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To umoderne ord; nøkternhet og nøysomhet. Mange eldre
kan fortelle at de i sin barndom levde nøysomt. De brukte alt
på begge sider til det var utslitt og fant kanskje ny bruk for
det også etter det. Dette gjaldt alle ting, både klær, møbler,
redskaper og leketøy. De unge kan av og til bli litt lei av slike fortellinger og til dels
gjøre litt narr av denne holdningen at man skulle leve nøysomt. Vi trenger da ikke det
i dag! Men faktisk så trenger vi det i dag mer enn vi trengte det i går! Både Gud i sitt
ord og naturen i seg selv forteller oss at jorden tåler ikke mer. I mange år har menn-
eskeheten tatt mer fra jorden enn den har gitt tilbake. Gudsfrykt med nøysomhet er
en stor vinning, sier Paulus. Vi har jo i alle år sett at denne setningen handlet om at
rikdommen kan stå i veien for Gud. Forfengeligheten kan ødelegge et menneskes
gode hjerte. Det er jo fremdeles riktig, men det er også slik at rikdommen, alle våre
eiendeler, de står i veien for ”det gode livet” også! Det gode livet er ikke å anskaffe
seg enda flere eiendeler. Det gode livet er ikke å arbeide for å få enda mer penger.
Det gode livet er tvert imot å dele av det en har. Det gode livet er å være sammen
med sine venner eller sin familie. Det gode livet er å ha en god helse – noe som ing-
en er garantert å få, men det hjelper med et nøkternt kosthold. Det gode livet er
også å arbeide i sitt ærlige yrke, med yrkesstolthet og glede over det man faktisk
gjør. Det gode livet er også å gjøre sin innsats hjemme, der man får verken lønn eller
avspasering eller pensjonspoeng. Noen ting og eiendeler er jo nødvendige, slik som
mat, klær, møbler, redskap og leketøy. Men selv om mat er en god ting, så blir det
ikke bedre av at vi dytter i oss så mye som vi bare makter! Slik er det med alt, også
med leketøy og redskap! Man må finne den mengden som er sunn, nødvendig og
ikke drar oss bort fra Gud. Men jeg er ikke verre enn naboen, kan noen si. En god
ting med Norge er den sosiale likheten, men denne fører også til at vi ikke ser i vår
nærhet at vi faktisk er ekstremt rike i verdensmålestokk. Verden tåler ikke dette
lengre!
Mange seriøse forskere mener nå at den forbruksmengden vi i den rike delen av
verden må tilpasse oss i fremtiden, er 10 % av det vi i dag forbruker. Av alt. Det vil si
at tingene våre må vare lengre, og vi bør vente lengre før vi kjøper noe nytt, heller
reparere og oppgradere og redesigne. Det verste vi kjøper, er kanskje alle de billige
plastdingsene vi fyller husene våre med. Butikkene vil gjerne ha oss til å spare tusen-
lapper hvis vi kjøper dette eller hint – vi sparer aller mest ved å ikke kjøpe varen i det
hele tatt!

Det virkelig gode livet, det er sammen med Jesus. Og for å leve det livet, trenger vi
ingen eiendeler, men altså tvert imot, eiendelene og pengene våre kan stå i veien for
Gud!

Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.

(Paulus’ første brev til Timoteus, kap 6, vers 6.)

Nøkternhet og nøysomhet?

Tur og Pilegrimsmesse 15. august

Pilegrimsmesse i Skaun kirke kl 1300 v/ Bjerkestrand
og den dansk pilegrimspresten Elisabet Lidell.
Messen avslutter en vandring fra Kulbrandstad stav-
kirke som starter kl 0730.
Med på vandringer blir også Elisabet Lidell og journal-
ist Harald Langås.
Det vil bli ordnet med tilbaketransport for å hente
parkerte biler.

Bli med på en fin dag!
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Etiopia og Norge er to svært forskjellige
land. Mens noenogtyve kuldegrader la
seg over Trøndelag i januar, dro biskop
Tor Singsaas til Afrika for å besøke
Nidaros bispedømmes vennskapskirke
i Etiopia.

Bussen med åtte trøndere om bord har
tatt en pause i veikanten, det bølgende
landskapet 2000 moh er et vakkert
skue. Høyt oppe i lufta over hirseåkeren
flyr en flokk taksvaler. Kanskje er det
trønder-svaler på vinteropphold i
Etiopia?

– Tenk om det de samme fuglene som
hekker i domkirketårnet hjemme i
Trondheim? undrer biskop Tor. Endelig
noe som kaller på gjenkjennelse.

For det meste er fremmed når man gir
seg i vei langs den etiopiske landevei-
en. Biler er det ikke mange av. Men folk
bruker veiene: med store og tunge
vedbører på ryggen, på vei til beite
med dyrene sine eller skoleelever til ell-
er fra skolen.

Etiopierne er stolt av å være det eneste
afrikanske land (sammen med Liberia)
som aldri ble kolonisert. Med over 70
forskjellige språk og etniske grupper er
det utrolig at landet har klart å holde
sammen i så lang tid. 85 millioner inn-
byggere, 55 % kristne, 35 % muslimer,
areal omtrent tre ganger Norges størr-
else – det er noen harde facts for dem

som vil bli kjent med det spennende
landet.

Mekane Yesus-kirken har opplevd stor
vekst de siste årene. Den har nå over 5
mill. medlemmer og er den nest største
lutherske kirke i verden. Nidaros bispe-
dømme har en vennskapsavtale med
én av synodene (”bispedømmene”):
Vestre synode.

Ca 30 menigheter i Nidaros har menig-
hetsavtale med Etiopia og arbeidet
som drives der. Det Norske
Misjonsselskap er en aktiv samar-
beidspartner, det samme er
Misjonssambandet og Frikirken.

– Biskop Tor Singsaas, hva møtte du i
den etiopiske søsterkirken?
– Jeg møtte et gammelt kulturland med
ei kirke som er flere hundre år eldre
enn oss. Og jeg møtte ei kirke som har
opplevd sterk fornyelse de siste årene.
Jeg er stolt over at norske kristne og
NMS har vært med på denne utrolige
utviklingen. Jeg fikk selvsagt også et
møte med fattigdommen. Du verden
så enkle materielle kår vi var vitne til!

– Hva kan kirken i Norge lære av den
etiopiske kirken?
– Kirken er opptatt av folks situasjon.
Kirken er til stede i den materielle fattig-
dommen. Den er ganske enkelt tro-
verdig! Og så har jeg med meg hjem
et veldig sterkt bilde av bønnens betyd-
ning! Vi møtte en bedende kirke.

– Er det viktig for Nidaros å ha en venn-
skapskirke i Etiopia?
– Ja, så absolutt! Denne vennskaps-
kontakten er et veldig godt eksempel
på at vi tilhører et verdensvidt felles-
skap. Vi bor på samme jord, lever av
samme vann, puster den samme lufta.
Derfor er det viktig at vi møtes ansikt til
ansikt og blir kjent med hverandre.

– Hva sitter sterkest igjen etter besøket?
– Møtet med barna var fantastisk! De
var så åpne og kontaktsøkende og fulle
av liv. Der det vokser opp barn, der er
det håp!

Biskop Tor på Afrikareise
Nidaros bispedømme har ei vennskapskirke i Etiopia. I januar dro biskop
Tor Singsaas på besøk til våre afrikanske søsken.

Halvparten av befolkningen i Etiopia er under 17 år. Ønsket om utdanning
og et bedre liv stoppes ofte i hverdagens krav om å overleve.

Biskop Tor sammen med glade barn
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Navn: Anne-Grete Fandin
Alder: 39
Verv i menigheten:
Nestleder i Buvik menighetsråd.
Bosted: Ilhaugen, Buvika

1. Hva gir livet ditt mening?
Barna mine, mannen min, famile,
venner. Å vite at dem du har kjær,
har det bra. Det å kunne stå opp
frisk og rask til en ny arbeids uke å
si: Herlig, det er mandag. Å få et
klapp på skulderen når du ha gjort
noe bra, eller det du gjorde ikke gikk
fullt så bra. Å være til stede for en
venn akkurat når de trenger deg, ell-
er bare stikke innom for å si hei. I det
store og hele alle de små hverdags-
lige tingene som man ikke ser i dag-
ens mas og jag, men som man plut-
selig ser når man stopper opp og
tenker. Hvorfor setter jeg ikke mere
pris på dagen i dag istedet for å
lengte etter morgendagen.

2. Har Gud betydning for livet ditt?
Jeg tenker både ja og nei. Jeg er
født i Norge. Den norske kulturen er
bygd på den gamle kristne tro. Jeg
er døpt, konfirmert og gift i Den
Norske kirke. Som barn gikk jeg på
søndagsskolen, der jeg fikk epler på
trærne, fisk i garnet og stjerner på
himmelen. Jeg fikk min barne tro.
Etter hvert som jeg ble eldre dukket
jo spørsmålet opp, finnes det en
Gud eller ikke. I dag tenker jeg, det
finnes mere mellom himmel og jord.
Mere enn det jeg vet og kan råde
over. Kanskje er det en kraft som
råder, men om han heter Gud eller
ikke? For meg spiller det egentlig
ingen rolle hva det heter, det viktig-
ste for meg er å ha noe som er godt
å tenke på.

3. Hvilke tanker har du om Jesus?
Jeg tror Jesus egentlig var en mann
med spesielle evner som han brukte
til det gode for andre mennesker.
Han var nok forut for sin tid. Han
levde kanskje i en tid der man ble
sett rart på hvis man hadde andre
tanker og meninger en allmenheten.

Og hadde man helbredende evner i
tillegg, var kanskje ikke samfunnet
klar for å ta i mot det.

4. Hva tror du om et liv etter
døden?
Jeg liker å tenke at det er noe etter
at min tid er over. Det er en trøst for
meg selv når jeg tenker på mine all-
er nærmeste som har gått bort. En
tanke og et håp om at jeg skal treffe
dem igjen.

Min tro
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Fjorden så stille – han ligg der og smiler

Fjorden så stille –
han ligg der og smiler,
vyrder kje gufsen
frå sunnavind linn.
Drøymer kan kanskje
alt medan han kviler
tider då vikingar
sigla herinn.

Ragnhild Saltnes frå Buvik – som i
mange år var lærar i heimbygda –
skreiv dette i eit dikt ho kalla Bygda.
Fjorden er identisk med Gaulosen.

Det gammalnorske fjordnamnet var
Gaulaross – etter Gaula, som renn
ut i fjorden ved den gamle ferjestad-
en Sundet på Leinstrand. I dagleg
tale blir det helst sagt Gulosen, men
det skal skrivast Gaulosen.

Før var det somme som dreiv fiske
på fjorden året rundt. Han ( fjorden)
bar hit mang ei lita hjelp (Bendek i
”Juvikfolke”). Hausten 1889 var det
eit godt sildefiske både på Gaulosen
og Orkdalsfjorden. Silda vart seld for
eitt øre stykket i Ravnkloa!

Somtid var isen så tjukk at det vart
isfiske. Slik var det i 1940. Da var isen
tolv tommar, og i ei avis stod det at
ved Byneset har man i lengre tid
kunnet kjøre med hest på isen. I den
sam artikkelen les ein at til Pienes
mølle i Buvik er det brutt råk som
holdes åpen av en motorbåt.

Eg har ein gong fare over fjorden
med spark. Eg trur det var i januar
1951. Eg hugsar godt kor uhyggeleg
det var når det knaka i isen – men
eg var heilt over til Steinshylla på
Byneset.

I barneåra var eg ofte med farfar på
fjordfiske. Han hadde – som så
mange andre ved fjorden – båt og
børnskap. Det var visst like
spennande kvar gong vi la ut frå
land. Oftast hadde vi skjel til agn. Vi
tok skjela på kaipålane ved
Pienemølla. Vi bruka ei rive med
jarntindar til å få skjela laus, og til å
hale ho opp med. Somtid klauv vi
skjela under fisket, men oftast

gjorde vi det før vi rodde ut. Av og til
var agnet sild eller makrell. Silda og
makrellen vart skorne opp i høve-
lege stykke og festa til anglane.

Farfar passa på at båten vart lig-
gjande på médet. Eit méd er ein
fiskeplass som ligg i skjeringspunkt-
et mellom to sikteliner. Farfar visste
om mange méd på Gaulosen. Eitt av
dei var Kollen – rett ut for mølla. På
Kollen såg ein Djupvikneset ved
Børsberga, og ein skulle ha fyrhu-
spipa ved mølla over vinhuset på
Hammer framigard.

Det er djupt på Kollen, men ofte fekk
vi fisk der – både hyse, torsk, sei og
iblant flyndre.

Einar Sørensen i Buvik var ein ivrig
fiskar som ofte var på Gaulosen. Ein
gong vi møttest på fjorden, snakka
han om at sjøen vart meir og meir
forureina. Stakkars sjø og stakkars
fesk, sa han og eg trur han hadde
rett.

Ved Naustan står dei fire bauta-
steinane som – etter det somme trur
– var feste for skipa til Einar
Tambarskjelve. Mangt har vorte
annleis også ved Gaulosen sidan
Einar’s tid – det skal vere visst. Men
fjorden er den same til alle tider.
Han ligg der og skiftar farge med
årstider og vêrtilhøve som han alltid
har gjort – madan bølgjene sutlar og
surlar mot strandsteinane.

Foto: Gaulosen
Fotograf: Berit Vikvald

Av Bjørn Nordheim

Dødsleiren
Den store leiren
med alle brakkene
og det høge gjerdet
med sine sylkvasse piggar –
grensa mellom liv og død.

Ei endelaus rekke
med fangar –
kledd i mørke,
utslitne klede.

Brutale kommandorop –
slag og spark.

Enno så lenge etterpå
kan eg høyre sukk
og stille jammer
frå dei verjelause
i lange, gåtefulle
lidingstimar.

Bjørn Nordheim
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Konfirmanter i Børsa kirke 2010
1. rekke fra venstre: Gunhild Dahlshaug, Solveig Ellinggard, Silje Grandetrø Ustad, Marte Sommerschild
2. rekke fra venstre: Sogneprest Stein Ellinggard, Ingrid Rosmo Kuvås, Ingeborg Viggaklev Bakken, Guri Gjelstad Røen,
Solveig Kjøren, Sindre Rian, Tonje Løhre Belsås, Lene Wettermann Kjøren.
3. rekke fra venstre: Kristin Øyen, (konfirmert i Kolstad kirke), Mia Pin Berge, Hanna Skjetne Berg, Linn Kristin Flataune,
Øyvind Solfeldt, Jonas Arntsen.
4. rekke fra venstre: Helene Heim Hansen, Torbjørn Husby Sundberg, Kirsti Blækkan, Eirik Gutubakken Forslund.
5. rekke fra venstre: Lina Lefstad, Joakim Sve, Thor Erik Moen, Sindre Steen Melum, Eskil Blækkan.

Vår- og sommerleirer 2010
på Mjuklia, Berkåk
Mjuklia ligger på Berkåk og er et leir-, overnattings- og serveringssted. Området
rundt er idyllisk, med vakker fjellnatur og gode turmuligheter både sommer og
vinter. Her er det plass til folk i alle aldre! Daglig leder Yngve Bakkeid og hans
gode hjelpere betjener både kjøkken og fjøs. På gårdsbruket som hører til, finnes
både kaniner, hester, geiter, høns og annet kryp.

VÆR UTE I GOD TID!
Senest ti-10-dager før leiren begynner, må vi ha påmeldinga di! Dermed får du beskjed i
god tid om du må stå på venteliste.
PÅMELDING SKJER PÅ:
www.nmsu.no/trondelag
Fyll ut skjemaet der med: Navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr. til foresatte, e-post.
Viktig: Interessert i å være med på evt. fellesreise. Dele rom med. Allergi eller sykdom.
Bli/er medlem i Leirklubben. Har du ikke internett, ring 73 56 29 07

Foto: Dahl
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Konfirmanter i Buvik kirke 2010
Første rekke, fra venstre: Toril Paulsen Blåsmo, Hilde Landsem Keysan, Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Kine Marie
Antonsen, Eirin Karlsen, Hanne Linn Bangsund.
Andre rekke, fra venstre: Thule Kettunen Flønes, Even Estenstad Nilsen, Marius Kvalvik, Ingelin Uthaug, Inger Olstad,, Hanne
Onsøien, Gøril Amanda Fosli, Ada Perdomo Andreassen, Lasse Marius Blakset, Sebastian Fandin, Marthe Emelie Paulsen.
Tredje rekke, fra venstre: Kennet Trøan Fandin, Even Strøm Leraand, Reidar Overrein Jøssund, Kristian Reitan, Magnus
Vikhals Berg, Marius Hegdal Grønning, Ole Morten Lereggen, Tonje Lindås, Ingvild Hammertrø Rian, Kine Rørseth Fandin.
Ikke til stede på bildet: Roar Paulsen.

To aktuelle leirer på Mjuklia
10:14! leir. Midtsommer
For 5.-8. trinn
18.-21. juni 2010 ...er Mjuklia stedet å være! Vi satser på å være mye ute, og kan friste med mye moro, lek, sang,
kanopadling, bading og en unik mulighet til å bli bedre kjent med Gud og misjon. Det blir også tid til å hilse på dyra i
fjøset og mye mer.
Info: Lurer du på noe, kan du kontakte Gunn Bakken på tlf 913 35 355 eller NMS U på 73 56 29 00.
Pris: kr 950,- (kr 900,- for Leirklubbmedlemmer). Søskenrabatt på kr 200,-. Etter påmeldingsfristen blir leiren 100 kroner
dyrere. Ledere: Gunn Bakken, Iselin Aakre, Therese Lilleberg Holm, +++ Påmeldingsfrist: Snarest.

Aktivitetsleir på Mjuklia for hele familien
For hele familien med eget opplegg for barn og ungdom opp til 14 år. 25.-29. juni 2010
Noe av det som skjer: Skattejakt, Bading, Fisking, Fotballspilling, Mini-triatlon, Maling,
Hinderløype, Natursti, Turer i nærområdet, Hyttebygging, Riding og Dyrestell av ”ditt eget”
dyr. Morgensamlinger, Pysjsamlinger,
Begynnelse og slutt: Leiren begynner fredag 25. juni med kveldsmat kl. 18:00. Ankomst fra
kl. 16:30. Leiren avsluttes tirsdag 29. juni med lunsj kl. 12:00

Foto: Dahl
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Konfirmanter i Skaun kirke 2010
Foran, fra venstre: Trond Ole Skagseth Eide, Håkon Johannessen, Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Tanja Aaserud
Dahlen, Belita Pernille Lefstad
Andre rekke, fra venstre: Marit Lilleås Larsen, Marthe Bye Sæther, Mari Elise Solstad, Helene Asphaug, Solveig Kildal,
Adrian René Johnsen Mortensen
Bakerste rekke, fra venstre: Edvard Mo, Didrik Krystad, Øyvind Husby, Magnus Sivertsen, Tore Svee Eidsli.

Ungdomsbesøk fra Tyskland
Fra 3. til 12. juli får Skaun nok en gang besøk av ungdom fra Tyskland. De er en del av et vennskapssamarbeid mell-
om menighetene i Skaun og Homberg/Wassmutshausen. I år er det 17 stykker som kommer inkluder Ralf Ruckert.
De møter en tilsvarende gruppe med unge på 15 stykker fra Norge i alderen 14-18 år. Prosjektet har tema Vennskap
og Respekt og handler om hvordan vi tar imot mennesker i vårt fellesskap.

På programmet gjennom uka står mange aktiviteter. Vi håper å få besøk fra mennesker som har en livshistorie å
felle om det å komme til Norge og bli inkludert. Det blir ulike workshops om temaet og en god del lek og humor. Den
siste kvelden de er her, søndag 11. juli, er alle som har lyst velkommen til en internasjonal kveld på Børsa bedehus kl
1700. Dersom noen kunne tenke seg å bake en kake eller et brød, eller bidra med noe annen mat, kan det levers til
kjøkkenet på Børsa bedehus eller ta kontakt med Stein Ellinggard på tlf 92 89 31 42

Foto: Dahl
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I Johannes evangelium kap 3 v 1 -
21 finner vi fortellingen om
Nikodemus sitt møte med Jesus.
Når jeg leser denne fortelling slår
det meg at Nikodemus som var en
mann blant fariseerne oppsøkte
Jesus om natten. Frykten for hva
andre ville mene og si lå mest trolig
til grunn for valget av dette tids-
punkt for samtalen. Mange av oss
vil kjenne oss igjen i denne situa-
sjonen. Menneskefrykt har holdt
mange borte fra å søke til møter og
samlinger der Guds ord blir forkynt.
Samtalen mellom den skriftlærde
og Jesus blir ganske underlig.
Nikodemus har nok forstått at
Jesus var utsendt fra Gud og han
undres over de tegn og under
Jesus gjør blant folket. Så begynner
Jesus å snakke om å bli født på ny
for å kunne se Guds rike. Dette blir
vanskelig for Nikodemus. Han
tenker praktisk og ser det umulige i
at et voksent menneske skulle
kunne fødes på nytt. Jesus snakker
om å bli født av vann og ånd for å
komme inn i Guds rike. Nikodemus
skjønner lite av dette og utbryter:
Hvordan kan dette skje? Jesus
svarer han da, du er Israels lærer,
og vet ikke dette? I vers 14 leser vi:
Og likesom Moses opphøyet slang-
en i ørkenen, slik skal
Menneskesønnen bli opphøyet, for

at hver den som tror på ham, skal
ha evig liv. Denne slangen i ørken-
en finner vi igjen i Israelfolkets
vandring i ørkenen fra Egypt da
Gud som straff over folket for deres
ulydighet mot ham sendte giftige
slanger i blant dem. I sin nød klag-
et de til sin leder Moses og han fikk
av Gud i oppdrag å lage en
serafslange og sette den på en
stang. Guds løfte til folket var at de
som vendte seg mot slangen og så
på den fikk leve. Jeg har mange
ganger undret meg på om hvor
mange av de som så på slangen
var overbevist om at det ville
hjelpe. Fortellingen i 4. Mosebok
21, 8 sier at de som så på slangen
fikk leve.
I Johannes 3.16 finner vi så dette
gode verset som har fått navnet
den lille Bibel. For så har Gud elsket
verden at han gav sin sønn, den
enbårne, for at hver den som tror
på ham, ikke skal fortapes, men ha
evig liv. Denne gave tilbys oss også
i dag. Fremdeles lyder kallet om å
komme inn i samfunn med Gud
mens det ennå er mulighet for å
velge. Da kommer vi inn på vårt
alvorlige ansvar som er å svare ja
til kallet eller å følge Satans listige
råd om å utsette. I følge Satans råd
vil et senere valgtidspunkt bestand-
ig være gunstigere. La oss ikke

følge dette farlige
råd. Ingen av oss
vet hvor mange
nye valgmulighet-
er vi får. La oss
derfor følge
Bibelens klare råd
om å velge i dag.
Lykke til med valg-
et av Jesus som
frelser og herre i
livet. Jesus venter
på deg for å få gi
deg sin syndsfor-
latelse og sam-
funn med ham.

Jesus og Nikodemus.

Steinar Kvidal
Kirkevergen
informer:

Festeavgift på graver -
2010

Det er tid for fornying av festeav-
gift på gravplasser. Det vil bli
sendt ut brev til de som står som
festere (ansvarlig) på gravstedet i
løpet av mai / juni. Hvis det er
ønske om å slette festet ønsker
kirkevergen å få beskjed.
Hvis ikke annet er avtalt vil det
bli sendt ut faktura i løpet av
august /september.

Festeavgiften betales for 10 år
og er på kr 800,00 pr. gravplass.
Det vil si at selv om det er ett
gravminne så gjelder avgiften
for gravene som er i bruk og
reservert.
Det er mulig å slette gamle grav-
er som er på ett gravsted og
beholde en grav hvor minne-
steinen kan stå. Festeren eier
minnesteinen og vedkommende
kan velge å fjerne den selv og ta
vare på den. Hvis ikke tilfaller
minnesteinen kirkegården.

I enkelte tilfeller har vi ikke fått
oppgitt fester og i andre tilfeller
er fester død. Vi gjør det vi kan
for å finne slektninger i begge til-
feller, men lykkes ikke alltid. Da
fjerner vi steinen og oppbevarer
denne en tid slik at etterkomm-
ere har anledning til å melde sin
interesse for gravstedet.

Når det er gått 60 år etter siste
gravlegging, kan kirkelig felles-
råd avslå videre festetid.

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
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I undersøkelsen oppgir fire av ti menn
at de vil snakke med andre dersom
man havner i en livskrise, mens nest-
en halvparten av mennene vil ordne
opp selv når livet blir vanskelig. Blant
kvinnene er det litt færre som vil
ordne opp på egen hånd, mens godt
over halvparten vil snakke med
andre.

– Kjønnsforskjellen er ikke så store
som man kanskje kunne forventet,
kommenterer daglig leder i Kirkens
SOS Trøndelag, Sveinung Tennfjord.

Utslagene er langt mer tydelige når
det gjelder hvem folk vil snakke med
om det som er vanskelig. Sju av ti vil
foretrekke en kvinne som samtale-
partner når livskrisen er et faktum, vis-
er undersøkelsen som ble foretatt i
november 2009 av i4 Panels.

Kirkens SOS tror på verdien av å
snakke med noen når livet er vanske-
lig. Ofte kan et utenfrablikk være godt
når man føler seg låst i en vanskelig
livssituasjon. Kanskje er det vanskelig
å ta opp ting med familie og venner
eller arbeidskolleger.

- Personlig tror jeg for eksempel syke-

fraværet på norske arbeidsplasser
ville gått dramatisk ned dersom folk
ble mer åpne for å snakke om det
vanskelige istedenfor å skulle takle alt
på egen hånd, sier Tennfjord.

Kirkens SOS er en anonym krisetele-
fon der de som ringer ikke trenger å
presentere seg. I år har Kirkens SOS
startet en kampanje for å bli mer syn-
lige blant folk flest. Selv om 3 av 4
nordmenn over 45 år kjenner til
Kirkens SOS, er det viktig at tjenesten
blir tilgjengelig og kjent for stadig nye

grupper.
Tallene viser at det er et stort behov
for anonyme telefontilbud. I gjennom-
snitt besvarer Kirkens SOS i Norge
nærmere 500 henvendelser hvert
døgn. De som ikke orker eller har
anledning til å snakke med noen de
kjenner trenger et tilbud. Ikke alle liker
å oppsøke sosiale møtesteder der
man treffer folk heller. Disse er i stor
grad overlatt til seg selv og telefonen.

Kirkens SOS har over 1000 frivillige
medarbeidere som tar imot telefoner
og epost dag og natt hele året.
Denne tjenesten er en unik diakonal
tjeneste. Om det bare er et behov for
å få noen å snakke med, om man er i
dyp livskrise eller trenger noen som
kan tenne et lys eller be en bønn, så
er Kirkens SOS aldri lengre borte enn
noen tastetrykk på telefonen!

Nordmenn vil løse livskriser selv
Fire av ti nordmenn vil heller ordne opp selv enn å
snakke med andre når de opplever en livskrise. Dette
viser en undersøkelse foretatt av Kirkens SOS.

Gravstein til Karen O. Liaklev oppusset
Tekst og foto: Bjørn Nordheim.

Steinen på graven til Karen er blitt oppusset. Det ble også innfelt en opplysning om det som
hendte den skjebnetunge høstdagen i 1941. Takk til dem som ga bidrag så det ble mulig å få til
dette.

Under krigen hadde Karen sitt virke på d/s ”Barøy”. 12.september 1941 var skipet på veg fra
Trondheim til Narvik – men ble senket på Vestfjorden av de tyske okkupantene. Over ett hundre
omkom – blant dem var karen. Hun ble funnet, ført heim og gravlagt. En kjent norsk politiker –
C.J.Hambro – har sagt: ” Det er hendelser i et folks historie ingen kan glemme, og som ingen har
lov til å glemme”. Vi har ikke lov til å glemme Karen og de utallige som omkom i frigjøringskampen.
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Slekters gang

DØPTE

Skaun
14 03 Kevin Nordø-Alstad

(Heimdal kirke)
04 04 Nellie Mi Laungeville

Sigmund Stokkan
Matias Wollan

18 04 Tuva Storholt Sørøy
24 05 Ella Syrstad

Børsa
14 03 Nora Melting Kvam
04 04 Thomas Kiplesund
11 04 Ingrid Singsaas Ramsøskar
25 04 Frida Kveldstad

Frida Tvervåg
02 05 Ellen Aarstein

Martha Aarstein
Tuva Sølberg Breivik

23 05 Sigrid Falch Hynne
Bent Smevoll Tangvik
Even Smevoll Tangvik
Martin Hultgreen
Alexander Kleive

Buvik
28 03 John Fredrik Kvalvik

Petter Stellander
Bastian Landrø Steien

01 05 Linea Pettersen Solem
Dina Vodopivec

DØDE

Skaun
25 03 Arvid Rygh f 1933
23 05 Dagfinn Reidar Syrstad

f 1922

Børsa
27 04 Johannes Kuvås f 1924
17 05 Trond Einar Barstad f 1951

Buvik
18 03 Ove Gerhard Falch f 1945
26 03 Johan Grønning f 1926
26 04 Johan Dyndal f 1921
05 05 Gunnveig Saltnes f 1925

Ledig stilling som
klokker i Buvik kirke
Kirkelig fellesråd søker
etter klokker i Buvik
kirke.
Stillingens størrelse er ca. 8
%.
Tiltredelse: etter avtale.

Har du spørsmål angående
stillingen 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

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 - 19 (17)

Blomsterfondet
- kondolansekort kan fåes
tak i på samvirkelaget på
Venna.
Henvendelse personalet.

18 05 Ambjørg Olivia Bøkseth
f 1925

VIET

Skaun
08 05 Marit Handegard og

Bernt Andrew Gagnås
22 05 Ingrid Solbakken og

Ove Arild Heggvold

Børsa
24 04 Hanne Berg og

Andre Augdal

Buvik
28 05 Astrid Johanne Lund og

Arne Inge Hermandstad
(Skaun kirkekontor)

Klokker i Børsa kirke
Kirkelig fellesråd er glad for at
Solveig Ellinggard viste sin
interesse for klokkerstillingen i
Børsa kirke. Hun er nå engasjert
i stillingen.

Klokkere i
Buvik kirke
I Buvik kirke har vi fått en
midlertidig løsning med Gerd
Søraa og Harald Vik som deler
på stillingen til vi får ansatt en
klokker.

HHjjeerrtteelliigg  ttaakkkk til Børsa sanitets-
forening for gaven som er gitt til
Børsa kirkes blomsterfond på
bankkontonummer 
4214 53 17414.

På vegne av Blomsterfondet
Oddfrid Aas



20. juni, 4. s.e. pinse 
Luk 15,11-32, Jes 65,1-2, 
1 Pet 5,5b-11
Børsa kirke kl. 1100. 
Sommergudstjeneste v/
Bjerkestrand. Takkoffer til
Normisjon.
Kirkekaffe i den gamle preste-
gårdshagen

27. juni, 5. s. e. pinse
John 8, 2-11, Sak 7,8-12a, Rom 2,1-4
Buvik kirke kl. 1100.
Høymesse v/ Ellinggard.
Takkoffer til Frelsesarmeen.

4. juli, 6. s. e. pinse,
(Aposteldagen) 
Matt 16,13-20, Jer 1,4-10, 
1.Pet 2,4-10
Skaun kirke kl. 1100.
Høymesse v/ Ellinggard. 
Internasjonal felleskapsgudstjen-
este mellom Norge og Tyskland.
Deltagelse fra norske og tyske
unge.
Takkoffer til Samemisjonen.

11. juli, 7. s. e. pinse 
Matt 16,24-27, Jos 24,19-24, 
1 Pet 1,15-21
Børsa kirke kl. 1100. 
Høymesse v/ Ellinggard.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

18. juli, 8. s. e. pinse
*Jes 49,13-16, 2 Tess 3,6-12, 
Matt 10,28-31
Buvik kirke kl. 1100.
Gudstjeneste v/ Ellinggard.
Takkoffer til Marita-Stiftelsen.

25. juli, 9. s. e .pinse
Matt 7,21-29, Jer 23,16-24, 
1 Joh 4,1-6
Børsa kirke kl. 1100.
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til KRIK.

29. juli, Olavsdagen (Olsok)
Matt 20,25-28 Esek 18,29-32,
Ef 4,17-21
Husaby kl 1900.
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til Menighetsfakultetet.

1. august, 10. s. e. pinse 
Luk 12,42-48, Jes 10,1-3, 
Apg 20,17-24
Buvik kirke kl 1100.
Høymesse v/ Bjerkestrand.
Nattverd.
Takkoffer til Kirkens fengselsarbeid.

8. august, 11. s. e. pinse
Joh 6,66-69, jes 5,1-7, 
Rom 11,25-32 
Børsa kirke kl 1100.
Høymesse v/ Bjerkestrand.
Nattverd.
Takkoffer til menighetens arbeid.

15. august, 12. s. e. pinse 
*Salme 32, 1-5, 1 Joh 1, 8-2,2, 
Matt 21,28-31
Skaun kirke kl 1300.
Pilegrimsmesse v/ Bjerkestrand og
Lidell
Nattverd.
Takkoffer til menighetens arbeid.
Messen avslutter en vandring fra
Kulbrandstad stavkirke som starter
kl 0730.
Med på vandringer blir Elisabet
Lidell, dansk pilegrimsprest og jour-
nalist Harald Langås.
Det vil bli ordnet med tilbaketran-
sport for å hente parkerte biler. 

22. august, 13. s. e. pinse 
Matt 12,33-37, Sal 40,2-6, 
Jak 3,8-12
Buvik kirke kl 1100.
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til Kirkens resurssenter for
vold og seksuelle overgrep.

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

Gudstjenester
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29. august, 14. s. e. pinse
Matt 5,38-42, 5 Mos 10,17-21, 
Rom 13,8-10
Børsa kirke kl 1100.
Gudstjeneste v/ Ellinggard.
Presentasjon av konfirmanter.
Takkoffer til menighetens ung-
domsarbeid.

5. september, 15. s. e. pinse 
Joh 5,1-15, Salm 103,1-6, Ef 515-20
Skaun kirke kl 1100.
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Presentasjon av konfirmanter.

Buvik kirke kl 1900.
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Presentasjon av konfirmanter.

12. september, 16. s. e. pinse 
Luk 10,38-42, 5 Mos 4, 29-31, 
Fil 4, 10-13
Børsa kirke kl 1100.
Høymesse v/ Ellinggard.

19. september, 17. s. e. pinse 
Luk 17,11-17, Job 19,25-27, 
Rom 8, 18-23
Buvik kirke kl 1100. 
Familiegudstjeneste v/
Bjerkestrand.
Utdeling av Min kirkebok.
Skaun kirke kl 1700.
Familiegudstjeneste v/
Bjerkestrand.
Utdeling av Min kirkebok.


