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Sist søndag i Skaun kirke: En stor menighet hadde 
nesten danset seg fram til offerskålen ved alteret. 
På en eller annen måte hadde døpefonten fun-
gert som en slags rundkjøring og de som sto i kø i 
korporten benyttet et dobbelt glidelåssystem for å 
komme seg fram og tilbake til plassene sine. 
Da ofringen var ferdig og vi hadde begynt å synge 
neste salme kom det en liten fireåring med et A4-
ark i hånden, sprang til offerskålen og la arket inn i den. Det viste seg at han ville 
ofre sine egne penger. Så klart, det skal vi jo alle! Men nei, han mente ikke bare 
penger som var eid av ham, men som ble laget av ham. Han hadde altså malt en 
seddel. Var ikke det en god idé? Tenk hvor god råd vi hadde hvis vi bare fikk lov til å 
lage våre egne sedler? 
Men her dreide det seg ikke om å konsumere, eller om å ha mer råd og bruke pen-
ger til å få tak i ting. De andre pengene var liksom ikke gode nok. 

Det er jo slik med penger. Du bør vaske hendene når du har tatt på dem. De er ikke 
rene. Folk har gjort forskjellige ting med dem før du fikk dem. Det sies at mange sed-
ler har spor av kokain på seg, fordi det ofte er nye sedler som blir rullet og brukt som 
rør når folk suger kokain. 

Men det å bruke kort hjelper ikke så mye som en skulle tro. Altfor ofte er våre penger 
på en eller annen måte innviklet inn i business som vi egentlig ikke bør komme bort 
i. Penger tjenes med våpenhandel i kriseområder, eller ved å utnytte barn i u-land 
som arbeidskraft. Mange firmaer sparer ved å produsere der hvor de slipper å ta 
hensyn til arbeidsmiljø eller miljøvern. Og vi som kjøper vet jo oftest ikke om forhol-
dene tingene kommer fra. Alle penger er på en eller annen måte koblet til det ver-
densvide finansmarkedet som svinger så voldsom for tiden. 
Penger er urettferdige. Alltid. Det var det Jesus mente da han sa: ”Skaff dere venner 
ved hjelp av den uhederlige Mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når 
pengene tar slutt.” (Luk 16,9) - Penger er ikke gode. Men bruk dem til gode formål og 
til å hjelpe andre – sier Jesus. 

Når det er snakk om ”evige boliger” så tenker vi fort på himmelen. Det er ikke akku-
rat luthersk tankegang – at du kan komme deg inn i himmelen ved å bruke penger 
til gode gjerninger. Men en bør ikke bare tenke på himmelen når en hører det. Også 
i vår verden finnes det mange situasjoner hvor penger ikke har noen betydning, hvor 
de ikke hjelper. Da er det felleskap som teller, slike ting som tillit og kjærlighet. Likeså 
som penger alltid er urettferdig er felleskap alltid godt. 
Når vi opplever oppriktig felleskap, så er det et glimt av de ”evige boliger” som vi kan 
få i nåtiden.

Alt dette var nok ikke det, han lille mannen i Skaun kirke tenkte på da han leverte sin 
selvlagede seddel. Og menigheten kan ikke bruke seddelen til å betale regninger. 
Heller ikke er det vits i å gi den til de fattige. Men han har i hvert fall skaffet seg noen 
venner på den måten. Han ville gi bort noe av sin egen innsats og sin kreativitet – og 
det er da ofte mye mer verd enn det som kan måles i kronebeløp. Takk skal du ha 
lille mann! Stå på!

En veldig viktig gave
Tekst:  Ralf Ruckert
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Gode nyheter er jo altfor sjelden til van-
lig. Men det er i hvert fall flott at en flokk 
11-åringer møtte opp for å motta sin ut-
gave av Godt Nytt, Det nye testamente 
i Børsa kirke 15. januar. Så tok de i bruk 
boken med det samme og var med og 
leste dåpsevangeliet sammen med pre-
sten. 13 ungdommer var det den gangen. 
13 var de også da det hele skjedde, disi-
plene og Jesus altså. Det passer jo bra. 
Men det skal selvfølgelig deles ut flere 
Nytestamenter enn 13 framover. Alle som 
ikke hadde anledning å ”hente” sin bok 
i kirken kan få det på kirkekontoret. Hvis 
skolene ønsker det kan presten komme 
på besøk i klassene (med opplysninger 
og undervisning, ikke med forkynnelse).

Godt nytt!
Tekst: Ralf Ruckert

Musikalsk klokkar
Tekst: Espen Tørset

Musikk betyr mykje for den nye klokkaren i Børsa kyrkje.
Jo Arne Fossmo frå Børsa går for tida sisteåret på Orkdal vida-
regåande skole. Det betyr ein vår med russetid og eksamenar. 
Sjølv om han visste at dette vil bli ei travel tid, var han ikkje redd 
for å søkje på den ledige stillinga som klokkar. Etter nokre må-
nader i stillinga, trivs han veldig godt.
-Den første tida har vore lærerik og spennande. Eg byrjar no å 
komme meir inn i rutinane, så det praktiske går fint. Det er så 
triveleg å samarbeide med så mange flinke folk som er knytt til 
kyrkjelyden, og da blir eg og inspirert til å gjere ein god jobb!
 Etter vidaregåande har Jo Arne tenkt å gå lærarskolen, og 
da anten på Levanger eller i Trondheim. Uansett kor han endar, 
vil musikkinteressa følgje med. Hans store lidenskap er nemleg 
song og musikk. Han speler piano, og han er eit stort songta-
lent. Han synger gjerne både åleine og i kor.
 Vi ønskjer Jo Arne lykke til med den nye jobben, songen og 
vidare skolegang!

Skaun kyrkje fekk òg ny klokkar: Det er Sølvi Bjørnholm Grøn-
ning frå Eggkleiva som er kjend som kyrkjelydspedagog i 
Skaun. Til lukke med jobben! 

Børsa kirkes blomsterfond 
til forskjønnelse av  kirkegården

konto nr 4214 53 17414
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Børsa normisjon
Dato Kl Arr Taler Sted
Fre 24. febr 15.00 For oss over 60  Børsa Bedehus
Tors 8. mars 19.30 Bibelundervisning Harald Otto Aalvik Børsa Bedehus
Søn 18. mars 17.00 Søndagstreff Stein Ellinggard Børsa Bedehus
Fre 30. mars 15.00 For oss  over 60  Børsa Bedehus
Tors 12. april 19.30 Bibelundervisning Reidar Hovtun Børsa Bedehus
Søn 22. april 17.00 Søndagstreff Arnhild Sugustad Børsa Bedehus
Fre 27. april 15.30 For oss over 60  Fredly folkehøgskole
Søn 29. april 20.00 Lovsangskveld  Børsa Bedehus
Fre 4.  mai 17.00 Dugnad  Børsa Bedehus
Tors 10.  mai 19.30 Bibelundervisning Sverre Solberg Børsa Bedehus
Tors 17. mai 17.00 17.mai-fest  Fredly folkehøgskole
Søn  3. juni 17.00 Søndagstreff  Børsa Bedehus
Søn 26. aug 17.00 Åpningsfest Aud Kristin Saltvik Aasen Børsa Bedehus

Program for Thunder

Dato Hva Sted
13.01 Vanlig Thunder-kveld Bedehuset i Børsa
27.01 Aking Lyngstua
10.02 Vanlig Thunder-kveld Bedehuset i Børsa
09.03 Weekend Søvasslia / Fjellkirka
23.03 Klatring på Rødde 
20.04 Vanlig Thunder-kveld Bedehuset i Børsa
04.05 Bowling / Gocart  Tiller
01.06 Avslutning 

Thunder er en ungdomsklubb for deg som går på ungdomsskolen eller videregående. 

Åpent lekested
- et treffpunkt for oss som er hjemme med små barn. Vi møtes til prat, babling, mating og amming, og synger litt 
sammen. 
Ta med matpakke så ordner vi med kaffe og te. Oppmøte i kjelleren på Børsa bedehus mandager i oddetallsuker kl 
1030-1230. Inngang kr 30,-. 
Datoer vinter/vår 2012: 
 - 13.02, - 27.02, - 12.03, - 26.03, - 23.04, - 07.05, - 21.05, - 04.06

Følg oss på facebooksiden: Åpent lekested Børsa
Velkommen!

Arr: Børsa Normisjon

Barneforeninga Håpet Våren 2012
13. feb.  på Bedehuset: Barnas basar!
27. feb.  hos fam. Elvrum: Noas ark – utkledning (Kle deg som et dyr og kom!)
12. mars  hos fam. Høyland: Knut Ole kommer!
26. mars  hos fam. Elvrum: Film
16. april  hos fam. Kimo: Sommeravsluttning

Hei og velkommen til barneforeninga Håpet! Vi starter alltid kl. 1800.
Møtesteder: Fam. Kimo Fosshaugen 12, 7286 6264
Fam. Elvrum (til venstre i svingen opp Rossmoveien) 7286 3173
Fam. Høyland: Fjellhaugvegen 4, 7319 8891

Kontaktpersoner: Beate Kimo (901 90 479) og Ann Karin Høyland (988 16 628)

Vårkalenderen 2012
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Børsa søndagsskole våren 2012
Kjelleren på Børsa bedehus kl 11 - 12

15. januar Vanlig søndagsskole
29. januar Vanlig søndagsskole 
12. februar  Vanlig søndagsskole 
26. februar Vanlig søndagsskole 
11. mars  Vanlig søndagsskole
25. mars  Ballongfest

Alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig velkommen!

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

Velkommen til Go´kveld klubben i Børsa bedehus
Go`kveld klubben er en klubb for deg som går i 5.-7. trinn. Vi møtes ca. hver tredje onsdag i kjellerstua på Børsa bede-
hus. Klubbkveldene starter kl 19.00, 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. 
18. januar  Spillkveld 
8.  februar Filmkveld
29. februar Jeopardy og Åpen Go´kveld med foreldrebesøk!
21. mars Sing star kveld
11. april Fotballturnering
2. mai Luftgeværskyting og sporleik m.m.
23. mai Blåtur Avreise kl 18.00 Tilbake kl 21.00
De som ønsker å bli medlem kan betale kr. 50,- og er da medlem for et helt kalenderår. Medlemmer får fri inngang. 
De som ikke ønsker å bli medlem betaler kr. 10,- pr. gang. 

BUVIK SOUL CHILDREN 
Buvik Soul children er et kor for deg fra 5 klasse og oppover. Vi øver i Buvik menighetshus og du er hjertelig velkommen.
MARS:
Torsdag 8. mars  18-19.30 Øvelse Menighetshuset
Torsdag 22. mars  18-19.30 Øvelse Menighetshuset
APRIL:
Torsdag 19. april  18-19.30   Øvelse Menighetshuset
MAI: 
Torsdag 3. mai 18 - 19.30   Øvelse Menighetshuset
Fredag 11.- søn 13. mai   SoulChildrenFestival, Oslo 

BABYSANG & BABYMASSASJE
Syns du babysang og babymassasje høres trivelig ut?
Er det noe du kunne tenkt deg å ta med ditt barn på?
Dette er en samling med babysang, regler, babymassasje og enkel servering. 
Kurset består av fem samlinger.  - et møtested for babyer fra 0 – 8 mnd. med foreldre
Pris: 300,-, inkl kurs, CD, massasjeolje, kaffe/ te og frukt.
HVOR? Buvik menighetshus 
Når?  Mandager kl. 11 - 13
Nytt kurs:Starter i mars.                            
Har du meldt deg på? 
Påmelding :
Skaun kirkekontor, Rosvoll gamle prestegård, 7358 Børsa
Tlf: 72 86 31 51 - Mobil: 45 67 75 23
e-post: post@skaun.kirken.no     solvi.gronning@skaun.kirken.no
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Barne- og ungdomssider  
Tekst: Sølvi Bjørnholm Grønning

Lørdag 26. og søndag 27. november 2011 var det 
LysVåken adventsnatt i kirken for alle 6.klassinger i 
hele Norge. I Børsa kirke inviterte vi alle 6.klassinger 
i Skaun kommune og denne helga var det samlet 13 
jenter og gutter i Børsa kirke. 

Maleri fra tårnagenthelg, tema: Flukten til Egypt                   
I neste utgave av Menighetsbladet ønsker vi tegninger fra temaet: Påske!                                                                        

Tobias, Simen og Sverre Kristian var enige om at det var kjekt 
å delta på LysVåken!

Magnus og Ask Andre var blant dem som koste 
seg med pizza!

Å sove ved alteret i kirka er ikke hverdag-
skost, men disse tre jentene kunne fortelle 
at det hadde vært supert! (f.v Julie, Kathrine 
og Elvine)                            Generalprøve på LysVåken-sangen                                                                   
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Vitse hjørnet:
• Doktor jeg har problemer 
med å huske.  
    Hvor lenge har dette 
pågått? – Hva da?

• Kelner, det er masse hår i 
suppen min!  
 Uuups, så det er der 
toupeen min er!

• Ola: - Hvorfor har pappa 
så lite hår?
Mor: - Det er fordi han 
tenker så mye.
Ola: - Men hvorfor har du 
så mye hår, da?
Mor: - Ti stille og spis grø-
ten din, du!

Agenter trenger selvsagt agentbevis med 
personlig fingeravtrykk!

Kom igjen  tårnagenter!  Se, vi fant en ekte skattekiste i 
kirka!

Lørdag 28 og søndag 29 januar var 28 supre agenter fra rundt om i hele Skaun kommune 
samlet i Skaun kirke, de var med å løste mysteriet  om kirkeskattene, deltok på tårnsafari, 
lærte noen agentknep og deltok under gudstjenesten.

Tårnagent-kryssord

Vannrett:
1. Larm
4. Redskap
5. Frø
7. To parter
9. Fisk
11. Karius og Baktus  
 sin «far»

Loddrett:
1. Ukedag
2. Lage ost
3. Drude Eide
5.    Frukt
6.    Jentenavn
8. Guttenavn
10.  Kjersti Neset
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Kristi fødsel vart tidleg tidfest til 25. 
desember. Den dagen feira roma-
rane solgudens fødsel, men for dei 
kristne var det naturleg å leggje Jesu 
fødsel til same datoen.

Kyndelsmess – 2. februar – kjem 40 
dagar etter 1. juledag. Da mintest 
dei jomfru Marias tempelgang.  Etter 
Moselova skulle den koma 40 dagar 
etter fødselen.

Kvinna var urein i dei 40 dagane, og 
etterpå skulle ho bringe eit offer til 
tempeltenaren. Han ofra det for Her-
rens åsyn. Da vart ho rein.  Barnet 
skulle framstillast i templet og kjø-
past fri med eit pengeoffer.

-

Antemensalet i Skaun kyrkje er tru-
leg frå fyrst på 1200-talet.  Nederst 
til høgre på antemensalet finn ein 
bakgrunnen for kyndelsmess. Simon 
held Jesusbarnet på altaret. Til ven-
stre står Maria med eit brennande 
lys – og Josef står med korga som 
inneheld offeret.

Kyndelsmess var ei lysmesse. Nam-
net kjem av det gammalnorske 
kyndill, som tyder lys eller fakkel. På 
primstaven er teikna for kyndelsmess 
ein lysestake, ei krone eller ei lilje – 
alle symbol for jomfru Maria.
Ved kyndelsmess vart det sagt at 
halve vinteren var over – og at det 
gjekk mot lysare tider. Bjørnen snur 

seg i hiet, og ein kunne rekne med at 
høyet i løa ville vare til våren dersom 
halvparten var oppbrukt.
Regna det på kyndelsmess-dagen, 
varsla det eit dårleg år, men var det 
kaldt, ville det bli et godt år.

Kyndelsmess
Tekst: Bjørn Nordheim

Takk for gaver til kirkene våre
 
Randi Liaklev Ekli testamenterte en gave på 10 000 kr til 
Børsa kirke som blir brukt til en sårt tiltrengt fornyelse av 
lydanlegget. 
Fellesrådet vil også gjerne takke de etterlatte etter Else Bøk-
seth for de 2 000 kr til Buvik kirke som brukes til lysekrone i 
Buvik kirkes våpenhus.

Gaver som gis til Skaun kirkelige fellesråd kan settes inn på 
kontonummer 8601 38 05646. Det er fellesrådet som har 
ansvaret for alt det «tekniske» i kirkene, slik som lyd og lys 
og ordinært inventar. Husk å merke giroen i tekstfeltet med 
hvilket formål eller hvilken kirke du ønsker at pengene skal 
brukes til. 
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Hva gir livet ditt mening?
Jeg tror Gud har en plan for alle 
mennesker Han har skapt, og at 
det er opp til oss om vi ønsker å 
utføre Guds plan eller ikke. Det å 
finne ut hva som er Guds plan for 
livet mitt og utføre denne planen 
gir livet mitt spenning og me-
ning. Denne planen inkluderer å 
gi Gud og mennesker rundt meg 
kjærlighet. Konkret ønsker jeg å gi 
kjærlighet til familien min, til ven-
ner og de jeg omgås, spre glede 
igjennom musikk og kreativitet, og 
bruke de evnene jeg har fått til noe 
positivt, inkludert å utføre den job-
ben jeg har på en god måte.

Har Gud betydning i livet ditt?
Det korte svaret er ja. Jeg har be-
traktet meg selv som kristen hele 
livet og Gud har vært en naturlig 
del av livet. Imidlertid hadde jeg 
misforstått mitt forhold til Gud 
nesten hele livet. Jeg trodde svært 
lenge at jeg måtte bli god nok før 
Gud kunne akseptere meg. Jeg 
trodde at for at Gud skulle bli for-
nøyd, så måtte jeg streve med å 
være så god som mulig. Livet ble 
slitsomt, ettersom jeg strevde med 
å leve opp til krav som jeg ikke 
klarte å tilfredsstille. Samtidig be-
gynte jeg å tvile på om Gud var vir-
kelig og om det som sto i bibelen 
var til å stole på. Jeg begynte å tro 
at alt med Gud og Jesus bare var 

teori i hodet mitt, som ikke hadde 
noe med virkeligheten å gjøre. 
Men så tok Gud tak i livet mitt. 
Dette skjedde samtidig som fami-
lien og jeg bodde i USA i et år. Jeg 
fikk høre vitnesbyrd fra mennesker 
som levde nært Gud snakke om 
hvordan livet med Gud var og 
hva Gud kunne gjøre konkret i 
hverdagen. Jeg fikk også høre om 
forskning om hvordan bibelen ble 
til og god vitenskapelig dokumen-
tasjon på at man faktisk kan stole 
på det som står i bibelen. Fra å 
være på nippet til å forkaste trua 
mi, vokste den dag for dag. Det 
hele toppet seg da jeg var på en 
konferanse i en ørken sammen 
med 600 andre menn. Der møtte 
jeg flere menn med en svært pro-
blematisk og kriminell bakgrunn, 
som hadde blitt helt forvandlet i sitt 
møte med Jesus. På denne leiren 
bestemte jeg meg for å legge livet 
mitt i Guds hender og ba en enkel 
bønn om dette. I praksis ville det 
si at jeg ikke lengre strevde etter å 
nå opp til Gud, men innså at Gud 
faktisk bare lengtet etter å ta imot 
livet mitt akkurat slik jeg var. Jeg 
forsto at jeg måtte gi Gud kontrol-
len på livet. Siden den gang har 
jeg ikke vært den samme. Og mitt 
forhold til Gud er totalt forandret. 
Før var Gud noe teoretisk som jeg 
hadde i hodet mitt, men nå har 
Gud blitt en person jeg har et for-

hold til. Jeg har fått 
merke Guds nærhet 
og handlekraft kon-
kret. Mitt egentlig 
svar på spørsmålet 
om ”Har Gud betyd-
ning i livet ditt?” er: 
Så absolutt!

Hvilke tanker har 
du om Jesus?
Jesus, slik han er 
dokumentert i det 
nye testamentet, 
gir oss en oppskrift 

på hvordan vi bør leve. Han viste 
konkret hvordan vi skal ta vare på 
de svake, se enkeltmennesker, si 
ifra om hva som er sannhet, være 
en god venn og mye mer. Så Jesus 
er mitt store forbilde. I tillegg tror 
jeg at Jesus døde på korset for alt 
det gale jeg har gjort, og banet 
derfor veien til Gud. Det er nettopp 
dette min åndelige livsferd har lært 
meg. Jeg trenger ikke å bli god 
nok for Gud. Jesus har tatt seg av 
dette, og jeg kan stole på at det 
Jesus gjorde er nok. Jeg tror også 
at Jesus oppsto igjen og at Han 
lever i dag. Sammen med Faderen 
og den Hellige Ånd utgjør dette 
trespannet Gud. Det er svært van-
skelig å forstå, men jeg stoler på 
at det er sant. 

Hva tror du om livet etter døden?
Ettersom jeg vet at Gud finnes og 
at jeg har erfart at så mye av det 
bibelen skriver fungerer også i 
praksis, tror jeg fullt og helt på et 
liv etter døden. Jeg tror også at 
alle mennesker kan få et evig liv 
sammen med Gud, hvis de tror på 
at det Jesus har gjort på korset er 
nok og legger sitt liv i Guds hen-
der. 

Navn: Alf Inge Wang. 
Alder: 41. 
Yrke: Førsteamanuensis i dataspill 
på NTNU.  
Aktuell som: Aktiv i Buvik menighet 
og i Salem menighet. 
Arrangerer bønnegruppe åpen for 
alle på Buvik menighetshus hver 
søndag kl 21.00.

Min tro

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
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Hva skal vi gjøre med Jesus
Tekst: Steinar Kvidal.   

Som utgangspunkt for denne andakt 
leser vi fra Matt. kapitel 27 vers 22: 
Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da 
gjøre med Jesus, som de kaller Mes-
sias? 
Verset er hentet fra Pilatus sitt forhør 
av Jesus. Vi kjenner alle resultatet: 
Jesus ble dømt til døden og korsfestet 
på Golgata. 
Dette spørsmålet som Pilatus stilte vil 
jeg gjerne stille til oss som lever i år 
2012. Hva gjør vi med Jesus? Jeg ser 
for meg tre hovedsvar:
Første gruppe avviser alt som har 
med Jesus å gjøre som eventyr og 
oppspinn. Hele Bibelens forskjellige 
profetier og fortellinger om Jesus er 
bare oppspinn.

Andre gruppe er likesæle til historien. 
Dette er nok den største gruppen 
mennesker i vårt land. Bibelens be-
retninger om Jesu liv og død leses og 
høres ved spesielle anledninger uten 
å skape noe engasjement. Jesus 

betraktes som en stor og god person 
som levde for mange år siden, men 
Ordet griper ikke fatt i disse mennes-
ker på en sånn måte at det får sær-
lige virkninger for dem.

Tredje gruppe griper budskapet 
om Jesu død på korset for syndere 
som sitt kjære eie. Tenk - du og jeg 
som ut fra Guds målestokk i loven er 
skyldige innfor Gud, vi skal få være 
erklært rettferdige på grunn av Jesu 
soningsdød på Golgata. Han utslettet 
skyldbrevet mot oss, som var skrevet 
med bud, det som gikk oss imot, og 
det tok han bort idet han naglet det til 
korset, Koll. 2.14.

Dette tilbys oss som en gave fra 
Jesus. Som med alle gaver vi tilbys 
er forutsetningen for at gaven skal bli 
vår eiendom, at gaven tas imot. Som 
den største av sitt skaperverk har Gud 
gitt mennesket en fri vilje til å velge 
i denne sammenheng. Gud har gitt 
oss muligheten til å avvise Jesu forso-
ningsverk eller ta det til oss som det 

kjæreste vi eier.
Sluttspørsmålet blir da: Hva velger 
du å gjøre med Jesus? Lykke til med 
å velge han som frelser og ledsager 
gjennom livet. Han venter på deg.

Nytt lydanlegg i Børsa kirke
Tekst: Dagfinn Bjerkestrand

Alle som har vært til stede i Børsa kirke den siste tiden har vel lagt merke 
til at lydanlegget ikke fungerer slik det skal. Av og til fungerer det greit, av 
og til ikke. Det begynner jo å bli noen år også, og en rehabilitering er på 
sin plass. Anlegget har sine klare begrensninger og derfor bør det utvides 
noe. I disse dager har vi profesjonelle lydfolk på befaring i kirken som vil 
komme med anbud på nytt lydanlegg. Én av de tekniske utfordringene er 
å få teleslyngen til å fungere godt sammen med andre trådløse mikrofo-
ner - dette har vist seg 
noe konfliktfylt til nå. En-
kelte deler av det gamle 
anlegget kan kanskje 

også brukes i tiden fremover, det må ekspertene finne ut av. 
Et nytt lydanlegg vil selvfølgelig koste penger. Vi har vært så heldige 
at vi allerede har fått enkeltgaver som kan brukes til dette formålet, 
men det trengs nok noe mer. Vil du være med å bidra til at Børsa 
kirke fremstår som en kirke der alle hører det som blir sagt og sun-
get? Da kan du gi din gave til ny lyd i Børsa! 
Bruk bankkontonummeret til Skaun kirkelige fellesråd; 8601 38 
05646. Adressen er postboks 26, 7358 Børsa. Husk å merke giroen 
eller skriv i meldingsfeltet i nettbanken at innbetalingen gjelder lyd-
anlegg i Børsa kirke. Vi bruker ikke KID-nummer. 
Takk for ditt bidrag – stort eller lite!
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DØPTE 
Børsa
27 11 Linus Wiggen Skagseth
11 12 Sander Moe Aas
          Storm Moe Aas
          Milian Andreas Larsen Mo
          Lennard Flaahammer-Aunan
15 01 Selma Selsås

Buvik
20 11 Hilda Eimy Hermanstad
          Ida Pettersen Solem
          Odin Berg Vikan
          Martin Lervåg Bøgeberg
04 12 Samuel Ødegård Fossheim
          Isabelle Hammer Vinsnes
          Andreas Mæhlen Gjønnes
22 01 Ronja Heggelund Jensen
          Iver Skimmeli Halvorsen
          Lukas Nikolai Rønnes Paulsen
          Emelia Tangvik Nesset
Skaun
20 11 Pia Marlene Humstad-Lofgren  
 (Åfjord kirke)
18 12 Aurora Louise Goodey Fossum
26 12 Aurora Berg Schjølberg
29 01 Mina Aune Husby
          Simon Sveistrup-Rodal

DØDE
Børsa
18 11 Ottar Ribe f 1917
17 01 Bjarne Espås f 1923
24 01 Johan J. Wiggen f 1921
27 01 Leidulf Ingemar Høiseth f 1927
         
Buvik
22 11 Henrik Andreas Nakstad f 1919
26 11 Ellen Martha Solem f 1923
11 12 Mons Gafseth f 1936
13 01 Halfried Haugen f 1942
15 01 Lars Sørensen f 1922
22 01 Johanne Øyås f 1922
26 01 Inger Hagen f 1928

Skaun
26 11 Magne Carol Knutsen f 1928
2212 Anna Konstad f 1924
04 01Torstein Ingar Mo f 1937
26 01 Kåre Rekstad f 1942

Et år i Tyskland? … noe for deg?
Tekst Jens Haupt 
Skal du bli kjent med et spennende frivillighetsarbeid utenfor gamle tom-
ter? 

Institusjoner for mennesker med handikap eller eldre, barn- og ungdomsar-
beid, menigheter … venter akkurat på deg. Eller tenker du miljø og har lyst å 
jobbe på en økologisk gård eller dyrepark? Eller museum?
Midt i Tyskland finnes det en sprellevende luthersk kirke som veldig gjerne 
mottar yngre (og hvorfor ikke eldre) mennesker for ett år: Den Evangelische 
Kirche von Kurhessen-Waldeck (tilsvarer Kassel bispedømme). 

Vi tilbyr ett år med: 
overnatting og forsyning (enten i felleskjøkken eller ved utbetaling av mat-
penger). 
•  En får lommepenger, alle viktige forsikringer (sykdom, uhell, ansvar).
•  Gjennom hele året finnes det  en fast veileder, en gruppe sammen med     
andre frivillige  og 25 kursdager. 
Du må bare være nysgjerrig på nye erfaringer og utfordringer og må ikke 
være redd folk.

Må en kunne snakke tysk? 
Det hjelper å ha grunnkunnskaper i tysk. Men fordypende undervisning i 
Tyskland er inkludert.

Veldig gjerne kan vi motta ungdommer f.o.m. 18. P.g.a. statlig støtte for pro-
sjektet er det det enkleste når en ikke har passert 26.  Men det finnes likevel 
et tilbud for folk fra 27 oppover. Rammebetingelsene er da lignende, men 
må avtales individuelt.

Spørsmål? Ta kontakt til deres egen tysk sokneprest Ralf Ruckert (se side 
2) som jobbet tidligere på kontoret for frivillighetsarbeid i Kassel. Eller ring 
direkte til Jens Haupt i Kassel/Tyskland 0049 561 109 91 50 (han snakker en-
gelsk og litt dansk – www.ev-freiwilligendienste-hessen.de). 

Slekters gang

LØSNINGSORD  (til side 6+7): 
Vannrett: 1. LYD, 4. ØSE, 5. ERTER, 7. DELT, 9. LAKS, 
11. EGNER. 
Loddrett: 
1.LØRDAG, 2. YSTE, 3. DE, 5. EPLE, 6. ELSE, 8. TOR, 10. KN. 



19. februar 2012
Fastelavnssøndag 
Buvik kirke
Fastelavnsgudstjeneste kl 11.00
v/Bjerkestrand
Boller og brus til alle!
Skaun kirke
Gudstjeneste kl 17.00 v/Bjerkestrand
Utdeling av Det nye testamentet til 
5. trinn

26. februar 2012
1. søndag i fastetiden
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Ruckert

4. mars 2012
2. søndag i fastetiden
Buvik kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Marita Hammervik-Owen

11. mars 2012
3. søndag i fastetiden
Børsa kirke

Høymesse kl  11.00 v/Ruckert 
Etterpå Børsa menighetens årsmøte 

18. mars 2012
4. søndag i fastetiden
Buvik kirke
Gudstjeneste kl 17.00
v/Bjerkestrand
Skaun
Friluftsgudstjeneste på Elgshøgda
kl 13.00 v/Ruckert
(se ekstrainformasjon)

25. mars 2012
Maria budskapsdag
Børsa kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Bjerkestrand (husk: sommertid!)

1. april 2012
Palmesøndag
Skaun kirke
Høymesse kl 11.00
v/Bjerkestrand

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B

Gudstjenester 5. april 2012
Skjærtorsdag
Buvik kirke
Høymesse kl 11.00 v/Bjerkestrand

6. april 2012
Langfredag
Børsa kirke
Pasjonsgudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert

8. april 2012
1. påskedag
Soloppgangssamling på Våttån 
kl 06.08
(mer informasjon seinere)
Børsa kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00
v/Ruckert
Buvik kirke
Høytidsgudstjeneste kl 17.00
v/Ruckert

9. april 2012
2. påskedag
Skaun kyrkje
Høgtidsgudstenest kl 11.00
v/Ruckert (liturgi på nynorsk)
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Tysklandsprosjektet fortsettes
Nå kommer de igjen!
En av fordelene med at Ralf Ruckert overtok prestetje-
nesten i Skaun etter Stein Ellinggard er at vi har fortsatt 
en prest som er villig og i stand til å fortsette utvekslin-
gen med ungdom i Wassmuthshausen (hhv. Homberg/
Efze-Regionen) i Tyskland. Ungdomsdiakon Kirsten ”Kiki” 
Falinski overtok ledelsen etter Ralf Ruckert i partnergrup-
pen der nede. Nå kommer de i månedsskiftet juni-juli 
2012: 15 tyske ungdommer gleder seg til trivelige dager 
i Trøndelag. Temaet blir: ”The culture of spending time 
together – eller kunsten å håndtere tid med gevinst”.  Vi 
oppdaget nemlig sist at tyske og norske ungdommer har 

forskjellige måter å takle det på når det gjelder å ha tid 
i lag. Her kan vi lære fra hverandre og se på våre egne 
vaner med andre øyne. Det blir masse lek, utflukter og 
opplevelser – og en del kirke òg (på den avslappede 
måten som har blitt et kjennetegn for prosjektet vårt). 
Nå trenger vi: 
1) Ungdommer som har lyst til å være med! 
2) Familier som kan motta 2 tyske gjester i perioden 
31.juni til 9.juli. 
3) Voksne som kan ta seg av en del kjøring. 
4) Ledere som kan tenke seg å være med i program-
met og planleggingen. Meld deg inn på facebooksi-
den ”Homberg – Skaun 2012” eller ta kontakt med Ralf 
(se side 2).

Friluftsgudstjeneste på Elgshøgda 18. mars!
Tekst: Dagfinn Bjerkestrand
Her håper vi på rimelig godt vær. Skulle det likevel gå dårlig med været blir gudstjenesten avlyst. Men da bør det bli 
skikkelig dårlig vær! I år er gudstjenesten ved Ralf Ruckert, og han er slett ikke kjent for sine skiferdigheter… Vi regner 
med at han får sitte på snøskuteren oppover fra Krokstadsætra, som idrettslaget i år stiller med igjen. Skyssen er for 
øvrig åpen for andre som ikke er så vant til å gå langt på ski!
 


