disse gavene.

Prestene og menighetspedagog samt menighets-
rådene takker herved alle som har vært med i denne 
tjenesten – i Børsa, Buvik og Skaun!
 

Aasta Bakken satt som sekretær i arbeids-
utvalget som startet opp i 1993

I Børsa var kontaktpersonene invitert 6. februar til en enkel og 
sistesamlingpåBedehuset,ogdefikkutdeltmaterielltil«sine»
siste dåpsbarn. På bilde fra dette møtet ser vi blant annet Kristin 
Stormo, nr. 2 i bakre rekke fra venstre som har stått i dette 
 arbeidet helt siden oppstarten i 1993.
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Drømmer om egen bibel
TEKST: MARTIN EIKELAND // FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

For den fattige vaskehjelpen 
 Mulenesh Tekele er det å få 
seg en egen bibel bare en 
fjern drøm.

– Jeg tjener 700 birr (210 kroner) 
i måneden, og jeg betaler 450 birr 
i husleie, så det blir ikke mye til overs 
til mat og klær. En bibel koster 100 birr 
– for meg er det helt umulig å legge av 
så mye penger av lønnen min, sier Mulenesh 
Tekele (20).

Hun arbeider på et av de fineste hotellene i hjembyen 
Hossana i Etiopia. Hvis vi regner forholdet mellom 
lønnen hennes og prisen på en bibel om til norske 
forhold, måtte en norsk hotellarbeider med vanlig lønn 
ha betalt 3800 kroner for en ordinær bibel.

Hushjelp i Wales
For bibelselskapene i alle land er historien om  
Mary Jones selve grunnfortellingen.

Den unge hushjelpen i Wales hadde spart i flere år 
for å få råd til å kjøpe sin egen bibel. Men etter å ha 
gått fire mil til fots til nærmeste prestegård, fantes det 
ingen bibel å få kjøpt.

Mary Jones fikk til slutt sin egen bibel; den kostet 
en hel månedslønn den gangen. Men presten som 
fortalte henne at det var tomt for bibler, ble en av 
 grunnleggerne av det første bibelselskapet. Møtet med 
Mary Jones fikk ham til å forstå hvor mange det er som 
ikke kan klare å skaffe en bibel på egen hånd.

Alt til husleie og mat
Mulenesh Tekele må ikke ut med en hel månedslønn 
for å få seg sin egen bibel, men for henne er det en 
umulighet å sette av en eneste birr for å spare.

– Alt jeg eier, må jeg bruke for å overleve. Det er 
 ingenting som kan bli ødelagt av det jeg eier.  
Jeg  bruker alt jeg tjener på husleie og mat, forteller 
20-åringen med et sårt smil.

Hun forteller at hun mistet sin mor for seks år siden.  
Da hadde faren ikke lenger råd til å betale skolepenger 
for henne. Derfor måtte hun begynne å tjene sine 
egne penger.

– Det er ikke morsomt å jobbe hele 
tiden. Det er ingen som kan få meg 
bort herfra. Jeg har et hardt liv, sier 
hun.

Kirkeliv
Mulenesh Tekele tilhører en 

 protestantisk menighet i Hossana. 
Om hverdagen med vaskekosten og 

støvkluten er temmelig gledes løs for 
henne, lyser hun opp når hun forteller om 

søndagen.

– Da går jeg til kirken. Det er en stor glede for meg, 
smiler hun.

– Hva tenker du om å få deg din egen bibel?
– Det er ingenting jeg heller ønsker. Troen og Bibelen 
er jo hele mitt liv, sier Mulenesh Tekele før hun igjen 
må vaske marmorgulvene på hotellet der hun tjener 
sine birr.

Så billig som mulig
Det hører med til historien at Mulenesh Tekele fikk 
en bibel etter intervjuet med oss. Endrias Kacharo 
i Det etiopiske bibelselskapet skaffet henne en pen 
bibel utgave som han stakk til henne. Gleden lyste av 
 ansiktet hennes da hun gikk av sted med bibelen.

– Vi selger biblene så billig vi kan, for omkring 90 birr 
(ca. 25 kroner), forteller Kacharo.

– Prisen er sterkt nedsatt; folk betaler ikke hva det 
 virkelig koster å trykke og frakte dem. Det er her 
 støtten fra dere kommer inn. Uten gavene fra bibel-
venner i andre land kunne vi ikke ha solgt biblene så 
billig, sier han.

– Vi synes det er viktig å selge biblene, selv om  prisen 
er lav, ikke bare å gi dem bort som gave. Slik blir 
 biblene mer dyrebare for mottakerne, og vi hindrer at 
biblene blir misbrukt – eller ikke brukt i det hele tatt, 
sier han.

– Vi må huske at de fleste etiopiere tjener mindre enn 
ti kroner om dagen; de lever fra hånd til munn. Det er 
få som er rike; de aller fleste er fattige og må skaffe 
maten de trenger for hver dag.
 
Vær med å støtte arbeidet med oversettelse av Bibelen 
til tre nye språk i Etiopia.
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I mange år har menighetene i Skaun gitt NT eller Bibel 
til 5.-klassingene i kommunen. Rammen rundt denne 
utdelingen har vært en gudstjeneste i alle tre kirkene. 
Nå har oppslutningen om dette tiltaket dabbet noe av. 
Bare en håndfull med barn har møtt frem for å få sin 
egen bibel.

Etter forrige utdeling evaluerte prestene opplegget 
sammen med menighetspedagogen. I den forbindelse 
kom ideen opp om å gjøre dette rett etter  skoletid 
i forbindelse med kulturuka. Brev ble sendt med 
 invitasjonen til en annerledes bibelutdeling: «Vi skal ha 
det gøy sammen! Litt leker må vi ha, og så kan vi se litt 
på denne store boka som dere får. Når dere kommer vil 
dere også få noe godt å spise og drikke.»

Nå har vi lagt bak oss 4 samlinger; Buvik, Børsa, Venn 
og Viggja med til sammen 42 barn. Det må vi si oss 
veldig godt fornøyd med. Vi fikk fine og trivelige 
samlinger med både leik og læring. Det aller beste 
var at vi fikk mulighet til å lære barna litt om bibelen 
og hvordan de finner frem. Med sine to deler, mange 
 bøker, kapitler og vers sier det seg selv at barna må få 
hjelp til å åpne og finne frem i den. 

Bibelen er ikke hvilken som helst bok. I 1000 år har den 
preget vår måte å leve på her i Norge. Den regnes som 
et av de største verk i verdenslitteraturen. Bibelen eller 
deler av den er oversatt til omkring 2500 språk, og den 
er verdens mest solgte bok. Samtidig er Bibelen for 
mange mennesker noe mer: Den er en hellig tekst  
– levende ord fra en levende Gud.

Bibelutdeling med nye rammer
TEKST OG FOTO: PÅL OVE LILLEBERG

Tar jeg ikke feil vil vi nok invitere til tilsvarende 
 samlinger neste år. Til slutt tusen takk til kommunen/
kulturuka som ga støtte til at vi kunne kjøpe inn litt mat 
til disse samlingene.

Bibelen er ikke egentlig én bok, men et helt 
 bibliotek av bøker og regnes som et av de 
største verk i verdenslitteraturen. 

Bibelen eller deler av den er oversatt til omkring 
2500 språk, og den er verdens mest solgte bok. 
Samtidig er Bibelen for mange mennesker noe 
mer: Den er en hellig tekst – levende ord fra en 
levende Gud.

Den store fortellingen i Bibelen starter med at 
verden blir skapt og slutter med at verden blir 
skapt på nytt. 

Tekstene i Bibelen rommer et stort mangfold 
av livserfaring og troserfaring. Den har vært 
 grunnfortellingen for kristne over hele verden 
gjennom to tusen år. Når Bibelens fortelling 
møter menneskers livsfortelling, kan det fortsatt 
slå gnister. Det er underlig, for Bibelen inne-
holder noen av de eldste tekstene i verden.

Bibelselskapet
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Birk Sigurd  
Leander, 6 år 

Bor på Havenget i Buvika. Der bor jeg sammen 
med mamma, pappa, mellomste storebror og to 
katter som heter Lisspus og Pusur. Jeg har også 
en voksen storebror som har flyttet for seg selv og 
blitt pappa, så nå er jeg onkel til Aksel på  
1 1/2 år, det er artig. 

Det beste med skolen er at jeg lærer nye ting og 
så synes jeg at SFO er veldig artig. Det jeg liker å 
gjøre på fritiden er å være på Max-klubben, perle, 
spille brettspill med mamma og pappa og se på tv. 
Av og til spiller jeg litt Skylander eller Super Mario 
på Wii. Det beste med å være Birk er at jeg er glad. 

Det jeg drømmer om er at jeg skal få nytt rom og 
å få dra på ferietur til Kristiansand med camping-
vogna igjen. Der er det fint og det er artig å fange 
krabber og så har jeg lyst til å reise med den store 
Danskebåten. 

Det viktigste i livet mitt er mamma, pappa, 
 brødrene mine og familien. Jeg syns det er bra å 
være i kirken. Når jeg blir stor så kan jeg gjøre hva 
jeg vil.

I lengre tid har Børsa menighetsråd arbeidet 
med å få restaurert dåpssakristiet i kirka. I denne 
 prosessen har også behovet for  handicap toalett i 
kirka meldt seg. I dag må de som skal på  toalettet 
ta turen over kirkegården til  bårehuset. Disse 
 toalettene har slettes ikke universell  utforming. 

Menighetsrådet ser nå mulighetene for å få til 
både nytt dåpssakristi og handicaptoalett i kirka. 
Utbygget på nordsiden av kirka kan utvides for 
å gi plass til begge deler! Det er nå nedsatt en 
 byggekomite som skal jobbe med å få  realisert 
prosjektet.

Dette vil selvsagt koste noen kroner. I tillegg til 
midler menighetsrådet selv disponerer, håper vi 
å få noe støtte fra kommunen. Nå tror vi også at 
mange i bygda vil støtte opp om dette  gjennom 
gavemidler. Menighetsrådet har  derfor tatt 
 initiativet til kronerulling til inntekt for  prosjektet.

De som vil gi et bidrag eller en skjerv kan vippse 
en gave til Børsa sokn (112753) eller sette inn på 
konto 4270.18.75952 Merk overføringen/giroen 
«Kronerulling».

Aksjon 
«Kronerulling» 

TEKST OG FOTO: PÅL OVE LILLEBERG

FOR OSS OVER 60
Velkommen til hyggelige og  givende  samlinger 
følgende dager:
 

Tirsdag 29. januar kl 15.00 på Børsa bedehus.
Tirsdag 26. februar kl 15.00 på Børsa bedehus.
Tirsdag 26. mars kl 15.00 på Fredly  folkehøgskole.
Tirsdag 30. april kl 15.00 på Børsa bedehus.
 
Arr: Børsa Normisjon
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BØRSA SØNDAGSSKOLE
Vi er veldig glad for at vi har tilbud om 
søndagsskole her i Skaun. Dette semestret har 
de fl yttet møtedag til mandager fra kl. 17.30 – 
18.30 i kjelleren på Børsa  bedehus. Møtedagene 
utover vinteren/våren er 11. mars og 25. mars. 
Søndag 7. april blir det avslutning sammen med 
BarneMix med BALLONGFEST KL. 10.45-13.00! 
VELKOMMEN TIL ALLE BARN I KOMMUNEN!

 Børsa søndagsskole

Færre og færre søndagsskoler 
bekymrer Søndagsskolen Norge. 
I januar ba over 160 forbedere 
for dette i Søndagsskolens 
 bønneuke.

En representativ undersøkelse utført på 
vegne av Søndagsskolen Norge i 2018 viser 
at 60 % av den norske befolkning sier de har 
gått på søndagsskole, mens bare 9 % har sendt 
eller sender sine egne barn på søndagsskolen. 

– Vi ser med bekymring på denne utviklingen, og 
ønsker at også dagens barn skal få gå på søndagsskole. 
Derfor har årets bønneuke hatt fokus på oppstart av 
søndagsskoler, sier Maria Sammut, som er leder for 
bønneuka 24/7, i en pressemelding.

Fra 14. – 20. januar ba voksne i hele landet  døgnet 
rundt for barn i Norge og for oppstart av fl ere 
søndagsskoler og barnegrupper. 

Færre søndagsskolebarn
Søndagsskolen Norge kan fortelle at fl ere søndags-
skoler er blitt lagt ned enn de som er blitt opprettet de 
siste årene. Dette ønsker de å gjøre noe med, og har 
satt i gang et eget prosjekt med søkelys på oppstart av 
søndagsskoler. 

Hver uke samles rundt 15 000 barn i søndags skoler 
og barnegrupper i regi av Søndagsskolen Norge. 
6000 frivillige er kjernen i søndagsskolearbeidet, 
og Søndagsskolen mener det er viktig at også disse 
omsluttes av bønn. 

– For at nye generasjoner skal få bli kjent med Jesus 
trengs det fl ere lokale søndagsskoler og barne grupper. 
I dagens samfunn der kristendomskunnskapen er 
 svakere enn tidligere, er søndagsskolearbeidet bare 
blitt viktigere, skriver de.

Trenger fl ere forbedere
I år var det femte gang Søndagsskolen Norge 
 arrangerer en bønneuke der det bes døgnet rundt.

I forkant av bønneuka i januar meldte forbedere seg til 
tjeneste og forpliktet seg til å be en bestemt time. De 
fi kk en liste, og forslag til hvordan en time i bønn for 
søndagsskolen kan være. 

Ber for oppstart 
av fl ere søndagsskoler 

AV: KPK // PÅL OVE LILLEBERG

Sammut håpet deltakerne ville oppleve det 
som godt å bruke en time i bønn. 

– I bønnen møter Jesus alle sine barn 
- både de som har levd lenge og de 
som har levd kort på denne  jorden, sier 
prosjekt lederen.
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Storsalen og lillesalen på bedehuset trengte  oppussing, og da inviterte styret til maledugnad. Men det er 
ikke bare maling som kreves når en skal fornye. Først må alt ned fra veggene, før det skal vaskes, grunnes og 
 sparkles. Så kan en male, – to strøk.  Dugnadsmat trengs også. 

Det var en bra gjeng som starta på fredag, og på kvelden var alle veggene malt en gang. Enda fl ere stilte opp 
på  lørdagen. Så da grøten ble servert, krydde det av stort og smått i kjelleren. 

Om det ble bra? Det kan du jo sjekke selv 

Dugnad på bedehuset
8. og 9. februar 2019

TEKST: LIV GRAVDAL // FOTO: INGE GRAVDAL

Ny kirkeverge 
i Skaun
I disse tider arbeider Skaun 
 kirkelige fellesråd med til-
setting av ny kirkeverge. 
Da søknadsfristen gikk ut 
 hadde seks søkere meldt sin 
 interesse. Tirsdag 26. februar 
avholdt Skaun kirkelig felles-
råd sitt møte og kom frem til 
følgende innstilling: 1. Torgeir 
Sørhaug 2. Jan Dalhaug. I 
skrivende stund er det ennå 
ikke avklart hvem som blir 
ansatt. Følg med på våre nett-
sider www.kirken.no/skaun
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SLEKTERS GANG NR. 1 - 2019

BØRSA 
02.12.18 Oda Lilja Forås
02.12.18 Julia Langsholdt Selsås 
 (bosatt i Oslo)
02.12.18 Amund Kjøren
01.01.19 Emma Dyrnes
03.02.19 Arnstein Morken
10.02.19 Johannes Skorstad
10.02.19 Elliot Mo Fjellvær

BUVIK
09.12.18 Loke Olai Sundseth
09.12.18 Lionel Hulinder Flinckenhagen
09.12.18 Lars-Morten Grønli 
 (døpt i Melhus kirke)
06.01.19 Imre Wold Gran 
 (døpt i Havstein kirke)
03.02.19 Benjamin Mathisen
03.02.19 Andreas Pettersen
17.02.19 Jan Aleksander Antunes 
 Handberg
17.02.19 Ida Leraand
17.02.19 Victoria Nordløkken

SKAUN
26.12.18 Peder Wilhelmsen Stormo
26.12.18 Ronja Sofi a Rusten Overvik 
27.01.19 Isak Rønsberg 

DØPTE

BØRSA
29.11.18 Knut Jostein Meland f: 1956
01.12.18 Sigrid Husby f: 1930
01.12.18 Gunnar Håkon Pettersen 
 f: 1940
15.12.18 Ola Ingebrigt Wiggen f: 1948
20.12.18 Tom Karlsen f: 1973

BUVIK
04.12.18 Anne Marie Rostad f: 1946
01.02.19 Brit Nilsen f: 1942

SKAUN
08.12.18 Størker Garberg f: 1933 
 (Bosted Melhus)
13.12.18 Ola Krogset f: 1930
27.12.18 Eldbjørg Margrethe Svee 
 f: 1922

DØDE

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

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)

DUGNADER 
 KIRKEGÅRDENE 
I SKAUN
Skaun kirkegård: 
Onsdag 24. april kl. 18
Buvik kirkegård: 
Tirsdag 30. april kl. 18
Børsa kirkegård: 
Tirsdag 7. mai kl. 18

Åpningstider
Skaun  kirkekontor
Skaun kirkekontor er stengt i 
den stille uke i påska – uke 16.
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1. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 10. MARS 2019
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord 

2. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 17. MARS 2019
Børsa kirke kl. 19
Ung messe Sveinung Tennfjord, 
Pål Ove Lilleberg og Elise Kimo 
Konfirmantene deltar

MARIA BUDSKAPSDAG
SØNDAG 24. MARS 2019
Ingen gudstjenester i 
 Skaunmenighetene

4. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 31. MARS 2019
Skaun kirke kl. 11
Familiegudstjeneste  
Pål Ove  Lilleberg og Elise Kimo
Tårnagenthelg           

Børsa kirke kl. 17
Dåpsgudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg 

5. SØNDAG I FASTETIDEN
SØNDAG 7. APRIL 2019
Buvik kirke kl. 11
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord

PALMESØNDAG
SØNDAG 14. APRIL 2019
Børsa kirke kl. 11
Høymesse Pål Ove Lilleberg

SKJÆRTORSDAG
TORSDAG 18. APRIL 2019
Rossvollheimen kl. 16
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg/
Mette Goa Hugdal

Buvik kirke kl. 19
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg 

LANGFREDAG
FREDAG 19. APRIL 2019
Børsa kirke kl. 19
Pasjonsgudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

PÅSKEDAG
SØNDAG 21. APRIL 2019
Børsa kirke kl. 11
Høytidsgudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

Skaun kirke kl. 13
Høytidsgudstjeneste  
Sveinung Tennfjord

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 28. APRIL 2019
Buvik kirke kl. 11
Familiegudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg og Elise Kimo
Babysang

1. MAI 
ONSDAG 1. MAI 2019
Buvik kirke kl. 12
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 5. MAI 2019
Børsa kirke kl. 11
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg

TIRSDAG 7. MAI 2019
Skaun kirke kl. 19
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg
Samtale med konfirmantene

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
SØNDAG 12. MAI 2019
Skaun kirke kl. 11
Gudstjeneste Pål Ove Lilleberg
Konfirmasjon

17. MAI 
FREDAG 17. MAI 2019
Buvik kirke kl. 10.30
Gudstjeneste Sveinung Tennfjord

Skaun kirke kl. 11.00
Minigudstjeneste  
Pål Ove Lilleberg

Børsa kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste 
Pål Ove Lilleberg
Koret Våren deltar

Gudstjenesteliste
Returadresse: Kirkekontoret, Postboks 26, 7358 Børsa

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

Foto: Monica Hegglund


