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”Barna tro, barna tro til himmelen du er den
gyldne bro”

I møte med mennesker i menigheten sies det
ofte, ” jeg er ikke noen personlig kristen, men
jeg har da min barnetro”. Hva ligger det i en
slik setning?
Hva vil det si å ha sin barnetro i behold?
Ja, det må vel være en tro som har noe med
barna å gjøre. En tro en fikk da en var liten.
En enkel og tillitsfull tro på Gud. En tro en fikk av mor og far, eller noen
andre i familien. En tro om en kanskje holder mest for seg selv, og ikke
snakker om med så mange. Kanskje er det også en tro som ikke er definert
ut fra hva andre mener, men hva en selv har funne ut er bra.

Det er lett at en slik tro blir sett på som ikke god nok. Den er ikke tydelig
nok.
Den holder ikke for Gud. At en ikke blir salig i sin barnetro.
Til det vil jeg si. At vi har ingen grunn til å dømme barnetroen slik. Vi har jo
lært at det viktigste er ikke hvor stor og sterk din tro er, men hva du tror på.
Hva du og jeg setter hvor lit til. Og det er Gud som ser til hjertene. Så vær
du glad og takk din Gud for din barnetro.

Trosopplæringsreformen i kirka har likevel utfordret oss til å tenke større om
barnetroen. Gjennom denne reformen ønsker kirka å styrke og gi næring,
slik at troen må vokse hos barna. At det blir en slitesterk tro også når de
vokser opp. En tro som de kan møte både gode og vanskelige dager med.
En tro som kan gi hjelp til livsmestring.

Tro hos barn kan være veldig tydelig og klar. Barn problematiserer ikke så
lett. Dersom Jesus har sagt at vi skal be, ja så gjør vi det og forventer at noe
skal skje. Barn er spontane og spørrende, undrende og direkte. Jesus frem-
hever ofte barna, og sier at du må bli som barn for å komme inn i Guds
rike. Da peker Jesus ikke minst på barnas tillitt og avhengighet. Og tro er å
ha tillitt til Gud, og være avhengig av ham.

Men troen må få lov å vokse og få utfordringer også for tanken. Den må
fylles med kunnskap, om budene, om bibelen, om hva kirken og sakra-
menter er osv. Den må bli en reflektert og integrert tro. Derfor trengs det
opplæring både for små og store. Voksenopplæring i kirka er også viktig!
Gjennom tropplæringsreformen setter vi fokus på barn og unge fra 0 til 18
år. Etter dette må vi også fortsatt gi næring til voksentroa.

Det er fint at vi har beholdt barnetroa. Den skal vi ikke se ned på. men det
er et håp at vi gjennom trosopplæringsreformen skal tilføre den enkelte
enda mer næring til en tro som får vokse seg sterkt og trygg, og bli til en
voksentro. En tro som tåler vær og vind.

Stein

Barnetro
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Tårnagent-helg i Skaun

Helga 29. og 30. januar 2011 var 27 tredjeklassinger samla i
Skaun kirke og i menighetshuset på Venn for å få opplæring
som tårnagenter. Agentopplæringa ble avslutta med at de
deltok i gudstjenesta den 30. januar. Der framførte de
skuespill, de sang/rappa og de leste og samtalte ut fra
emner de hadde vært innom i løpet av helga.

Etter at kristendomsfaget ble tatt ut av den norske grunnskolen, har menighetene fått
ansvaret for trosopplæringa i Norge. Tilbudet til tredjeklassingene i Skaun prestegjeld om ei
tårnagent-helg, er et ledd i denne trosopplæringa.

Det møtte barn fra alle de tre menighetene i Skaun kommune. Fra Buvik menighet deltok Martine
Dorothea Eide, Stian Pedersen, Herman Helgetun Langfoss, Tobias Havdahl, Sarah Bones Hammervold,
John Håkon Stav, Maren Johanne Tingstad Kvernberg, Mia Maria Vodopivec, Rebekka Buhaug Sjaastad, Amalie Vikhals
og Sondre Mikal Solheim. Fra Børsa menighet deltok John Drugli, Andrea Kristine Skogly Nordli, Victor Solem, Bendik

Stensaas, Olav Liaklev, Mattias Søfting, Elise Grasvik, Aurora Berg
Meistad og Anniken Sandtrø. Fra Skaun menighet deltok Hanne
Melby, Connie Nilssen, Morten Julian Haug, Kristoffer Aunan, Rune
Dahlen, Karl Jakob Hasselstrøm og Olav Johannes Skauge
Jakobsen. Sjukdom var årsak til at noen påmeldte dessverre ikke
kunne møte.

Kirka var hovedarena for opplæringa. Der ble barna litt kjent med
hverandre, med gode hjelpere som konfirmantene Ingrid, Mari,
Jørgen, Erik og Trond Ivar, med Per Gunnar fra Skaun menighets-
råd, flere frivillige voksne og med Sølvi, menighetspedagogen i
Skaun. Hun hadde hovedansvaret for opplegget. Menighetshuset
var arena for servering av pizza og frukt.

Den første innføringa i agentvirksomhet ble gitt av politimannen

Ebbe. Han hadde ei lydhør forsamling, og han må
ha gitt god opplæring for alle fikk agentbevis. Og de
nye tårnagentene fant både årstallet på kirkeklokka
(1754), bibelen som skal ligge på alteret, dåpsfatet,
nattverdskalken og disken og lysestakene som skal
stå på alteret.
Gudstjenesta den 30. januar var avslutninga på
tårnagent-helga. Sokneprest Ellinggard forretta.
Agentene fikk delta i ei gudstjeneste med et rikt og
variert innhold: Dåp, utdeling av ”Godt nytt” til
5.klassinganeved Jåren/Råbygda og Venn opp-

vekstsentre, nattverd, ofring og kirkesaft/kaffe i tillegg til egen deltaking
i gudstjenesta.

Barna som ble spurt om hvordan de hadde hatt det denne helga,
svarte at de hadde hatt det bra, og at de hadde trivdes. Opptredenen
deres viste også at læringsmåla for helga måtte være nådd.

Neste breddetilbud til disse tårnagentene i regi av menighetsråda, blir
ei ”Lys våken - helg” når de blir 11 år

ROS



Hva gir livet ditt mening
Det er mange ting som kan gi livet
mening, men det er nok de hver-
dagslige tingene som er viktigst. Det
at familien har det bra og føle at en
blir satt pris på av menneskene rundt
seg. Det å gi av seg selv for at andre
har det bra er også viktig. Gjennom
dette finner en ro og trivsel og da er
livet meningsfylt.

Har Gud betydning for livet ditt
For meg er Gud en kraft som er
endelig mye større enn vi mennesker
kan fatte. Denne kraften er rundt oss
over alt og kan være med oss menn-
esker i å forklare noe av det uforklar-
lige som hender både med oss og i
naturen. På en annen side er denne
kraften med oss mennesker, og i lag
med vår egen vilje og indre driv,
hjelper den oss med å ha fremdrift
og pågangsmot i hverdagen.

Hvilke tanker har du om Jesus
Jesus er for meg en veldig viktig hist-

orisk person som hadde veldig mye
av den kraften jeg nevnte i seg. Hans
liv og virke har virkelig satt spor, og
skapt for meg veldig fine tradisjoner.
Høytidene jul og påske byr på
grunnleggende tradisjoner som jeg
ønsker bringe videre. Han var også
en person som vi alle kan lære veld-
ig mye av, og da særlig av hans
godhet og medmenneskelighet.
Likevel syns jeg at vi må ta hensyn til
tiden han levde i, og at fortellingene
om han ble skrevet ned rundt fem
hundre år etter hans liv, når vi leser
om han i bibelen og ser på han som
gud og menneske.

Hva tror du om livet etter døden
Om det finnes noe etter dette livet er
jeg veldig usikker på. Uansett hva
som er utenfor vår verden er jeg
veldig glad for at jeg ikke er i stand til
hverken å se inn i fremtiden, eller å
spå hvordan det vil ende. Derfor kan
jeg bare leve dette livet etter beste
evne, og prøve å gripe dagen så en

kjenner at en lever. For meg er det
dette livet som gjelder og det er for
kort til å skusle bort.

Min tro
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Navn: Per Gunnar Lofgren
Alder: 40
Bosted: Skaun
Medlem av Skaun menighetsråd

Ungdomstur til Tyskland
Også denne sommeren arrangerer vi i menigheten en tur for ungdom mellom 14-18 år til Tyskland, hvor vi besøker
menigheten i Wassmutshausen og presten Ralf Ruckert. Skaun har et nært forhold til stedet og folket der. Sist sommer
hadde vi besøk av en stor ungdomsgruppe og flere av disse vil vi få møte igjen. Nærmere program er enda ikke helt
fastlagt, men det vil bli en lett blanding av alvor og lek. Utflukter til kjente steder og godt samvær med trivelige menn-
esker. Dette er en fin måte å bli kjent med et annet land og språk. Vi bor privat og kommer tett inn på livet i en liten

tysk landsby. Du klarer deg
også fint med engelsk, så du
trenger ikke være redd for
språkproblemer.
Vi planlegger avreise søndag
26. juni og er tilbake i
Trondheim 3. juli. Turen vil gå
med fly fra Trondheim til
Frankfurt og videre med mini-
buss. Vi regner med en ca pris
på kr. 2500,- for denne uken
pluss litt lommepenger.
Er du interessert, ta kontakt med
Stein Ellinggard på telefon
928 93 142 eller epost
steinel@online.no.
Vi regner med et begrenset
antall slik at det er lurt å være
tidlig ute med påmelding.
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Hvem?
Børsa Søndagsskole er i dag den eneste
søndagsskole som er i drift i Skaun så
alle barn mellom 3 og 10 år i kommunen
er hjertelig velkommen. Før jul var vi
godt over 20 barn som møttes. Det er
gøy å være så mange og vi har plass til
mange flere!
Hva?
Søndagsskolen er en av de få arenaene
der barna får bli kjent fortellingene i
Bibelen. Hver søndagsskole formidles en
bibelfortelling på ulike måter: drama og
sang, lek og aktiviteter, hørespill og film.
Vi bruker alle sansene våre!

Hvor og når?
Vi møtes i kjelleren på Børsa bedehus fra
11.00 – 12.00. Vi samkjører oss med kirka
og møtes stort sett hver gang det er
gudstjeneste i Børsa Kirke.
Datoene for våren 2011 er:
- 27. februar - vanlig søndagsskole
- 13. mars - vanlig søndagsskole

- 27. mars - vanlig søndagsskole
- 10. april – Ballongfest!
Hvis du er nyskjerrig på hva søndags-
skolen er, men synes det er litt skummelt
å komme første gang, kan ballongfesten
være en spennende, litt annerledes og

artig dag å komme på. Her lager vi
mange poster og aktiviteter som barna
får undersøke, vi spiser litt mat og koser
oss!

VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLEN!

Barn i fra Eggkleiva og Børsa koser seg sammen på søndagsskolen.

Nytestamente til årets 5.klassinger

Har du lyst å bli kjent med Matteus og Magdalena, lære fortellinger om samaritaner og sennepsfrø, være med
på ballongfest, leke og synge sammen med mange andre barn? Da må du ta deg en tur på søndagsskolen!

Mange 5.klassinger har fått nytesta-
mentet. Dette er en fin tradisjon som blir
godt mottatt.
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Vårkalenderen 2011
Børsa Normisjon
Dato Kl Type samling/arrangement Taler

Søn 16. jan 17.00 Søndagstreff Øyvind Høyland
Tors 20.jan 19.30 Bibelundervisning Stein Ellinggard/Harald Otto Aalvik
Tors 27. jan 19.00 Årsmøte
Fre 28. jan 15.00 For oss over 60
Søn 6. febr 17.00 Søndagstreff Vi deler med hverandre.
Søn 13.febr 20.00 Lovsangskveld
Tors 17.febr 19.30 Bibelundervisning Stein Ellinggard/ Harald O. Aalvik
Fre 25.febr 15.00 For oss over 60
Søn 6. mars 17.00 Søndagstreff m/ misjonsprofil Therese Glendrange
Tors 17.mars 19.30 Bibelundervisning Stein Ellinggard/ Harald O. Aalvik
Søn 20.mars 20.00 Lovsangskveld
Fre 25.mars 15.00 For oss over 60
Søn 3.april 17.00 Søndagstreff Arne Christian Rokseth
Søn 10.april 20.00 Lovsangskveld
Tors 14.april 19.30 Bibelundervisning Stein Ellinggard/ Harald O. Aalvik
Fre 29.april 15.30 For oss over 60 på Fredly
Tors 12.mai 19.30 Bibelundervisning Harald O. Aalvik
17.mai 17.00 17.mai-fest på Fredly Sverre Olsen
Søn 5.juni Skaperverkets Dag på Grønnesset Felles med menigheten
Søn 21.aug 17.00 Åpningsfest Inger Brit Rødberg

Bor du i Skaun 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 i kjelleren på Børsa bedehus fra kl 11-12 søndager etter oppsatt plan. Se etter plakat.
Alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig velkommen!
27. februar Vanlig søndagsskole
13. mars Vanlig søndagsskole
27. mars Vi deltar på familiegudstjeneste
10. april Ballongfest

Hilsen Børsa Søndagsskole v/ Møyfrid Halgunset, Line Saltbones, Ragnhild Slørdal og Liv Randi Snekvik

Program Tønder våren 2011
26.jan 19.00 Vanlig Tønderkveld
09.feb 19.00 Akekveld med grilling på bål
02.mar 19.00 Band og baking
30.mar 19.00 Vanlig Tønderkveld
13.apr 19.00 Laser X
11.mai 19.00 Vanlig Tønderkveld
27-29.mai Weekend
01.jun 19.00 Avslutning
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Kirkevalget 2011 er den andre store milepælen i demokratireformen i Den norske kirke. Kirkevalget i 2009 gav gode
resultater og erfaringer å bygge videre på. Valgdeltakelsen økte betydelig til 13 % ved valg av menighetsråd og 10 %
ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette gjenspeiler et styrket engasjement blant kirk-
ens medlemmer. En felles målsetning ved valget i 2011 blir å gjennomføre valget slik at vi får et enda bedre velger-
grunnlag for de kirkelige organene.

Kirkemøtet 2010 uttalte om erfaringene så langt (sak KM 11/10):

”Halvveis i demokratireformen har Den norske kirke gjort viktige erfaringer i arbeidet
med utvikling av valgordningene. Kirkevalget i 2009 medførte en vesentlig økning i
deltagelse og i engasjement omkring valget. Evalueringsrapporten Når alle stemmer
teller… Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009 legger et godt grunnlag for videre
utvikling av Den norske kirkes valgordninger. Kirkemøtet ser klare behov for forbedringer og har i den sammenheng
merket seg de utfordringer og forslag som er anført i evalueringsrapporten. Kirkemøtet tar rapporten til etterretning.”

På bakgrunn av erfaringene ved forrige valg og evalueringsrapporten er det gjort endringer i valgreglene som tar
sikte på å gjøre det lettere for velgerne å orientere seg, og som skal være arbeidsbesparende for valgmedarbeid-
erne.
Kirkevalgene er et stort felles løft for hele Den norske kirke. Felles innsats blir igjen
avgjørende når det 12. september og mange steder også 11. september 2011 skal velges menighetsråd, og leke
medlemmer til bispedømmeråd/delegater til Kirkemøtet for en ny fireårsperiode. Valget gir mulighet til å engasjere
kirkens medlemmer i utviklingen av en levende folkekirke som er i Kristus og nær livet. Kirkens forhold til staten er i
utvikling, kirkens gudstjenesteliv og trosopplæring også. Samtidig er det den kristne tro og tradisjon denne kirken
skal bære fram også i framtiden.
Med ønske om en god forberedelse og gjennomføring av Kirkevalget 2011!

Oslo, januar 2011
Jens-Petter Johnsen
direktør i Kirkerådet

Bli med i menighetsrådet!
Til høsten er det valg på nye menighetsråd i våre menigheter og alle medlemmer som fyller 15 år i år eller er
eldre kan stemme! Framover våren skal det settes opp lister til de tre menighetsrådene. Hvert menighetsråd
stiller med en liste, men det er fritt fram for hvem som helst av kirkens medlemmer å komme med alternativ
liste! Slik alternativ liste må være menighetsrådet i hende innen 1. mai.
Foreslå gjerne kandidater til rådet, eller meld deg selv til tjeneste! Hvis du ønsker å videreføre gode tradi-
sjoner i våre bygder – da kan du melde deg; ønsker du forandring – da kan du også melde deg! Hvis du
mener noen er gode kandidater – send en melding til kirkekontoret eller snakk med lederen i ditt menighets-
råd.

Søkere til soknepreststillingen i Børsa og Skaun
Etter at fristen var utløpt er det kommet inn 5 søkere til stilingen som sogneprest i Børsa og Skaun.
Tre av søkerne er fra Island, en fra Tyskland og en fra Norge. De to søkerne som har vært inne til intervju er
Ingar Samset fra Trondheim og Ralf Ruckert fra Tyskland. Ingar Samset er 56 år og for tiden leder for Sør-
Innherad prostiråd, et fellesråd som dekker hele prostiet. Ruckert er sogneprest i Wassmuthausen og skulle
være kjent for en del fra tidligere tjeneste i Skaun i 2000. Den 10. februar avgav rådene sine anbefalinger,
saken går så til et innstillingsråd. Dette rådet består av stiftsdirektør, prost i Orkdal og representant for
Presteforeningen. De lager en innstilling som så behandles i bispedømmerådet 28. februar.
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Christian Svanholm (1906 – 1984) ble utnevnt til sokne-
prest i Byneset prestegjeld (Byneset og Buvik) i 1940. I
preika under innsettelsen sa han bl.a.: Vi går nå
mørketiden i møte – og man gruer seg for den, særlig
i denne tid. Mørket kjentes mer trykkende enn før fordi
landet var okkupert.
Sokneprestens preken ble påhørt med den største
oppmerksomhet, sto det i en artikkel i Nidaros.

Under krigen var det ikke alltid like lett å komme til
nabosoknet på den andre sida av Gaulosen. På
grunn av mangel på bensin måtte presten sykle eller
kjøre med hest når han skulle til Buvik – og somtid
kom han sjøveien.

En gang ble han rodd fra Buvik til Steinshylla på
Byneset. Presten hadde ikke støvler, så rorsmannen
bar han oppover fjæra – og da hadde presten sikkert
nok noen pussige kommentarer. Han var kjent for det.
En dag kom Svanholm syklende og tok inn hos noen
som ikke kjente ham. Mannen spurte om han hadde
syklet langt. Å ja, han hadde syklet fra Byneset preste-
gård. Mannen skjønte det var presten, og sa til kona:
Vi lyt te å gå åt kjerka, ja.

I krigsåra var det mange som savnet tobakk – og
presten var så visst ikke noe unntak. En sambygding
fortalte at han ga Svanholm en hel sekk med tobakks-
blad som han med tida skulle få stor glede av.

I Kallsbok for Byneset prestegjeld skrev soknepresten
dette: Tirsdag 7. april 1942 ga jeg min tilslutning til
bekjennelsen Kirkens grunn, og den 12. april nedla
jeg overfor menigheten mitt embete for så vidt det
hadde med staten å gjøre, men erklærte at jeg ville
betjene menigheten med ord og sakrament som før i
henhold til min ordinasjon og menighetens kallelse.

Han opplevde som de andre prestene at situasjonen
var vanskelig – nærmest skremmende, og han sa til
en buviking at han risikerte å bli skutt når som helst.

Presten var som de aller fleste interessert i å høre
nyheter fra London, og han fikk nok høre mangt av
klokkeren, Ola Aksnes, som hadde gjemt radioen i
kirketårnet.

Da det fem år lange ragnaroket endelig var slutt i mai
1945, skrev han i kallsboka: Denne tilstand (embets-

nedleggelsen) varte til 8. mai 1945. Denne dag mottok
jeg telefonisk kirkeledelsens telegram om fredskiming
fra kl. 15 – 16. Denne ble iverksatt i begge kirker. Fra
og med 9. mai har jeg så overtatt mitt embete igjen
og kunngjorde dette etter biskopens pålegg i Byneset
kirke 1. pinsedag – og i Buvik kirke 2. pinsedag.

Svanholm fortalte at det ikke ble plass til alle i Byneset
kirke 17. mai 1945. Gudstjenesten ble holdt på kirke-
bakken.

Anne Stav – som i mange år var lærer ved Presthus
skole i Buvik – ville ikke at elevene skulle synge No er
det i Noreg atter dag så lenge krigen varte. Med fred-
en ble det også i Norge atter dag – en dag da en
butikk i hovedstaden var stengt på grunn av glede,
som det stod på oppslaget.

Prest under krigen Tekst: Bjørn Nordheim

Christian Svanholm
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Børsa menighetsråd
har bestått av:
Torstein Heggheim (leder), Stein
Magne Saltbones (nestleder), Liv
Gravdal (sekretær), Berit Engan, Ann
Karin Høyland, Klara Jermstad,
Hilde Viggen Rønneberg, Marit
Brostrøm (medlemmer).
Varamedlemmer: Endre Kiplesund,
Vegard Slørdal, Laila Morken og
Knut Grasvik (kasserer).

Rådet har hatt 8 møter og behandlet
60 saker.

Statistikk:
I Børsa menighet har det i 2010
(2009) blitt gjennomført 37 (39)
gudstjenester. Det har vært 4400
(4536) personer tilstede, noe som gir
et gjennomsnitt på 119 (111) deltakere
pr. gudstjeneste. Antall døpte 31
(36), konfirmerte 25 (23), vigsler 7 (4)
og gravferder 18 (27). Det er samlet
inn kr. 94.640 (82.698) i offer, og av
dette har kr.33.192 (32.500) gått til
eget menighetsarbeid. Ved konfirm-
antenes fasteaksjon ble det samlet
inn kr. 24.235 (20.011).

Årsmøtet:
Årsmøtet ble avholdt 14. mars etter
gudstjenesten. Møtet ble holdt i
kirka med 35 personer til stede.

Gudstjenestene:
Det har over tid vært et mål at

Årsmelding for Børsa menighet 2010
mange i tillegg til kirkens ansatte
skal bidra under gudstjenestene.
Dette mener vi nå kjennetegner
Børsa menighet.
Gudstjenestene har vært holdt i
samme omfang som forrige år.
Spesielt kan nevnes:
• Tilrettelagt gudstjeneste ble en
flott samling med rekordhøy
deltakelse.

• Friluftsgudstjenesten på
Elgshøgda begynner nå å bli
tradisjon. Det samme gjelder
fellesgudstjenesten på skaper-
verkets dag.

• Ordinasjonsgudstjeneste for
Klaus Bobe i februar

Andre arrangement:
24. april arrangerte vi konsertfore-
stillingen ”Kvinnen ved brønnen”
m/ Inger Lise Rypdal.

4. mai ble det arrangert dugnad på
kirkegården med godt frammøte.

Trosopplæring:
Prostiet ble tildelt trosopplærings-
midler dette året. For Børsa, Buvik
og Skaun menighet utgjør midlene
50% stilling. Sølvi Bjørnholm
Grønning startet i stillingen i
desember. Det er nedsatt et utvalg
som skal utarbeide en plan for tros-
opplæring.

Sang og musikk:
Gjennom et nedsatt
utvalg er det arbeid-
et med å utvikle
sang- og musikklivet
i menigheten.
Utvalget har bl. a. i
oppdrag å lage en
plan for kirkemusikk
.

Prosjekter:
Endelig avtale med
NMS om misjons-
prosjektet ”Budskap
i Mali” er inngått
med varighet på 4
år.

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

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

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

Utvekslingsprosjekt med menighet-
er i Tyskland er videreført. I sommer
hadde vi besøk av tyske ung-
dommer her i Børsa.

Tjenestegruppene:
Flere av tjenestegruppene fungerer
godt, men det kan være vanskelig
å supplere gruppene med nye
medlemmer.

Menighetsbladet:
Menighetsbladet er utgitt med 5
nummer. Bladet går som
uadressert post til alle husstander i
Skaun, og er et viktig kontaktpunkt
mot befolkningen.

Økonomi:
Vedr. økonomien vises til regnskap-
et.
Av innsamla midler (offringer) er det
tatt sikte på at ca. 50% av offring-
ene skal gå til egen virksomhet.

Takk:
Børsa menighet er en aktiv menig-
het hvor mange bidrar.
Menighetsrådet retter en varm takk
til kirkens ansatte og alle frivillige
for flott innsats.

Felles møte
mellom menig-
hetsrådene i
Skaun
Torsdag 10. februar var rådene i
Skaun samlet på Venn menig-
hetshus.
Tema var trosopplæring og
mentor Bente Husom holdt en
innledning om lokalt planarbeid.
Etter bevertning var tema inn-
stilling til ny sogneprest i Skaun
og rådene laget hver sine valg.
Kvelden ble avsluttet med at
leder for fellesrådet Birger
Paulsen orienterte om felles-
rådets arbeid i 2010.
En fint møte.
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Hvordan bruker vi tiden vår? I dag har
vi vel aldri hatt flere valg for hvordan vi
skal fylle dagene. Mediene flommer
over av reklame som lover både bot og
bedring bare man kjøper eller gjør ditt
eller datt. For mennesker som søker en
forankring i tilværelsen finnes det
utallige alternativer innenfor ulike religi-
oner og bevegelser i alle mulige ret-
ninger. Mye av dette fokuserer på
hvilket potensiale som finnes hos enk-
eltmennesket. Også vi som kristne, i
vår iver etter å samle mennesker i kirk-
er og bedehus, prøver å endre ramm-

ene og innholdet på møtene slik at
terskelen ikke skal bli for høy. Vi prøver
å gjøre møtene ”kulere”, utelater tekst-
er som ikke ”klør i øret”, åpner for mer
og bredere kultur i kirkene o.s.v.

Spørsmålet er, vil slike grep øke
muligheten for vekst i menigheten, å
føre flere til tro. På kort sikt kan det nok
øke tilstrømningen til møter og tilstel-
ninger, men hvis dette ikke er tuftet på
Jesus som vår eneste vei til frelse er jeg
redd det blir en kortvarig opptur.

Det viktige er at vi inviterer venner
og kjente som ikke kjenner Jesus til
møter slik at de får høre ordet forkynt,
slik at ånden åpner ordet for den enk-

elte. Vi kan ikke sette vår lit til egne
gjerninger for å frelse andre mennesk-
er men sørge for at de får høre det
glade budskap klart og usminket.

Det står i 2. Korinterbrev 4, 3-5:
”Men selv om vårt evangelium er skjult,
er det for dem som går fortapt det er
skjult, de vantro, de som har fått sine
sinn forblindet av denne tidsalders
gud, for at ikke lyset fra herlighetens
evangelium om Kristus, som er Guds
bilde, skal skinne for dem. For vi for-
kynner ikke oss selv, men Kristus
Jesus, Herren, og oss selv som deres
tjenere for Jesu skyld”.

Roar Danielsen

Hva er viktig?

Ta vel imot konfirmantene!
I år skal konfirmantene gå fra dør til dør og samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Denne fasteaksjonen foregår over hele
landet i den siste tiden før påske. Her i Skaun kommune kommer det en konfirmant på døra di den 12. april. Vi håper du er
hjemme og kan ta vel imot konfirmanten!
Tema for årets aksjon er: ”Det handler om rettferdighet”. Pengene som samles inn skal gå til Kirkens Nødhjelp sine pro-
sjekter rundt omkring i verden som på forskjellig vis kjemper mot fattigdom og for rettferdighet. Av langtidsprosjekter som
støttes er VICOBA - mikrokreditt i Tanzania, utdanning av kvinnelige solenergieksperter i Afghanistan eller flomsikring av
boliger i Vietnam. Ellers arbeider Kirkens Nødhjelp mest i akutte situasjoner, slik som ved flommen i Pakistan eller jord-
skjelvet i Haiti.
For å lese mer om Kirkens Nødhjelp, gå til www.kirkensnodhjelp.no
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Slekters
DØPTE

Skaun
12 12 Stian Mante Belsås
30 01 William Søreng-Kobdock

Børsa
27 11 Mathias Gården
28 11 Sophie Skram By

Christine Sandtrø Danielsen
Ida Sundsøy

31 12 Adrian Solvik (Hemne kirke)
02 01 Ellinor Esp
23 01 Solvår Marie Helgeland

Andreas Hjelde Ekstrøm

Buvik
21 11 Sanne Gabrielsen Li

Ingrid Elena Krogstad Nordtiller
(Tiller kirke)

28 11 Hans Christian Saltrø
(Nidaros Domkirke)

05 12 Håkon Stenkløv
16 01 Julie Finanger Sandø

Tora Regine Strøm
Iris Pedersen
Oliver Volden-Bjørnsvik
Tord-Ulrik Sandø

06 02Mathias Melby
Malin Holter Witzøe
Alva Marie Rambech Enger

DØDE

Skaun
03 12 Sigurd Svorkland f 1923
16 01 Toralf Melby f 1945

Børsa
16 12 Edith Lovise Johnsen f 1916
17 12 Ralf Edgar Berg f 1922
10 01 Trygve Arnfinn Antonsen f 1930
24 01 Alfrida Rian f 1917

Buvik
15 12 Per Sandstad f 1935
21 12 Per A Saltnes f 1925
24 12 Else A Bøkseth f 1919
07 01 Synnøve Leraand f 1925
20 01 Kåre Valset f 1926

VIET

Børsa
27 11 Lena Gården og Mats Gården

Norgesmøllene ved ansvarlig Robert
Nilsen som har reparert bårevogn-
en og Kjell Leraand som har pusset
opp alterringen. En stor takk for det
arbeidet disse har gjort!

Fornying rundt alterringen
Menighetsrådet leide inn Sigurd
Stensås og Nadja Vutudal fra
Flaarønning til å skifte skinn og puter

på knefallet på alterringen. Nå er
det blitt ekte skinn og mye bedre å
knele i tillegg til at det er pent å se
på! Stensås har vært hos
Flaarønning i over 20 år og det
borger for kvalitetsmessig håndverk.
I det gamle knefallet som var dekket
av skai fant de både leire, bomull og
alfagras og det var virkelig på høy
tid å bytte det ut.

Buvik menighet takker

Som innledning på adventstiden samlet 18 unge seg i Børsa kirke for og ligg-
er over.
De kom fra hele Skaun, men Buvika hadde nok flest. Kvelden startet med
ulike vandringer i kirka. Vi ble litt mer kjent med hva som finnes der, og det
ble også en tur opp i tårnet.

Det ble så laget engler og stjerner, som vi hengte over julekrybben. Og vi for-
beredte familiegudstjenesten til søndag. LysVåken sangen ble øvd inn og vi
laget et dramastykke, om Jesus inntog i Jerusalem. Så ble det pizza og kos.
Kvelden kom og alle samlet seg til korssamling i koret, før en krøp ned i sove-
posene. Hvor mange timer søvn det ble? Vel, noen timer ble det vel for de
fleste. Organist Gustad vekket oss med orgelbrus og så ble det frokost og
rydding, før gudstjenesten. I gudstjenesten lærte vi at å være lys våken er å
være våken både for Gud og for mennesker. Og vi lærte hva advent er og
om Jesus som kommer til oss i dag. En fin start på adventstiden. Takk til de
som var med og hjalp til, og vi håper at det også blir LysVåken samling til
neste år også. Dette er jo en del av trosopplæringen i menigheten, som vi
ønsker at flere og flere barn skal få være med på.

Lys Våken i Børsa

Ny menighetspedagog
Sølvi Grønning innsettes som menighetspedagog i Børsa kirke 27.02.
kl 1700, 06.03. i Skaun kirke kl 11 og 13.03. i Buvik kirke kl 11.



27. februar
Kristi forklarelsesdag,
* Åp 1,9-18, 2. Mos 34, 27-35;
Matt 17, 1-9

Buvik kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/Aalvik.
Takkoffer til Kirkens konfirmantar-
beid i Skaun

Børsa kirke kl. 17:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer menighetsarbeidet
Årsmøte/menighetsmøte

6. mars, s. før faste (Fastelavn),
Luk 18,31-43, Jes 52, 13-15;
1. Kor 13,1-13

Skaun kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Årsmøte/menighetsmøte
Takkoffer til menighetsarbeidet

9. mars, Askeonsdag,
* 1. Joh 3,18-24; Jes 58, 5-9;
Matt. 6, 16-18

Børsa kirke kl. 19:00
Ungdomsgudstjeneste
v/Bjerkestrand
Tema: Fasteaksjonen
Ungdomskoret JoinUs deltar
Alle konfirmantene deltar
Takkoffer til KN

13. mars, 1. søndag i faste,
Matt 4, 1-11, 1. Mos 2, 8-9 og
3,1-19; Hebr 4, 14-16

Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/Bjerkestrand
Takkoffer til Redd Barna
Årsmøte/menighetsmøte

20. mars, 2. søndag i faste,
Matt 15, 21-28; 1. Mos 32, 24-30;
2. Kor 6,1-10

Elgshøgda kl 13.00
Friluftsgudstjenste v/ Aalvik og
Morland.
Værforbehold.
Mulighet for scootertransport.

27. mars, Maria Budskapsdag,
Luk 1, 26-38, Jes 7, 10-14;
Rom 8, 1-4

Børsa kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard.
Utdeling av kirkerottene til 6.
åringene.
Takkoffer til IKO.
Kirkekaffe.

Buvik kirke kl. 17:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til KFUK/M speiderne i
Trøndelag krets

3. april, 4. s. i faste (Midtfaste),
Joh 6,1-15, 5. Mos 8, 1-3,
1. Joh 5, 11-15

Skaun kirke kl. 11:00
Høgmesse v/Bjerkestrand
Nynorsk
Takkoffer til Den norske kirke i
utlandet

10. april, 5. søndag i faste
Joh 11,45-53, 3. Mos 4,13-20,
Hebr 9,11-15

Børsa kirke kl. 11:00
Høymesse v/Ellinggard
Takkoffer til NLM

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

Gudstjenes
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B
Friluftsgudstjeneste
på Elgshøgda 20.mars!
Elgshøgda er for mange et flott
turmål.
På denne høyden grenser kom-
munen Skaun, Melhus og Orkdal
til hverandre.
Skaun menighetsråd inviterer
derfor til felles friluftsgudstjen-
este på Elgshøgda 20. mars kl
13:00.

På denne gudstjenesten vil også
kapellan Morland fra Melhus delta.
Etter gudstjenesten inviterer vi til
felles samling rundt kaffebål og
pølsegrilling.

Fra Skaun kommer du dit ved å
gå på ski fra Krokstadsætra eller
Melbysætra.
Det jobbes med å få til scooter-
transport fra Krokstadsætra for
de som ikke har anledning å
komme dit på ski. (se egen
annonse i lokalavisa).


