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Gudstjeneste på Lisbetsæter
Tekst og foto: Sverre Ustad.

I dag skulle vi feire skaperverkets dag. Gudstjenesten startet riktig vakkert med mange folk på 
vollen foran den ærverdige gamle sanatoriebygningen, og med sol på snødekte fjell i bakgrun-
nen. To barn ble døpt her under åpen himmel. Men så kom regnet, og menigheten ble resolutt 
kommandert til å ta med seg stolene og trekke inn i hovedbygget. 
Etter en rask forflytning kunne gudstjenesten fortsette under tak, og sokneprest Dagfinn Bjer-
kestrand flettet elegant inn at regnet også er en del av skaperverket, og at det er et gode som 
svært mange i verden lengter etter. Men i likhet med mange andre goder, er det ganske ulikt 
fordelt.
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Nå  har jeg vært på en Jehovas-vitner-gravferd i 
Tyskland. En mengde fordommer hadde jeg med i 
bagasjen. Jeg trodde at min gamle bestemors fa-
milie ville bli fordømt, fordi vi ikke er søsken i Jeho-
vas vitners trossamfunn. „Vi havner i paradis, men 
desverre ikke dere andre“ … noe slikt ville ikke ha 
overrasket meg.

Men fordommene ble ikke bekreftet. Det var rimelig rom for den avdødes livshistorie. 
Jehvoas vitners budskap fantes det riktignok flere opplysninger om enn nødvendig, 
men det hele ble presentert på en inviterende måte som en åpen mulighet.

Da min bestemor var ung var Jehovas vitners menighet i bygda et veldig moderne 
og solidarisk samfunn. Folk prøvde for alvor å la bibelens budskap om nestekjærlig-
het bli til en realitet. De hjalp  for eksempel naboene sine i huset og på gården når 
noen var blitt syke.

Etterhvert ble det mer og mer en moralinstitusjon hvor folk iakttok hverandre og 
øvde seg på sosiale kontrollmekanismer: Kom en ikke til alle forsamlingene, feiret 
sin bursdag  – hemmelig sammen med de nærmeste (det var egentlig ikke lov å 
ha bursdagsselskap), eller var en for mye sammen med de feile folk? Da kunne 
det fort bli baktale eller verre sanksjoner. Men som årene gikk forvandlet også 
denne strenge holdningen seg til en litt mykere og mindre konsekvent måte å være 
sammen på. Mens en som ble kjærste med feil partner ble kastet ut av menigheten 
på 70-tallet, var det intet problem å være ugift gravid av en flyktning 20 år senere.

Minner det dere om noe?
Kirka vår … hun var så solidarisk i begynnelsen disiplene og vennene de passet 
godt på hverandre, ikke for å kontrollere hverandre men for at alle skulle ha det bra.

Men så forvandlet kirken seg til en organisasjon for å oppretteholde moral, og for å 
utøve makt over mennesker og nasjoner. Og til slutt ble hun likevel til en veldig myk 
forsammling hvor egentlig ikke alle nøyaktig vet hva hun  står for. Og likeså som Je-
hovas vitner, møter kirka en mengde fordommer: Som om hun var en myndighet for 
å hindre folk i å ha det gøy.

Nå har Den norske (stats)kirken blitt „Norges folkekirke“ ved grunnlovsendringen i 
mai. „Folke“-kirke det innebærer stort håp: Er det mulig å rett og slett gi den norske 
befolkningen kirka  tilbake?  En oppdager igjen: Kirka er ikke „De der“. Kirka det er 
OSS. Den tilhører oss. Den er ikke bare en tradisjonsbevarende institusjon, en slags 
riksantikvar for skikk og bruk. Den er et fellesskap, og uansett hvor sterk din lille bar-
netro er, er du en del av det.

Men det er en lang vei å gå. Fordommene er gamle. Noen prester liker seg mer som 
maktutøvere  enn som sjelesorgere...
Kirka trenger derimot dere: Uansett om du er en jevnlig bedehusgjenger eller 
98%-atteist! Vær med! Besøk ho, vær med som frivillig, se at vi har et felles arv. 
De døptes fellesskap er et viktig nettverk ikke bare for samfunnet, men for hjelp og 
forståelse jorda rundt. Du har søsken. Du har dører å banke på. Og med ett vi har 
skjønt det, vinner vi med det samme de gamle verdiene tilbake: Menneskeverd, so-
lidaritet og nestekjærlighet. Om kirka har blitt til en folkekirke? Det er ingen som har 
bedre svar på det enn du.

Har vi blitt 
”folkekirke”?
Tekst: Ralf Ruckert,  foto: Tarjei Sveistrup
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Elise Kimo (37) møter meg på tunet hjemme på småbruket hennes ”oppå” 
Ribygda. Ungene leker rundt på plenen og mannen - Kyrre er iført snekkerbelte og 
står foran en selvbygd lekestue som begynner å ta form.
Jeg blir bedt med inn men spør om vi kan ta noen bilder først, noe som besvares 
muntert med: ”Det er vel like greit å bli ferdig med de bildene”. 
Etter fotograferingen blir jeg vist inn i et hus fullt av særpreg.  Her er det brukt 
gamle materialer og et kjøkken som både er designet og produser av Kyrre 
selv. Etter å ha bli tilbudt en kopp kaffe fra et avsidesliggende land som jeg 
ikke engang visste produserte kaffe, slår vi oss ned i ei koselig lita stue – 
kaffen smakte forresten fortreffelig.
Elise slipper et sukk.
-Jeg drev familiebarnehage her hjemme. Vi kunne ikke ha noen pyntegjenstander 
stående fremme – det føltes mere som en arbeidsplass enn et hjem og jobben ble for 
altoppslukende. Det kom til et punkt der jeg skjønte at jeg ikke kunne gi mere av meg selv og 
jeg innså at jeg måtte bytte yrke.
Selv om driften av barnehagen ble for mye, hadde jeg et sterkt ønske om å jobbe med og for barn og 
da jeg så stillingen som menighetspedagog var jeg snar til å søke.

Hvilke tanker, forventninger og mål har du når du nå tiltrer i den nye jobben?
I stillingen vil jeg ha ansvaret for kristendomsopplæringen for barn fra 0-18 år. Jeg kommer til å være involvert i de 
fleste arrangement der barn er med.  Eksempelvis: Barnemix eller tårnagenter. Da jeg liker veldig godt dans og mu-
sikk, vil jeg prøve å flette dette inn opplæringen. Samtidig vil jeg være nøye med 
å tilrettelegge den kristne opplæringen og formidle den kirkelige tradisjon og 
innhold, slik at det tydelig bygger opp under det kristne verdigrunnlag.
Det er alltid en stor utfordring og et stort ansvar å jobbe med barn. Derfor er det 
viktig å arbeide målrettet for å bli godt kjent å skape tillit til både barn og for-
eldre. For med denne tilliten vil jeg kunne fungere som en samtalepartner der 
barn kan føle at presten blir litt «høytidelig».
En annen utfordring jeg synes kirka generelt står ovenfor, er å treffe «bredden» 
i folket, slik at flere enn den vanlige kirkegjengeren ønsker å delta på arrange-
mentene. Det er her jeg ønsker å være mere kreativ gjennom dans og drama, 
slik at det kan skapes litt mere «liv» i kirka. For jeg tror det er viktig at barn og 
ungdom skal kunne utfolde og utrykke seg tydelig og samtidig ha det gøy.

Ny menighetspedagog
Tekst og foto: Tarjei Sveistrup

Fellesrådets vedlikeholdsplaner for 2012 
Tekst: Kirkeverge Inger Berg

Børsa kirke/kirkegård
• Lydanlegget i Børsa kirke er ferdig oppgradert med gavemidler og av vedlikeholdsbudsjett.
• Planene videre er at hovedporten skal repareres, kirkemur skal vaskes og males, avflasset maling på vinduer og dør
   til prestesakristi skal males og ny vannpost på gravfelt mot Børsa bedehus.

Skaun kirke og kirkegård
• Nytt sikringskap er på plass og utbedring av ledningsnett til rørovner pågår. Nye panelovner i sakristiene og på 
   galleri. Nytt spotlys i korbuen og spotskinne i koret. 
• Utskifting av vindskier på bårehus er påbegynt. 
• Omfanget av fuktskaden i bårehuset er ikke klarlagt.

Buvik kirke og kirkegård
• 3 nye taklamper til dåpsakristiet er innkjøpt og skal monteres.
• Nytt forheng til rømningsveien og lagerrommet i gangen bak koret er på plass.
• Heving av gulvet i våpenhus og kirkerom og fjerning av benkerad for plass til rullestolbruker blir påbegynt i løpet av 
   høst/vinter 2012/2013.
• Steinmur ved innkjørsel til bårehus er reparert.

En stor takk til Eldbjørg Engen som tok på seg arbeidet med å sy nye forheng i Buvik kirke.

Født 1975 i Sunnmøre.
Sivilstand Gift med Kyrre i 16 år. 
 3 barn.
Utdannet Adjunkt ved Høgskolen i  
 Volda.
Har  Drevet barnehage, jobbet  
 i skole og kirke.
Kjøpt Småbruk i Ribygda.
Fritid Familie, trene, reise,  

 skrive, dans og drama.
Aktuell Som ny menighetspedagog.
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Go’kveld-klubben
Dato: Aktivitet:
05. sept: Bingo
26. sept:  Fantasilek, mime, tegne,  
 div
17. okt:  Fredly gymsal
07. nov:  Spillkveld
28. nov:  Juleverksted

Kjelleren i Børsa bedehus kl. 19.00 
til 20.30

Barnemix: 
Er du 3 – 6 år og glad i sang, dans 
og lek. Da er du velkommen til 
Barnemix i Eggkleiva bedehus. Vi 
møtes onsdager kl 17.30 – 19.30, 
første gang i høst er onsdag 29. 
august.        
Du er hjertelig velkommen! 
Kontaktperson er Elise Kimo.
Øvrige datoer:
12. sept., 26.sept.,  10. okt.                                                                                 
24. okt., 07. nov., 21. nov.   
05. des. -  NB! – Juleverksted 
kl. 17.00 – 19.00

Bor du i Skaun, er 3 år eller mer 
og har lyst til å bli med på sønd-
agsskolen?

På søndagsskolen blir du kjent 
med bibelfortellingene gjennom:
• Leik og aktiviteter
• Drama, sang og musikk
• Hørespill og film
• Alle sansene dine!

Møt opp på Børsa bedehus fra kl 
11-12 søndager etter oppsatt plan.
Se etter plakat på barnehagene, 
Prix eller SFO.
Velkommen!

Børsa søndagsskole høsten 2012
Vi holder til i kjelleren på Børsa 
bedehus kl 11-12

16. sept. Vi deltar på familieguds- 
 tjeneste

30. sept.  Søndagsskole 
28. okt. Søndagsskole
04. nov.    Søndagsskole
18. nov.     Søndagsskole kl 17.00,   
 sammen med Søndags- 
 treffet.
02. des.     Søndagsskole
16. des.     Søndagsskole, avslut-
ning  før jul
29. des.    Julefest på Fredly
13. jan.      Søndagsskole  

Alle barn fra 3 år og oppover er 
hjertelig velkommen!

Hilsen Børsa Søndagsskole
v/ Møyfrid Halgunset, Line Salt-
bones, Ragnhild Slørdal, Mari 
Helgeland og Liv Randi Snekvik

HÅPET
Barneforeninga «Håpet» er for barn 
i alle aldre. Vi møtes hjemme hos 
familiene Kimo, Elvrum og Høy-
land i Børsa annenhver uke. Vi har 
andakt, loddsalg, leker og koser 
oss med noe godt til slutt. Velkom-
men!
3. sept:  Høyland, 
 Fjellhaugveien 4
17. sept:  Elvrum, Rossmoveien, 
 i svingen.
1. okt:  Kimo, Fosshaugen 12
15. okt:  Høyland
29. okt:  Elvrum
12. nov:  Kimo
26. nov:  Julebord på 
 Børsa bedehus. 
Klokkeslett: 18.00 – 19.30
Kontaktperson: 
Beate Kimo, 901 904 79. 

Ungdomsklubben 
Thunder
Thunder ungdomsklubb er en 
klubb for deg som har begynt 
på ung-
domsskolen, 
fra 8. klasse. 
Vi holder 
til i Børsa 
bedehus. 
Vi møtes 
ca annen 

hver fredag kl 19.30 – 22.30. Første 
Thunder i høst er fredag 31. august 
kl 19.30 – 22.30, du er hjertelig 
velkommen! Kontaktperson er Ståle 
Sugustad, tlf: 92403519. 
Øvrige datoer i høst:
21. sept., 05. okt., 26. okt., 16. nov., 
07. des.

Normisjon
Børsa bedehus 
høsten 2012

Søn 26.08 kl 17.00 
Åpningsfest
Tors 06.09 kl 19.30 Bibel-
  undervisning
Søn. 09.09 kl 20 Lovsangskveld
Søn23.09 kl 17.00 Søndagstreff
Tors 04.10 kl 19.30 Bibel-
  undervisning
Søn 21.10 kl 17.00 Søndagstreff
Fre 9 – søn 11. 11 Fellesskaps-
  weekend på   
  Søvasslia
Tors 15.11 kl 19.30 Bibel-
  undervisning
Søn 18.11 kl 17.00 Søndagstreff
Søn. 25. nov. kl 20 Lovsangskveld
Tors 06.12 kl 19.30 Bibel-
  undervisning
Søn 09.12 kl.17.00 Søndagstreff
Lør 29.12 - 5. juledag 
  Julefest
Tors 10.01 kl 19.30 Bibel-
  undervisning
Søn 20.01 kl 17.00 Søndagstreff

Annenhver 
onsdag (oddetallsuker) i Buvik
Menighetshus
er det korøvelse kl 18.00-19.30 og 
Dance Crew kl 19.45-20.30
for gutter og jenter fra 10 år og 
oppover.
Oppstart onsdag 29.august. 
Velkommen!

Høstkalenderen
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Min tro

Min tjeneste
Åpent lekested
(Tekst og bilde Ragnhild Godø Slørdal)
Åpent lekested har med stort hell blitt arrangert i kjelleren 
på bedehuset. Treffet er et tilbud for foreldre som er hjemme 
med små barn og har blitt arrangert annenhver mandag 
formiddag fra 10-12. Her har vi leika, skravla, spist niste, hatt ei 
lita sangstund og kosa oss veldig sammen. I gjennomsnitt har vi 
vært 10 voksne og 10 barn.
Åpent lekested er basert på frivillighet og har hittil vært avhengig 
av at noen som er hjemme i fødselspermisjon har tatt på seg 
oppgaven. Av denne grunn har tilbudet blitt startet og stoppet en 

del ganger. Vi ser en stor verdi i å ha et slikt lavterskeltilbud som 
åpner bedehuset for flere enn bare de som møtes der til vanlig. 
Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på arrangementet fra 
de som har kommet. Derfor lurer vi på om det er noen som har 
lyst til å ta på seg en slik oppgave for en periode. Allerede fra 
høsten av er det usikkert om vi vil kunne invitere til nye treff. Hvis 
du har lyst på denne oppgaven eller vil høre mer om den kan 
du ringe til Ragnhild 
Godø Slørdal på 
telefon 99613580. Du 
trenger ikke være i 
fødselspermisjon for 
å for å ta oppgaven!

Tekst: Arnold Bakken

Da eg no går i mitt nittiande år, tenkjer eg ofte tilbake på 
den tida som ligg attafor, og mange gode minne dukkar 
ofte fram.  Det er så mye som har forandrast sidan eg var 
gutunge, men enkelte ting står urokkeleg fast.

I kveld minnest eg Mor – eller Mamma som eg alltid brukte å 
seie.  Om kvelden når eg skulle legge meg, var ho alltid med 
opp på loftet så framt ho hadde høve til det.  Ho la seg ved 
sida mi og bad si kveldsbøn. Ofte var det Anders Hovden sin 
salme:  

Hjelp meg Herre Krist å strida i di kraft den gode strid, 
fylg meg alltid ved mi sida, fylg meg all mi levetid! 
Svimrande ved syndedjupa viljeveik eg falla kan. 
Herre, lei meg langs med stupa med di sterke frelsarhand!

Å, kor sælt om eg kan svara når til siste kveld det lid 
og or verda eg skal fara: ”Eg har stridt den gode strid, 
trua har eg halde herdig, vel fullenda livsens ferd, 
rettferdskransen no ligg ferdig for meg i ei betre verd!”

Snart lærde eg denne bøna, og da vart det vår felles bøn 
som vi bad saman, og som eg seinare aldri gløymde.  Ja, 
framleis er det slik at ikkje så sjeldan er dette ein del av mi 
kveldsbøn.  Eg tykkjer ho passar så godt for meg.

Som sytten-åring var eg så heldig at eg kom som elev til 
Fredly ungdomsskole på Nidarvoll.  Det vart ein vinter som 
eg set umåteleg høgt.  Ja, det er eit av dei åra eg aller minst 
ville ha vore for utan. Det vart eit år som i stor mon var rmed 
å staka ut livskursen vidare og gav vokster i mitt kristenliv.  
Kvar torsdagskveld hadde skolen møte som vart kalla 
torsdagsmøte.  Det var som eit vanleg møte på bedehuset 
med tale av anten ein av lærarane, ein emissær, ein 
misjonær eller annan tilreisande.  Det var frie vitnesbyrd og 
mye song.  Frammøtet for elevane var frivillig, men auka på 
utover vinteren.  Det eg opplevde som gjennomgangstonen 
på torsdagsmøta var dette:

Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden 
Når kun det leves rent i Herrens frykt.
Det knekkes ei av stormvær eller døden 
Når det på klippen Jesus Krist er bygd.

Ditt hjerteliv må fremfor 
alt bevares 
Din barnetro, ditt håp, 
din kjærlighet. 
For alt engang der jo 
skal regnskap svares 
Når dagens strid er slutt 
og sol går ned.

Når kan den unge livets sti bevare 
Så den er ren og lys ved dag og natt
Det skjer alene når Guds ord det klare 
Er lys og liv og fred og hjertets skatt.

Denne salmen vart sungen mest på kvart torsdagsmøte, og 
etter kvart vart han det personlege vitnesbyrd for mange.

Åra har gått, og eg må berre tilstå at det er så mange ting i 
samband med mi tru, som eg ikkje forstår.  Det blir tvil.  Det 
er så mye som hender som gjer at eg ofte må spekulere 
på om det er ein kjærleg Gud som står bak. Men da må eg 
berre villig innrømme diktarens ord:  Vesle vitet det strekk 
ikkje til.  Ei tru må stø oppunder.
Det er også så mye ute i naturen som skjer utan at eg forstår 
det.  Eigentleg er det meinigslaust at vi om våren kastar 
verdfullt korn i jorda.  Det skulle heller brukast til mat.  Men 
kva skjer?  Kornet går i oppløsing, eit strå veks opp, og vi får 
mange korn att for det eine. Eg forstår heller ikkje at det som 
ein dag er ei hæsleg larve, den neste dag er omskapt til den 
vakraste sommarfugl med fine fargar. Nei, vesle vettet det 
det strekk ikkje til.

Mi trøyst finn eg i Joh. 1.12; Alle som tok imot han, dei gav 
han rett til å bli Guds born, dei som trur på namnet hans. 
Her står det om rett.  Skal ein rett ha noko for seg, må vi ta 
imot og gjere oss nytte av den.  Og det står alle. Derfor gjeld 
det for meg.  Og det gjeld for deg som les dette.

Ja, mye har forandrast gjennom dei mange år eg har fått lov 
til å leve, men ein ting står fast:  
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.  
Hebr.13.8
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Barne- og ungdomssiden  
Tekst og foto: Sølvi Bjørnholm Grønning

Vannrett:

1. Skole....
4. Slo bonden graset med i gamle dager.
6. Boktittel: «....s fabler»
7. Nyvasket

Loddrett:

1. Diger
2. Jentenavn
3. Ytterplagg
5 Guttenavn

LØSNINGSORD:
1. SEKK - 4. LJÅ - 6. ÆSOP - 7. RENE
1. SVÆR - 2. ELSE - 3. KÅPE - 5. JON

Hjelp Elieser med å finne 
veien tilbake til Kanaan.

Vitsehjørnet:
Hvorfor har du så stor mage, mamma, 
spør lille Else.
- Fordi pappa har gitt meg en baby.
Else løper inn til faren sin og sier;
- Har du gitt mamma en baby?
- Ja, det har jeg.
- Er du klar over at mamma har spist 
den?
       
Gåte: 
Mor til Kari har tre unger den ene heter 
Lise, den andre heter Pål, men hva heter 
den tredje ungen da? 
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Tekst: Ralf Ruckert, Foto: Tarjei Sveistrup

15 ungdommer fra Tyskland opplevde en uke med sine 
norske gjestgivere fra Skaun. The Art of Spending Time 
Together” var årets tema (kunsten å bruke tid i lag). Det 
ble nesten et lederkurs i gruppeleker. De tyske hadde 
nemlig i de siste årene oppdaget at norske av og til var 
flinkere til å fylle mellomrommet mellom programpunk-
tene med noen inkluderende lek som var gøy og hvor 
alle kunne være med. Nå gjennomgikk gruppen en hel 
rekke lek og metoder som kan brukes til å bryte isen i 
en gruppe og til å styrke sammenhold. Alle metoder ble 
vurdert og fikk terningkast. Resultatene skal etter hvert 
vises i en liten bok som alle ungdommer får og som kan være en ressurs til framtidlige prosjekter. Denne gangen 
var også en tur til Oslo med. Folk overnattet i Rønningen fhs og brukte storbyen til å trene seg i kommunikasjon med 
fremmede. 
EUs ungdomsprogram ”Aktiv ungdom” støttet prosjektet med et sjenerøst beløp.

Bildene viser de blandede 
smågrupper ved sam-
handlingsoppgaver: 
Hvem bygger det største 
tårnet av spagetti og 
marshmellows (de ble 
selvfølgelig spist opp 
etterpå. 
Klarer vi å hoppe synkron? 

Tyskerne var der!

Bibler til Buvik skole
Tekst: Dagfinn Bjerkestrand. Foto: Kristin Stoen

Fra en anonym giver har menighetsrådet fått 8 bibler av den nye oversettelsen som kom i 2011. Giveren ønsket 
at disse skulle gis til Buvik skole, som bare har den forrige oversettelsen tilgjengelig. Rektor Astrid Eggen takket 
hjerteligst for gaven, som vil komme til nytte i religionsundervisningen på skolen. Selv om trosopplæringen nå smått 

om senn overføres til kirken, førti år etter at 
den ikke lenger er på skolen, har skolen en 
viktig rolle i å formidle kunnskap om kristen 
tro. Undervisningen skal være orienterende 
og selvfølgelig ikke forkynnende, men våre 
barn lærer fremdeles ganske mange av de 
sentrale fortellingene fra Bibelen. I Norge 
er det stor politisk vilje til at vi skal fortsette 
å undervise om religionene som en del av 
allmennutdannelsen i skolen. Vi opplever 
at lærerstanden deler denne visjonen, noe 
som gir håp om at også fremtidens barn 
vil kjenne til viktige deler av Bibelen og den 
kristne tro. En stor takk til den anonyme 
giver. 

Sokneprest i Buvik Dagfinn Bjerkestrand, og 
rektor ved Buvik skole Astrid Eggen.
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Tyske pilegrimar nyter venn-
lege vertar og heimlaga mat 
på Kleivan pilegrimsherberge 
i Buvika.

Etter ei veke på vandring i tøff natur 
og ustabilt ver , var det ei god kjensle 
for dei seksten pilegrimane å få kunne 
nyte det gode vertskapet hos Liv Aa-
stad og Jonvald Nikkinen på Kleivan.
 For tredje år på rad har dei erfarne 
reiseleiarane Helfried og Renate Weyer 
vore vegvisarar inn mot Nidaros. Det 
heile starta i 2010. Helfried Meyer er 
fotograf, og bileta han tok på turen 
nordover mot Trondheim, vart ramma 
for boka «Olavsweg – Pilgern in Nor-
wegen». Ei praktbok, med fine bilde og 
mykje informasjon om leia, som har 
vore med på å lokke mange tyskarar 
til Noreg.
Gruppa som vi møtte på Kleivan 
ein måndag i juli, starta vandringa i 
Hamar. Innimellom har dei juksa litt 
med å køyre bil der strekninga har 
vore i tøffaste laget, men mykje har dei 
gått. Og pilegrimsleia gjennom Skaun 
må dei berre ha med seg. Skaun 
kyrkje, Husaby, Kleivan og ikkje minst 
den vakre og grøne naturen er ei fin 
oppvarming før siste etappe inn mot 
Nidarosdomen.

I eitt med naturen
Ekteparet Weyer går pilegrimsleia med 
to grupper i sommar. Tiltaket er popu-
lært. I Tyskland er det stor marknad for 
denne type turisme. I denne gruppa 
er det folk i frå heile landet, og her er 
legar, lærarar og pensjonistar med 
meir.
- Her finn vi utsøkt natur og ro, noko 
som mange tyskarar saknar i kvarda-
gen sin, seier Renate Meyer ivrig. 
- Når ein vandrar gjennom skog og 
fjell i Noreg, skjer det noko. Sansane 
opnar seg, og ein blir nesten i eitt med 
naturen. Det kan eigentleg ikkje beskri-
vast med ord.
- Og slike private herberge som dette 
på Kleivan, er perfekt for oss. Vertska-
pet er så vennlege, og dei lagar utsøkt 
mat.

Kristent perspektiv viktig
Helfried og Renate Weyer startar alle 
dagar under pilegrimsferda med bi-

bellesing og morgonsong. 
- Det kristne perspektivet for oss er vik-
tig, understreker Helfried Weyer.
- Eg er protestant, medan kona mi, 
Renate, er katolikk. Eit hovudmål for 
desse turane for oss, er å bringe kyrkja 
ut til naturen. Vi opplever at det er i 

stilla ein best kan kome i kontakt med 
Gud. Store og små opplevingar gruppa 
erfarer under ein slik tur over fleire 
dagar, er intense. Derfor er vegen like 
viktig for oss som Nidarosdomen, som 
er det endelege målet. For slik er livet 
elles og. Vi er undervegs. 

Undervegs
Tekst og foto: Espen Tørset

Når sommaren er over, vil nærmare 150 pilegrimar ha overnatta hos Liv 
Aastad og Kleivan pilegrimsherberge.

Renate og Hilfred Meyer er omkransa av Jonvald Nikkinen og Liv Aastad, 
medan dei viser fram praktboka si.
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Gudsteneste i kyrkjeruinane i Skaun
Tekst og foto: Espen Tørset

I samband med Olsok, inviterte kyrkjelyden i Skaun til friluftsgudsteneste 
søndag 29. juli. I den svale som-
markvelden var kyrkjerommet denne 
gongen dei gamle kyrkjeruinane på 
Husaby på Venn. 
Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand leia 
forsamlinga gjennom både ord og 
tonar, da salmane vart sunge utan ak-
kompagnement. 
 Oppmøtet kunne ha vore betre, 
men for dei som var til stades, vart det 
ei fin og høgtideleg stund i godvêret. 
Etter gudstenesta var det tid for kaffi 
og sosialt samvær i dei vakre og histo-
riske omgjevnadene.  

 Olsok på Husaby

Kontor: Dikesv. 1
(Fannremsmoen) www.byraethoivik.no

l    Begravelser – Kremasjoner
l    Båretransport – inn- utland
l    Minnesamvær
l    Gravstener – Navnetilføyelser

Kvalitet – Service
DØGNVAKT   72 48 50 60
415 40 799 - 900 14 012

Mange pilegrimer i 
Skaun
Tekst: Dagfinn Bjerkestrand, foto:Tarjei Sveistrup

Også i år har en god del pilegrimer vandret gjennom 
Skaun på vei til Nidaros. Her representert ved fire 
blide vandrere. Vi vil rette en stor takk til alle som har 
hjulpet til med å ta imot pilegrimer på Venn. Vi trenger 
alltid mange frivillige som kan åpne menighetshuset 
eller kirka og legge til rette for vandrere, så derfor går 
oppfordringen til deg som leser: Meld deg gjerne til 
tjeneste for neste sommer allerede nå!  Tiden like før 
olsok er kanskje den travleste tiden og derfor er det 
mest behov for frivillige i slutten av juli. 
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En trygg havn i urolig hav
Tekst: Roar Danielsen

Vi har vel alle følt på at livet ikke alltid går på skinner, at vi 
ikke kan leve opp til de idealene dagens samfunn legger 
opp til, både på det personlige og økonomiske plan. Det 
kan skyldes ulike faktorer som å miste jobben , turbulens 
i ekteskapet , miste en nær slektning/venn , sykdom, 
ensomhet, økonomi, o.s.v. Alt dette utfordrer oss i løpet 
av livet i større og mindre grad og skaper grobunn for 
bekymringer og engstelser. Mange vil kunne søke trøst 
hos slekt og venner, mens andre vil isolere seg og slite 
med dette alene. Under slike omstendigheter er det godt 

å vite at vi har en Far i himmelen som kjenner våre behov 
og ser våre bekymringer, og vil alltid høre oss når vi ber til 
Ham. Det står skrevet i Matteus-evangeliet kap. 11, v.28: 
Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, 
og jeg vil gi dere hvile! 
Det handler om en helhjertet overgivelse til Gud og la 
Ham ta vare på våre daglige behov, både materielt og 
åndelig. Jesus sier i Matteus-evangeliet kap. 6, v. 33. : 
Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette 
bli gitt dere i tillegg.

TAKK
Hjertelig takk for all vennlig omtanke og deltagelse
ved Arnstein Mehlums bortgang.
Takk for pengegave til Eli si utdanning.

Med hilsen Oddny, Kirsti, Olav, Ådne og Eli

Konfirmanter i Skaun menighet,  27. mai – 1. pinsedag 2012 
Forreste rekke fra venstre: Hanne Svee Eidsli, Iver Solstad, Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Even Husby, Sigrid Mo.
Andre rekke: Julie Kristoffersen Gustad, Helene Margrethe Svendsen, Kirsti Mosbakk, Jarle Eidsli Røstum, Kristian Sel-
bekk Liaklev, Stine Pettersen, Hanne Karin Eide, Berit Kristin Bergem.
Tredje rekke: Sondre Agermann Christiansen, Are Estenstad Knutsen, 
Sondre Meistad, Børge Veien, Marion Aaserud 
Dahlen, Marit By, Inga Amalie Melby.
Bakre rekke: Simen Syrstad Hansen, Erlend Mo Rognes, Eskil Bolme, 
Erik Husby. Brage Storseth Mo var også konfirmant i Skaun.

Foto: Dahls fotografiske atelier. 
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DØPTE 
Børsa
28 05  Iver Meistad
01 07  Sverre Selbæk Brostrøm
           Alexander Irinco Belsås
Buvik 
06 05 Even Mathias Fjellheim 
 (Åfjord kirke) 
20 05  Maiken Elise Grorud Sørensen  
 (Havstein kirke)
03 06  Sophia Elena Rødland-Næss
           Kajsa Paulsen
10 06  Petter Sæther (Agdenes kirke)
24 06  Johannes Pederstad
           Kevin Kvam-Skarsaune
15 07 Aron Skogstad
           Marit Dyndal
           Ida Kufaas Antonsen
          Markus Nesse-Olsen
Skaun
11 05  Stine Pettersen
17 06  Hallvar Tokle (Lisbetsæter)
           Jomar Fagerholt (Lisbetsæter)
08 07  Olav Sæther Lefstad
          

DØDE
Børsa
27 05  Kjell Ove Hage f 1940
30 05  Valgerd Marie Einum Kjøraas 
 f 1940
02 07  Ove Magnar Holje f 1949
04 07  Paul Opland f 1924
Buvik 
04 05  John Anton Isdahl f 1946
04 07  Per Haugen f 1943 
 (Sunndal kirke)
06 07  John Herold Bøkseth f 1933
Skaun      
15 05  Johan Eidsmo f 1935   
03 06  Olava Mehlum f 1924
23 06  Jorunn Mellingseter f 1923
26 06  Arnstein Mehlum f 1957

VIGDE
Børsa
26 05  Marita Lindseth Wiggen og   
 Robert André Wiggen
09 06  Cecilie Holm Nessjø og 
 Vegard Hoff Bjerken
30 06  Elisabet Elvrum og Øystein   
 Iversen
Buvik
04 08  Veronika Mosand og 
 Øyvind Myhre

Slekters gang
Tekst: Stein Arne Aas

I det første nummeret av menighetsbladet og i mange år framover, hadde bladet ei 
fast spalte dei kalla 
”Frå kyrkjelyden”. 
Det var små notisar 
frå aktivitetane i kyr-
kjelyden og det var 
ikkje berre frå sjølve 
kyrkjelivet. Denne 
gongen tek vi med 
nokre smakebitar 
og byrjar med eit 
par frå nr 1/53:

Tilbakeblikk

I førre nummeret av 
menighetsbladet sto 
det ein notis med 
overskrifta ”Presten er 
til for deg!”. Det var dei 
og opptatt av i 1953, sjå 
berre her: 

Heilt frå starten har 
menighetsbladet vore 
drive av innsamla 
midlar og i 1953 var det 
ikkje bankgiro med i 
bladet:

Ofringane i kyrkja har 
alltid vore viktige for 
drifta av kyrkje og me-
nighet. Skal tru korleis 
tala ser ut i dag?

På femtitalet blei det 
arbeid med å skaffe 
nytt orgel til Børsa 
kyrkje og i 1953 nærma 
dei seg målet:

Problem med ved-
likehald av kyrkjene 
er heller ikkje av ny 
dato. Det var både 
praktiske og økono-
miske utfordringar 
i 1953:



2. september 
14. søndag i treenighetstiden
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 17.00
v/Ruckert. Konfirmantpresentasjon. 
Takkoffer: NMS – misjonsprosjektet: 
budskap Mali. 

Skaun kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert
Konfirmantpresentasjon
Takkoffer: Redd Barna

9. september
15. søndag i treenighetstiden
Buvik kirke
Høsttakkegudstjeneste kl 11.00
v/Bjerkestrand
Utdeling av bok til fireåringene. 
Takkoffer til IKO.

16. september
16. søndag i treenighetstiden
Børsa kirke
Høsttakkegudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert
Utdeling av bok til fireåringene. 
Takkoffer til søndagsskolen.
 
23. september
17. søndag i treenighetstiden
Skaun kirke
Høsttakkegudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert
Utdeling av bok til fireåringene
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

Buvik menighetshus
18.00 Sangkveld for hele familien.  
  
30. september
18. søndag i treenighetstiden
Børsa kirke
Høymesse kl 11.00
v/Bjerkestrand
50-årskonfirmantjubileum. 
Takkoffer: Børsa menighet.

7. oktober 
19. søndag i treenighetstiden
Buvik kirke
Høymesse kl 11.00 v/Ruckert
50-årskonfirmantjubileum. 
Takkoffer til Buvik menighet.
  
14. oktober
20. søndag i treenighetstiden 
Børsa kirke
Høymesse kl 11.00 v/Bjerkestrand.
Takkoffer: Norsk Luthersk 
Misjonssamband.
 
Skaun kirke
Høymesse kl 13.00 v/Bjerkestrand
50-årskonfirmantjubileum
Takkoffer: Skaun menighet

21. oktober
21. søndag i treenighetstiden
Buvik kirke
Høymesse kl 11.00
v/Bjerkestrand
Takkoffer til Tv-aksjonen: 
Amnesty International.
 
Børsa kirke
Syng med! i Børsa kirke kl 19.00
v/Gustad
 
28. oktober
Bots- og bønnedag
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 17.00
v/Ruckert.
Takkoffer: Menneskeverd.
Tilrettelagt for alle! 
(Husk å stille klokken tilbake til vin-
tertid!) 
 
4. november
Allehelgensdag eller også kalt 
Minnedag og Allesjelersdag
Børsa kirke
Allehelgensmesse kl 11.00
v/Ruckert. Nattverd (ikke dåp) 
Takkoffer: Børsa menighet.

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B

Gudstjenester I år inviterer vi med dette alle på-
rørende og andre sørgende til al-
lehelgensmessen der vi vil minnes 
de døde, spesielt de som er gått bort 
det siste året. Tidligere år har vi hatt 
en egen minnestund på fredagskvel-
den. Den går derfor ut. 

Buvik kirke
Minnegudstjeneste kl 13.00
v/Bjerkestrand
Denne gudstjenesten i Buvik kirke 
(og likedan den i Skaun kirke) er tra-
disjonelt en minnestund for de døde, 
der årets pårørende er spesielt invi-
tert. Men alle er hjertelig velkommen, 
uansett om man har mistet noen 
dette året eller ikke.

Skaun kirke
Minnegudstjeneste kl 17.00
v/Ruckert

11. november 
Mortensmesse eller 24. søndag i 
treenighetstiden
Børsa kirke
Høymesse kl 11.00 v/Ruckert. (Fars-
dag)
Takkoffer: NKSS. 

18. november
25. søndag i treenighetstiden
Buvik kirke
Høymesse kl 11.00
v/Ruckert. 
Takkoffer til Wycliffe bibeloverset-
tere. 
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Støtt menighetsbladet!

Skaun menighetsblad er en liten 
avdeling i menighetslivet vårt med 
eget budsjett. Samtidig er det en 
viktig måte for bygda å uttrykke seg 
på, synes vi. Desverre går bladet 
for tiden med underskudd. Den 
siste giroen som ble sent ut var 
litt skjult bak annet materiell. Så vi 
prøver på nytt og kommer til å være 
takknemlig for enhver støtte bladet 
kan få.


