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Det kunne vært interessant å spørre folk i våre bygder:
ber du? Og i tilfelle, hvordan gjør du det? Det er vel slik
at i hverdagen så glemmer vi det. Selv om vi vet vi
burde. Paulus skriver at vi skal be hele tiden. Det opplev-
es kanskje som et påbud, men er egentlig ikke det – det
er et løfte! Bønnekanalen er åpen hele tiden! Og fordi
det er godt for oss å be, så burde vi heller ikke se på det som en sur plikt, men som
en gave! 

I januar har jeg hatt studiepermisjon. Jeg har studert nettopp bønn. Lest en del om
bønn, bedt ganske mye og satt sammen en liten bønnebok. Den håper jeg kanskje
kan bli utgitt en dag, men det vil tiden vise. Jeg tror en av grunnene til at vi ikke ber, er
at vi ikke vet hvordan vi skal gjøre det. Mange har opplevd å bli inspirert av et eller
annet, det kan være en predikant eller en god bok eller en åndelig opplevelse av for-
skjellig slag som har ført til at de begynte å be. Masse. Satte av en halvtime hver
morgen og en time hver kveld og så satte de i gang. Men gikk trøtt allerede etter et
par uker. Var den ikke ekte, den gløden jeg fikk, kanskje? Slik kan man begynne å
tenke. Kanskje det ikke finnes noen glød, heller? 

Jeg tror det er viktigere å begynne med å be akkurat på det nivået man makter. Og
så gjerne fortsette med det. Et lite minutt om morgenen, et midt på dagen og et på
kvelden er kanskje mer enn nok? Litt selvdisiplin må vi dog ha, det blir liksom litt lite
kristenliv av det hvis vi ber bare sånn en gang til jul. Det å være en kristen, er nettopp
å ha kontakt med Gud. Og Gud står der hele tiden, og venter på oss. Og i vår bråkete
tid er det sunt for oss å være stille litt. Vi kan be hele dagen også, sånn innimellom,
men det er godt for oss å sette av litt tid til å høre på Gud. 

Jesus sier: Den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort. (Joh 6,37)

Jakob skriver om bønn slik: Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han
be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Da
skal dere be over ham i Herrens navn. (Jak 5,13-15)

I denne verden er det mange som sier at slik og sånn bør vi gjøre, for å få fred i sinn-
et, kjenne sammenhengen i universet eller hva det nå kan være. Men alt slikt får sin
fullendelse først i en kristen bønn til Gud. 

Dagfinn Bjerkestrand

Fungerende leder for Presteforeningen i Nidaros
På grunn av endringer i sammensetningen i Stiftsstyret for Den norske kirke
presteforening i Nidaros, har Ellinggard påtatt seg vervet som leder frem til nytt
årsmøte i oktober 2010. 

Styret representerer de fleste prestene som er ansatt i bispedømmet, og det inne-
bærer derfor en god del møtevirksomhet og reising. Leder er frikjøpt i 30 % til
dette vervet og det vil derfor bli satt inn vikar på en del gudstjenester, gravferder
og institusjonsandakter i denne perioden. Da det ennå ikke er klart hvem dette blir
vil vi komme tilbake med navn og bilde i et senere nummer av bladet. 

Hvordan skal vi be?
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Godt nytt til 5.trinnet 

Søndag 14., 21. og 30. januar ble Det nye testamentet delt ut til alle barn på 5.trinnet i Skaun. Denne boken får de til
odel og eie fra menigheten, og tanken er at den skal brukes også senere under konfirmasjonsundervisningen, men
også på skolen og hjemme. Vi må ikke glemme hvor mye fint og lurt som står i denne boken!
Det var godt oppmøte i kirkene og viser vi noen av de barna som kom i Børsa og Skaun kirke. 
På forhånd var det gudstjenesteverksted, der de var med å laget gudstjenesten. De deltok med lesing og sang, og
bar inn ulike symboler under inngangsprosesjonen. Flaggene fra Det norske misjonsselskap prydet også fremme i
kirken. Alle tre menig-
hetene har nemlig
misjonsavtale og støtt-
er NMS arbeid i Etiopia
og i Blånildalen.
Pengene som kom inn
under gudstjenestene
går til landsbyutvikling
i dette området i blant
Gumuz folket. I Buvik
kirke talte Ane
Havnegjerde fra NMS. 

5.trinnet i Skaun som
mottok Godt nytt i kirka

søndag 30. januar.
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Hva gir livet mening?
Det er mye som gir livet mening. Det er
på en måte det jeg ønsker å fylle livet
mitt med, hva som er viktig for meg.
Familien min er viktig! Både storfamili-
en og den lille familien. Mannen min
og jeg har valgt å gå livet sammen, det
er kjempeviktig. Så har vi barna våre –
hjelpe de til å vokse opp, bli selvstend-
ige mennesker. Ha tid sammen med
dem. Legge merke til de enkle, dag-
lige, gode øyeblikk som barna gir oss -
det er meningsfylt. Å være sammen
med venner er også en viktig del av liv-
et. Det å ha en meningsfull jobb å gå
til, der jeg kan få gi noe av meg selv,
gir hverdagen min mening. 
Alt dette gir meg gleder, men i blant
bekymringer. Jeg har kjent at livet kan
være tøft, følt at det har ”stormet” rundt
meg – men midt i dette har jeg funnet
fred og ro, kjent trygghet i en enkel tro.
Troen er en ramme, som for meg gir
livet en dypere mening. 

Har Gud betydning?
Det er klart. Jeg tror at Gud har skapt
det som er rundt meg. Det er han som
gir liv. Skaperverket er fantastisk! Se på
den vakre naturen og alle mennesk-

ene vi har rundt oss i hele verden. Det
er unikt. I en barnesang står det slik:
”Du er gull verdt, du er skapt av Gud.
Du er verdigfull, du er ikke et null. Du er
helt unik, ingen er deg lik!” Gud er
skaperen, han har gode tanker og
ønsker for alle mennesker – det var
derfor han sendte sønnen sin. 

Tanker om Jesus
Jeg tror at Jesus er Guds sønn. Han
kom til jorda, levde et kort liv her. Men i
løpet av denne tiden gjorde han det
viktigste for mennesket. Han viste oss
hvordan vi skal leve. Hvordan vi skal
være sammen med de rundt oss. Han
lærte oss om Gud og viste hvem Gud
er. Evangeliene i Bibelen forteller om
Jesu liv, og viser oss hvem Jesus er.
Jeg vet at jeg ikke greier å leve slik
Jesus gjorde. Jeg bommer og bomm-
er. Blir skuffet over at jeg svikter de
rundt meg, sier og gjør ting jeg angrer
på, fordi det såret noen. Men Jesus
har vist meg at jeg kan be om tilgiv-
else, til de jeg såret og til Gud. Jesus
vet at jeg ikke klarer dette selv, det var
derfor han kom. Det er nåden. En her-
lig sang er slik: ”Han døde men sto
opp! Han overvant den ondes makt, alt

da han sa: Det er fullbrakt! Han evig
seier vant. Han døde men sto opp og
graven ble et håpets sted. La han få gi
ditt hjerte fred. Han innbyr deg i dag.”
Det er denne fred jeg har over livet.

Hva tror du om livet etter døden?
Siden jeg allerede har sagt at jeg tror
at Jesus døde og sto opp, så er det
naturlig at jeg også tror at det er et liv
etter døden. Livet her på jorda er for
kort, det kan ikke være dette og ikke
mer. Jesus sa selv ”Og når jeg er gått
bort og har gjort i stand et sted for
dere, kommer jeg igjen og skal ta dere
til meg, for at også dere skal være der
jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.”
Johannes 14.3-4 Jeg tror Himmelen er
et fantastisk sted, der alt er godt. 

Ann Karin Høyland, Børsa

Min tro

Presteordinasjon i Børsa kirke

Onsdag 24. februar kl. 19.00 vil Klaus Bobe bli ordinert i Børsa
kirke av biskop Tor Singsaas og prost Birger Fosseide. 
Det er en stor dag for Bobe som kanskje noen husker fra den
tiden han vikarierte i  Børsa. Med ordinasjonen han har fullført et
langt veistykke fra han startet på sin teologiske utdannelse i
Tyskland. Nå er han ferdig utdannet prest ved Kirkelig
Utdanningssenter i Nord og er klar for å søke fast ansettelse
som prest i Den norske kirke. Gjennom ordinasjon får Bobe et
oppdrag fra biskopen til å gjøre full prestetjeneste i kirken med
de forpliktelser og de rettigheter som følger. Under gudstjenest-
en vil han derfor bli overrakt stolaen som brukes over prestekjol-
en, og som er et tegn på at han er rettelig kallet av kirken til sin
tjeneste. Vi håper at mange vil finne veien til kirken denne kveld-
en, til en stemningsfull gudstjeneste og til kirkekaffen etterpå. Vi har for øvrig grunn til å tro at
dette er den første presteordinasjon i Børsa kirkes 150 årige historie og at det derfor er et stykke
kirkehistorie som skrives. 
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Vårkalenderen
UNGDOMSKLUBBEN THUNDER
er åpen for ungdom fra 8. klasse. Vi samles i kjelleren
på Børsa bedehus på onsdager fra kl 19.00 til ca 21.30.
Vi har vanligvis samlinger annenhver onsdag.  I vår-
semesteret samles vi på følgende datoer:
3. mars Vanlig     
17. mars Temakveld     
7. april Vanlig     
21. april Temakveld     
5. mai Vanlig     
19. mai Temakveld     
28.-30. mai Weekend     
9. juni Avslutningskveld
Sjekk nyheter og informasjon på www.u-klubben.tk 

KIRKESIDEN KVINNEFORENING.
9. mars
13. april
11. mai
8. juni
Tidspunkt kl 18.00-20.15. Foreningen holdes i heim-
ene.
Andakt, misjonsinformasjon, kollekt, sang og kaffe-
servering.
I tillegg har foreninga ansvar for områdestevne i
Børsa 11. april. Kl 11:00 er det gudstjeneste i Børsa
kirke og videre arrangement på Børsa bedehus.
Kontaktperson er Anne Kristine Bakken Hovtun tlf
72863427/45447816

«FOR OSS OVER 60»
26.02 kl 14.00  Børsa bedehus
26.03 kl 15.00  Børsa bedehus
23.04 kl 15.30  Fredly folkehøgskole
28.05 kl 09.00  Tur med "For oss over 60". Avreise fra
ICA

SPRELL LEVENDE
7. februar    Vanlig søndagsskole 
21. februar  Vanlig søndagsskole 
21. mars      Ballongfest på bedehuset

Bor du i Børsa eller et annet sted i kommunen og har
lyst til å bli med på søndagsskolen?
På søndagsskolen blir du kjent med bibelfortellingene
gjennom:
Leik og aktiviteter
Drama, sang og musikk
Hørespill og film
Alle sansene dine! 

Vi møtes på Børsa bedehus fra kl 11-12 søndager etter
oppsatt plan.

Se etter plakat. Neste gang er 21. februar. Søndag 21.
mars blir det ballongfest!
Alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig velkomm-
en!

Hilsen Børsa Søndagsskole
v/ Møyfrid Halgunset, Line Saltbones,
Ann Karin Høyland og Liv Randi Snekvik

BØRSA NORMISJON
Søndag 14.02. Kl 17.00 Søndagstreff Bjørn Roger
Karlsen
Torsdag 18.02. Kl 19.30 Bibelundervisning S.
Ellinggard, Harald O. Aalvik
Torsdag 04.03 Kl 19.00 Kulturkveld: Vendt mot lys-
et- Falkbergets liv og diktning. Ragnar Evenstad
Søndag 07.03 Kl 17.00. Søndagstreff. Øyvind Høyland
Torsdag 18.03 Kl 19.30. Bibelundervisning. S.
Ellinggard. Harald O. Aalvik
Søndag 18.04 Kl 17.00. Søndagstreff.Erlend Evenstad
Torsdag 06.05 Kl 19.30. Bibelundervisning. S.
Ellinggard. Harald O. Aalvik
Mandag 17.05. Kl 17.00 17.mai- fest på Fredly. Odd
Anders With
Torsdag 20.05. Kl 19.30 Pinsemøte. Oddbjørn Stjern
Søndag 13.06. Skaperverkets dag / felles tur
Grønneset. Prest
Søndag 22.08. kl 17.00. Åpningsfest. Erlend Evenstad

GOD KVELD
Velkommen til et nytt år med ”God kveld”. Nå er vår-
semesteret i gang, og vi ønsker velkommen til nye og
gamle.

”God kveld” – klubben er en klubb for deg som går i
5.-7. trinn. Vi møtes ca. hver tredje tirsdag i kjeller-
stua på Børsa bedehus. Klubbkveldene starter kl.
1900, og varer til kl. 20.30. 

På klubbkveldene holder vi på med ulike aktiviteter
som spill, konkurranser, andakt, servering litt sang og
ellers sosialt samvær. Det koster kr.10,- hver samling.

Under ser du datoene for dette halvåret. Som du ser,
blir dette et halvår med ulike aktiviteter.
Det er bare å stikke innom, og ta gjerne med en venn.

2. mars: Bingokveld
16. mars: Fotballspill-turnering
6. april: Klubbkveld
27. april: Aktiviteter i gymsalen på Fredly (ha på
gymklær)
11.mai: Båltur på Svenskrommet
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Eggklevens bedehus 100 år
Fredag 30. oktober var nesten 60
personer i alle aldre samlet i
Eggkleiva bedehus til den årlige
basaren. Denne kvelden ble det
også markert at huset har stått her i
100 år. Tilstelningen ble innledet
med at husets leder, Stein Arne Aas,
las Salme 23. Deretter fortalte leder-
en i korte trekk om husets historie.
Ordfører John P Husby var invitert
og hilste på vegne av kommunen.
Han understreket den viktige funk-
sjonen slike institusjoner har som
kultur- og tradisjonsbærer i et
bygdesamfunn. Han fortalte at han
selv har gode minner fra basarer på
Vennavoll bedehus. 
Basaren ble gjennomført på tradi-
sjonelt vis. Hovedlotteriet hadde
startet loddsalget et par uker i for-
veien med gevinster gitt av privat-
personer og lokalt næringsliv. Men
gevinstlista økte med 50% i løpet av
basarkvelden da flere av deltakerne
hadde med ekstra gevinster til
hovedlotteriet.
Gevinstene til åresalget blir også gitt
av basardeltakerne. Slik har det
vært så lenge folk kan huske. Da
nåværende leder for første gang i
1984 var med å arrangere basar og
undret på hvordan en skulle få tak i
åregevinster, sa avtroppende leder
Ivar Eggan ganske rolig: ”Vi skriver
på plakaten at åregevinster mottas
med takk, og så tenker vi ikke mer
på det ” og gevinster ble det nok av,
den gang som nå.

Starten i 1909
I forhandlingsprotokollen for
Eggklevens bedehus står det ”Aar
1907 den 23de febr efter endt opp-
byggelse hos lærer Rian ved
emissær Ole Jonsen og Mons
Løvsæth var en del av kredsens
indvaanere tilbage for at drøfte
spørgsmaalet om opførelse af et
bedehus i kredsen. Efter at man
havde samtalt om og overveiet for-
skjellige ting vedrørende foretag-
endet, valgtes byggekomite, der
kom til at bestaa af følgende: Lars
Berg, Tore Eggen og Johan A

Eggen. Disse fik i opdrag paa bedste
og billigste maade at lade opføre et
bedehus, efter f at have sikret en
bekvem tomt for samme.”
Litt senere samme år var igjen en
del av kretsens menn samlet hos
lærer Rian. Her ble det endelig
bestemt at bedehus skulle oppføres
og oppdraget med ”ophugningen
av skrovet – 20 alen langt, 12 alen
bredt og 5 1/2 alen høgt” ble satt
bort til Johan A Eggen for kr 500.
Byggekontrakt ble skrevet og under-
tegnet av de tilstedeværende.
I 1908 var innsamlede midler på kr
900 oppbrukt, og det ble besluttet å
ta opp et lån på kr 700 av Tore
Eggen. Dette lånet ble tilbakebetalt i

Av Stein Arne Aas

Tor Skagseth, Bersvein Ofstad og ordfører John P Husby 

Solveig Meistad, Marit Gagnaas, Inger Gagnås, Anne K Riaunet, Edith Solfeldt

Åresalget går strykende
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1945 til Ingeborg Eggen, enken etter
Tore.
Innvielsesfest ble holdt 18. juli 1909.
Huset var nesten fullt, og talere var
emissær Ole Jonsen, lærer E Jystad,
Mons Løvsæth og Arnt Løvsæt.
Festen innbrakt netto kr 73,-

Ombygging og rehabilitering
I 1972 blir det sprengt ut kjeller under
kjøkken og lillesal. Her blir det inn-
redet sanitæranlegg. Klemmet
Riaunet var bas og utførte også det
meste av arbeidet. Dører, vinduer og
trapp ble laget av Jens Onsøien.
På slutten av 80-tallet var huset slitt
og i dårlig forfatning. Styret som da
besto av Synnøve Riaunet, Gjertrud
Eggen, Knut Gagnaas, Leif Magnar
Øveraas, Jørleiv Nyborg, Aasta
Myrind og Stein Arne Aas, fant da ut
at enten måtte huset avvikles eller så
måtte det en omfattende rehabiliter-
ing til. Det ble vedtatt å forsøke å
sette huset i stand, planer for tilbygg
ble utarbeidet, og det ble sendt ut
forespørsel til alle innbyggere i
Eggkleiva skolekrets om å være med
å bidra til opprustinga av huset. Det
kom inn tilsagn om gaver på nærm-
ere 100.000 kr, og arbeidet ble
igangsatt. Også det gamle huset er
pusset opp. 2. juni 1991 blir det holdt
innvielsesfest for det nye tilbygget.
Sokneprest Harald Bandlien; ordfører
Agnar Melby og ei gruppe sangere
fra Eggkleiva mannskor deltok. 

Virksomhet
Opp gjennom årene har ulike
misjonsorganisasjoner og kvinnefor-
eninger hatt virksomhet i bedehuset.
I 1926 ble Eggkleiva kristelige ung-
domsforening stiftet av en del av de
samme folkene som sto bak bede-
huset, men her var også damene
med og ble også innvalgt i det første
styret for foreningen. 
Søndagsskole har vært drevet i nest-
en hele husets levetid og i 1983 fikk
Anna og Gjertrud Skaun kommunes
kulturpris for å ha drevet søndags-
skole i 40 år. Faste arrangementer
har vært bedehusbasaren og juletre-
festen 2. juledag, men i dag er huset
alt for lite brukt. Det holdes noen
møter og noen sosiale arrangement-
er.

John Ofstad og Olav Bergem

Trekning pågår

Marit Lilleås Larsen, Marlen Berg Larsen og Malin Barstad
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Det er en velsignelse med barn i
huset. Etter ei natt med urolig søvn
på grunn minstemann som ønsker
selskap, kan man ikke annet enn
fryde seg over den lille når hun smil-
er sitt tannløse smil, og planter et
stort og vått kyss på kinnet mitt
morgenen etter. Eller når treåringen
er meget utholdende i sitt trassan-
fall, for så å skryte uhemmet av
middagen. For ikke å snakke om
størstemann som ser sitt snitt til å
erte lillebror når han tror vi ikke ser,
men som roper ”Æ ææælske dæ,
mamma!”, så hele nabolaget kan
høre det, i det han går til skolen en
tidlig morgen. De vet å trigge oss,
men også å smelte våre hjerter,
disse små. Aldri er jeg vel mer lykke-
lig enn når de to eldste koser seg
sammen i leken, mens den minste
ligger og ser på, og kommer med
frydefulle rop som en bekreftelse på
at hun har verdens beste brødre.
Kjærligheten jeg føler for barna
mine har ingenting med deres gjør-
en å gjøre. Den er til stede både i
kampens hete og når harmonien
råder. 

Å være mor gjør det enklere for meg
både å forstå og grunne på Guds
kjærlighet. Jeg er Guds barn! Hele
meg, fra topp til tå, er elsket av Gud.
Jeg kan nok også oppføre meg som
en trassig treåring eller en utprøv-
ende seksåring, men best har jeg
det når jeg går den veien Gud har
ment for meg.
Et nytt år ligger foran oss. Som et
maleri skapes av farger og former,
skal dagene fylles med innhold. Jeg
har et ønske for mitt åndelige liv
dette året. Jeg vil forsøke å legge
merke til Gud i hverdagen, å se Han
i både de små og store ting. På den
måten vil mitt forhold til Gud bli mer
nært. Men Guds kjærlighet til meg
er den samme hver dag. Han tar
ikke utgangspunkt i mine følelser.
Han tar utgangspunkt i at jeg er
hans barn, og nettopp derfor elsker
han meg. Han omslutter meg med
sin ubetingede kjærlighet.
Lik barnet søker mors fang for trøst
eller i glede, finner jeg trygghet i å
søke Gud. Guds favn er stor. På
hans fang er det plass til mange
barn. 

Andakten
Ubetinget kjærlighet

Line Krutvik Saltbones

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010:
Fattige i møte med ekstremvær

Tirsdag 23. mars går konfirmant-
er, unge og voksne Skaun, Buvik
og Børsa menigheter med bøsse.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2010 setter søkelyset på fattige
mennesker i møte med flom, tørke
og ekstremvær. 

En høstnatt i 2007 ble familien Tran i
Vietnam vekket av at vannet bare
steg og steg inne i huset deres.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa
Tran Viet Dung og deres fem barn
måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og
hast. 

- Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller den eldste datt-
eren Trinh. Faren i familien tenkte
bare på én ting: Å redde barna

sine. Han
kom seg ut i
vannmass-
ene og førte
familien i
sikkerhet, ut
av huset og
til et høyere-
liggende
område. Familien Tran overlevde,
men hjemmet deres ble ødelagt og
de mistet mange av sine eiendeler. I
to måneder, mens de ventet på at
vannet skulle synke igjen, måtte de
bo i et skur av plast og bambus.
Mat, rent vann og barnas helse ble
til daglige bekymringer. 

- Det var en vanskelig tid for oss,
forteller Thuy. – Barna var små, og

jeg var svært bekymret. Vi hadde
ikke mat, og jeg måtte låne ris av
naboen. I to måneder spiste vi ikke
annet enn ris med krydder, sier fem-
barnsmoren.

Trygg hems
I september 2009 ble Vietnam igjen
rammet av storflom i kjølevannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gang-
en slapp familien Tran å flykte fra
huset sitt. Denne gangen stod de
rustet til å møte flommen. 

Som én av mange familier i nærom-
rådet har familien Tran fått støtte av
Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og
flomsikkert hus i mur og betong. I
stuen er det en hems i taket. Her
kan familien lagre matvarer, og når
vannet stiger på ny, er veien til
trygghet kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og
demonstrerer hva hun skal gjøre
hvis det kommer en ny flom. Der
oppe kan hun og resten av familien
sitte til hjelpen kommer.

Hyppigere og mer flom?
De fleste forskere er i dag enige om
at økning av kraftig nedbør er tegn
på global oppvarming, forårsaket av
menneskelige klimagassutslipp.
- Vi bor i et lavtliggende område og
er vant til mye vann i regntiden. En
vanlig flom hever kanskje vann-
standen med 30-40 cm. I 2007 kom
én meter med vann som ble ligg-
ende i to måneder. Det er uvanlig,
bekrefter Dung.

Konsekvensene av klimaendringer
har ført miljø- og klimaspørsmål høyt
opp på den politiske agendaen i
Vietnam. Regjeringen betegner selv
landet som ett av de mest sårbare
når det gjelder klimaendringer.
Familien Tran må trolig forberede
seg på flere og hyppigere flommer i
fremtiden.

Ta godt imot bøssebærerne fra
Børsa, Skaun og Buvik menighet når
de banker på din dør! Du kan også
støtte aksjonen gjennom givertele-
fon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.
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For nokre år sidan kunne ein ved å undersøkje takbjelkane
i Skaun kyrkje fastslå at dei var frå 1279. Det er mogleg å
tidfeste ved å sjå på treets årringar (Dendrokronologi).

Vart kyrkja bygd sist på 1200-tallet?  Nei, det vart ho så visst
ikkje. Når vi kan vere så sikre på det, er det pga. stein-
hoggarmerke på søndre portal i skipet. Dei viser at det var
den same mannen eller dei same mennene som laga
denne portalen som var med på arbeidet då oktogonen i
Nidaros domkyrkje vart til. Ein veit at oktogonen vart bygd
rundt 1183.

Både Byneset kyrkje og Sakshaug kyrkje på Inderøy har
steinhoggarmerke som ein finn på oktogonens eldste
delar.

Etter det som er nemnt, er det mest truleg at kyrkja fekk nytt
tak ca. 1280.

Kyrkja vart bygd på Venn, og vart difor kalla Vinjar kyrkje.
Dei fleste vin-namna er frå før ca 600 e. Kr. Det gammal-
norske –vin tyder naturleg eng.

Den kjende stadnamnforskaren Magnus Olsen skriv i boka
Hva våre stedsnavn lærer oss : ”Det er lærerikt å studere
navnene på de gårder som i middelalderen er blitt kirke-
steder. Av de 950 sognekirker finnes 209 på gårder hvis
navn er sammensatt med –vin, -heimr, -land og –sætr. –
Av de ca. 1000 –vin-gårder er 67 blitt kirkesteder. Av de ca.
1000 –heim-gårder er 39 blitt kirkesteder.”

Kirken står i bondens tanke på et højt sted og for sig selv.
Slik skreiv Bjørnson i Synnøve Solbakken. Skaun kyrkje står
ikkje høgt i terrenget, men i bygdefolkets tankar gjer ho
truleg det – og har gjort det i dei mange hundreåra.

Alderen på Skaun kyrkje Av Bjørn Nordheim

Fra møteboka:
I møteboka for Buvik menighetsråd finner en bl.a. forslag til budsjett for
1941/42:
Lønn til prosten kr 30
Lønn til presten kr 1400
Klokkerlønn kr 285
Organistlønn kr 120
Kirketjener og belgtreder kr 180
Graverens lønn kr 150
Lys og brensel kr 200
Renhold kr 60
Brannforsikring kr 100

Soknepresten het Christian Svanholm – prest i Byneset prestegjeld (Byneset
og Buvik) i tida 1940 – 1952.  Klokker Ola Aksnes (som også var lærer ved
Presthus skole). Organist: Karl Stav.  Det var to kirketjenere: Arnt Saltnes (Arn
Tanga) og Bernt Stavholt.  Graver: Johan Presthus.

Under krigen var det vedfyring i kirka. Det var to store ovner – en ved nord-
veggen og en ved vestveggen.
B.N

Ordner alt i forbindelse 
med dødsfall.

Jostein Høivik
Kontor: Dikesvn 1, 7320 Fannrem

Om ønskelig – hjemmebesøk
Tlf 72 48 50 60

Mob. 900 14 012
– Døgnvakt  –

Stor utstilling av Gravmonument
på Grønøra 

(etter avtale)

Ole K Fagerli
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Le med oss........

Godt forslag
Læreren: Hva heter Norges høy-
este fjell?
Lille Kari: Tja… kan det være
Norsktoppen?

Læreren: Kan du si meg hvem
Buddha var?
Ivar var rask til å rekke opp
hånden: - Kan det være han som
bygde Budapest?

Den unge idrettsutøveren var
innkalt til dopingtest.
Sykesøsteren pekte på et bord
lengre borte i rommet og sa: 
- Du kan tisse i det glasset der
borte.
Den unge gutten spurte forundr-
et: 
- Herfra?

Fornyelse i NRKs 
morgenandakt
Morgenandakten i NRK skal nå for-
nyes, og det blir endret innhold på
fredager. Blant nye andaktsholdere
finner vi artisten Hanne Krogh og
TV-pastor Egil Svartdahl. 
Programsekretær i NRK, Helge
Gudmundsen, skal igjen være
ansvarlig for morgenandakten. Han
har de siste fem årene arbeidet
med Åpen Himmel-programmer i
NRK TV. Men han har tidligere i
mange år arbeidet med andaktene
i NRK. Gudmundsen sier at den
største endringen er at andaktene
på fredager vil få mer samtaleform,
der ulike personer forteller om sin
kristne tro under tittelen «Mot helg».

KPK

Årsmelding for Skaun menighetsråd 2009
Menighetsrådet har bestått av følg-
ende medlemmer:
Kåre Arentz, Einar Ellefsen, Turid
Rognes, Ingrid Rekstad, Torill Laila
Syrstad, Jan Arve Nilsen, Rune
Lilleberg og leder Jon B. Husby.

Nytt menighetsråd fra 01.11.09 er:
Leder Karin Wollan Berg, nestleder
Åse Nilsen, sekretær Ingvild Laugen,
Kari Syrstad, Rune Lilleberg, Torill L.
Syrstad, Lars Børset og Jon
Indergård. Varamedlemmer er: Per
Gunnar Loftgren, Ola Syrstad, Bjørge
Rekstad, Brage By og Irene Husby. 

Statistikk 2009
Menighetsrådet har hatt 6 (8) møter
og behandlet 16(28) saker. På års-
møte i Skaun kirke 01.03.09 deltok
12(15) personer. Årsmelding og
regnskap ble lest opp og godkjent
uten merknader. Årsmelding fra
Skaun menighetshus ble lest opp av
Rune Lilleberg. Ingen merknader. 
I Skaun kirke ble det avholdt 24(30)
gudstjenester. Det har i alt vært
1600(1795) deltagere til stedet. Dette
gir i snitt 67(51) deltakere pr guds-
tjeneste. Antall døpte er 24 (23),
konfirmerte 15(15), vigsler 10(10) og
gravferder 13(9). Det er kommet inn
til sammen 35,007,50 i kollekt
hvorav 5 883,50 gikk til menigheten.
Det ble samlet inn kr. 12 315,50 til
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av
konfirmantene. 

Arbeidsoppgaver: 
I tillegg til de faste oppgavene med
drift av menigheten har rådet
arbeidet med følgende saker: 
• Arrangert friluftsgudstjeneste på 

Elgshøgda 22. mars
• Gjennomført valg av nytt menig-

hetsråd etter ny valgordning, 
med betydelig større deltagelse. 

• Deltatt i konfirmantsamling på 
Fredly

• Arrangert dugnad på kirkegård-
en 6. mai med 45 personer til-
stede. 

• Servert kaffe etter samtaleguds-
tjenesten for konfirmanter 21.
mai.

• Sendt ut dåpshilsener til barna i 
menigheten. 

• Arrangert samling for 5- årskon-
firmantene 14. oktober. 

• Drevet pilegrimsmottak med 
mange besøkende. 

• Arrangert høsttakkegudstjeneste
hvor Skaun bygdekvinnelag 
pyntet kirken. En takk til dem for 
det. 

• Forsøkt med søndagsskole våren
2009. 

• Støttet ungdomstur til Tyskland. 

I menighetshuset er det nå klart for
montering av dusj. Det er installert
sprinkelanlegg i kirken og det er lagt
ned varmekurs fra skolen til kirka.
Vurdering:
Det har vært godt oppmøte på råds-
møtene. Det er vanskelig å finne
samarbeidspartnere/frivillige til å
delta i menighetsarbeidet. Det er
svært varierende oppmøte på guds-
tjenestene, og tilbudet om fri skyss
har vært lite benyttet. Det har vært
vanskelig å få oppslutning rundt
søndagsskolen. 

Menighetsrådet vil rette en varm
takk til alle som har bidratt til arbeid-
et i menigheten og en spesiell takk
til styret og husansvarlig for menig-
hetshuset. Vi ønsker det nye rådet
lykke til. 

Leder 
Jon B. Husby



Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun – 11

Slekters gang
DØPTE 

Skaun
15 11 Sebastian Vaslag Andrewes

Christopher Vaslag Andrewes
Tonje Solstad
Julie Hovset Dumonceau

10 01 Thea Onsøien Aunan

Børsa
29 11 Ola Holje Harholt
13 12 Tobias Lorentzen

Oda Emilie Krogh 
(Havstein kirke)

17 01 Henrik Hoston

Buvik
22 11 Guro Langholm-Fløan

Ådne Olai Bøkseth
06 12 Preben Lorentz Enger Iversen

Kristoffer Kvam
24 01 Ine Følling

Ola Lefstad
Sigurd Huse

DØDE
Skaun
22 11 Brit Husby f 1952
17 12 Oddbjørg Uvaas f 1924

Børsa
15 11 Ingeborg Rosmo f 1927
25 11 Erling Belsås f 1922
27 11 Gunvor Ribe f 1918
05 12 Kjell Johan Nilsen f 1949
05 12 Eli Sæther f 1918
16 12 Bjarne August Høyvik f 1925
21 12 Kristmar Alvine Barbo f 1925
21 01 Anne Ofstad f 1960

Buvik
22 11 Ingeborg Oline Bøe f 1924
25 12 Leif Langørgen f 1940
28 12 Erik Onsøien f 1927
09 01 Paul Fandin f 1935

VIET
Buvik
20 11 Gunn Kari Rokseth og 

Stein Nilsen
30 12 Unni Tungen og 

Jan Peter Kjellstrøm
31 12 Inger Karin Hovin og 

Jomar Dyndal

Ledig stilling som
klokker i Børsa kirke og
Buvik kirke. 

Skaun kirkelige fellesråd søker
etter:

Klokker i Børsa kirke
– stillingens størrelse er om lag 10 %.

Klokker i Buvik kirke
- stillingens størrelse er om lag 8 %.

Tiltredelse: så snart som mulig.

Har du spørsmål angående still-
ingen kan du henvende deg til
Skaun kirkekontor på 
telefon 72 86 31 51.

Søknad med kopi av attester og
vitnemål sendes til:

Skaun kirkelige fellesråd
Postboks 26
7358 Børsa

Vekst i søndagsskolen

90 nye søndagsskoler og barne-
grupper har meldt seg inn i Norsk
Søndagsskoleforbund i 2009. Flest
nye grupper er det i Oslo/Akershus
krets av Norsk Søndagsskoleforbund,
hvor 16 nye søndagsskoler og
barnegrupper har meldt seg inn.
KPK

Gudstjenesten 
tilrettelagt for ungdom
Askeonsdag 17. februar kl 19.00 i
Børsa kirke vil vi igjen arrangere en
gudstjeneste tilrettelagt for ung-
dom. Erfaringene fra sist var gode
og vi ønsker å gjøre det litt på
samme måte. Vi håper å få til et
band som skal spille under noen av
sangene, og at det blir ungdom
som står for preken og andre deler
av gudstjenesten. Sangene vil også
være plukket ut av de unge. Likevel
understreker vi at gudstjenesten er
åpen for alle i menigheten. 
Merk av på kalenderen og kom! 

Din nærbutikk 
i blomster og gaver!

Vi b
rin

ge
r!

Vi b
rin

ge
r!

Inspirea
Prix-bygget, Buvika. Tlf 72865390

blomster • gaver • klær

Åpent 
10-19 (18)
Åpent 
10-19 (18)

Åpent
10 - 18 (16)

Ny bildebibel for barn
Bibelselskapet har gitt ut en ny
barnebibel, ”Min bildebibel”, for
aldersgruppen 4-7 år. Historiene er
fortalt i et enkelt språk, samtidig er
illustrasjonene fulle av detaljer.
Denne kombinasjonen stimulerer
barnet og den voksne som leser til
å snakke sammen om fortellingen.
Boken er illustrert av den neder-
landske illustratøren Marijke ten
Cate. Teksten er oversatt til norsk av
Bodil Engen. 
KPK

Paraplyer, skjerf,
hansker og caps som
er funnet i Børsa kirke,
kan hentes på kirke-
kontoret i Børsa.



14. februar Søndag før faste
(Fastelavn), 
Joh 12,24-33 4 Mos 21,4-9; 
1 Tim 2,4-6

Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Søndagskoleforbund

17. februar Askeonsdag, 
Matt 6,16
Børsa kirke kl. 19:00
Ungdomsgudstjeneste v/ Ellinggard
m. fl
Fastegudstjeneste med tema fra
Kirkens Nødhjelp.
Konfirmanter o.a deltar

28. februar 2. s. i faste, 
Luk 7,36-50 1 Kong 18,21-26.36-39;
Jak 5, 16-20

Skaun kirke kl. 11:00. Gudstjeneste 
v/ Bjerkestrand 
Takkoffer til kirkens Bymisjon

14. mars 4. s. i faste (Midtfaste)
Joh 6,24-36 2 Mos 16,11-18; 
1 Kor 10,1-6

Børsa kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard.
Årsmøte
Takkoffer til menighetsarbeidet

21. mars Maria budskapsdag, 
*Sal 113 Ef 1,3-6; Luk 1,46-55

Elgshøgda
Friluftsgudstjeneste kl. 13.00 
v/ Ellinggard
Bålbrenning og kirkekaffe.
Transport ( se lokalavisa) 

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

Gudstjenester
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Friluftsgudstjeneste på Elgshøgda

Elgshøgda er for mange et flott turmål. På denne høyden grenser kommunen Skaun, Melhus og Orkdal til hver-
andre. 
Skaun menighetsråd invit-
erer derfor til felles frilufts-
gudstjeneste på
Elgshøgda 21. mars
kl.13:00.
Etter gudstjenesten invit-
erer vi til felles samling
rundt kaffebål og pølse-
grilling. 
Fra Skaun kommer du dit
ved å gå på ski fra
Krokstadsætra eller
Melbysætra. 
Det jobbes med å få til
scootertransport for de
som ikke har anledning å
komme dit på ski. 

(se annonse i lokalavisa) 

KFUK-KFUM-speiderne
vil dra folk ut av sofaen
med SMS-kampanjen

'Søndagstipset' vil KFUK-KFUM-
speiderne få alle nordmenn opp av
sofaen og ut på søndagstur.
Fredag 15. januar ble det første av
52 søndagstips sendt ut på SMS. -
Søndagstipset er kreative, enkle og
morsomme aktivitetstips som kan
gjennomføres stort sett hvor som
helst, sier prosjektleder Solveig
Øiestad hos KFUK-KFUM-speid-
erne. 
Prosjektet har fått støtte fra
Kulturdepartementet gjennom
Friluftslivets fellesorganisasjon, og
målet er å bedre folkehelsen
gjennom å få folk i aktivitet og
oppleve glede over naturen. Målet
er at Søndagstipset etter hvert skal
tikke inn på mobilen til minst
hundre tusen nordmenn hver fre-
dag.  KPK



STØTTE TIL BLADET

Takket være mange trofaste støttespillere har vi 
fått gitt ut bladet i 58 år til glede 

for kommunens innbyggere,  og  det håper vi at vi
kan fortsette med. 

Takk for den støtten som du gir!

MENIGHETSBLAD for Børsa, Buvik og Skaun
SKAUN KIRKEKONTOR, 

Boks 26, 
7358 Børsa

4214.53.02107

4214.53.02107

Gave til menighetsbladet 2010
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