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For noen er julen en nostalgisk reise inn i et
landskap som man kanskje aldri favner.
Man har håp om et eller annet udefinerbart
vakkert og noe som er svært ”jul”, men når
juletiden først kommer, så blir den kanskje
ikke slik. Da får vi bare nyte den slik den
ble, og ikke legge over oss det den ikke
ble. Mange har dårlig samvittighet i julen
fordi de tenker på alle dem som ikke har
det så trivelig under høytiden. Men det å huske på andre mennesker
behøver ikke bety at vi ikke skal finne julefreden hos oss selv. For
noen er julefred nettopp det å tenke på andre, og de bruker julen til å
gjøre noe godt for dem. Selv om vi ikke kan gi all vår tid for andre, så
har vi mennesker rundt oss vi kan glede oss over julen sammen
med. Det trenger vi ikke ha dårlig samvittighet for.

Julen er en tid for lengsel. Lengsel etter en fred, at alle ting man ellers
bekymrer seg for, skal få hvile, og at man har denne hvilen sammen
med mennesker man er glad i.

For noen er julen en tid for protest. Rotmo synger om vårres jul og
synes vel at han har funnet meningen med livet på den måten. Til å
være ateist med kun forakt for kristentro synger han veldig mye om
Jesusbarnet… Det er kanskje noe uforløst der?

Noen sier vi feirer julen på feil tidspunkt, Jesus var da ikke født i
desember. Det kan hende han ikke var født da, eller det er faktisk
sannsynlig at han slett ikke var født da, men det var vanlig i antikken
å legge feiringen av en fødsel til en høytid som allerede eksisterte.
Slik har keisere gjort, og slik har andre storfolk gjort. Og slik gjorde
man da man plasserte feiringen av Jesu fødsel i kalenderen. Det vikt-
igste er jo ikke om Jesus ble født i september eller desember, men
det faktum at han ble født. Sammen med dyra i stallen, siden det var
fullt der folkene vanligvis bodde. Sammen med fattige mennesker inn
i et lite, forfulgt folk i en avkrok av verden kom Guds Sønn til jord.

Hva blir Gud uten Jesu fødsel? En fjern Gud? En strengere Gud,
kanskje. En Gud som vi ikke kan oppnå kontakt med? Hva blir julen
uten Jesus? En feiring av solsnu, og det er sikkert greit nok. Men en
jul med Jesus er nettopp en slik jul som mange lengter etter, en jul
med fred. En jul der bekymringene kan vente. Eller til og med
glemmes helt.
Måtte Jesusbarnet gi oss alle en riktig god jul.

Dagfinn Bjerkestrand

Julen er så mangt
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En lykke at Josef var der. Han trodde på Maria.
Da Maria ble med barn uten at forloveden Josef var
faren, fortelles det at han vil skille seg fra henne i all
stillhet. For han ønsker ikke å føre skam over
henne.
Josef måtte være en god mann. For dette kunne
blitt skikkelig skandale. Med fare for Marias liv.

En engel kommer til Josef i en drøm om natta. Den
forteller ham at Marias barn er av Den Hellige Ånd.
Hun bærer Guds Sønn i sitt liv. Josef våkner. Han
tror dette. Og tar Maria hjem til seg som sin kone.
Likevel. Josef står for meg som en av de største
mennesker jeg vet om. Tenk å tro på denne histori-
en, og satse på at den er sann. Josef holder
guttongen Jesus som sin fra den dag han tar Maria
hjem til seg.
Josef er hele tiden litt i skyggen i Jesus-fortellingene. Vi vet ikke mye om ham. Arbeidskar.
Snekker. Men for et mannfolk! Han stakk ikke av. Uten Josef hadde ikke dette gått. Da vis-
mennene hadde besøkt den lille familien i stallen, viser engelen seg igjen for Josef i en
drøm. Han får beskjed om å flykte, for kong Herodes vil drepe barnet. De blir flyktninger
bare dager etter at Jesus blir født. Josef tar i hast Maria og barnet med seg, og drar fra
Betlehem den natta.
Det kunne gått galt med Jesus veldig tidlig, hadde det ikke vært for Josef.

Gud velger ikke den letteste veien inn på jord. Til enkle kår. Blir flyktning. De stod ham tidlig
etter livet. Men han har god greie på folk. Visste nok at Josef var noe til kar, og at Maria var
litt av ei jente. For Gud søker kjærlighet, slik vi gjør. Det er derfor vi er av ham. Gud valgte
julenatt to mennesker som tar i mot ham i kjærlighet, - som tar hånd om den som er liten.
Guds Sønn var liten julenatt. En underlig tanke.Uten kjærlighet kan ingen leve opp. Heller
ikke Guds Sønn. En lykke at Josef var der.

Velsignet jul!

Tor Singsaas
biskop Nidaros

Josef - en lykke for Jesusbarnet



Umerkelig er jeg blitt den i slekta som står midt i livstreet. Den som husker tre genera-
sjoner før meg og har tre generasjoner etter meg. Når jula nærmer seg, kommer
minnet nærmere om de som har gått bort, samtidig som omtanken går til oldebarn,
barnebarn og barn. I det evige håpet om at det må gå dem godt.

Den gamle storfamilien omfattet ikke bare tre generasjoner, i mitt minne blir egne
søskenbarn igjen unge, omsorgsfulle tanter og snille onkler som hadde det travelt, er
der med unge ansikter, og bestefar som lærte fra seg kunsten ”å smi kaura” –
hanestjerter til opptenning. Da måtte kniven være kvass! Når tantene protesterte mot
opplæringa, svarte han bare ”det blir finest arr da”. Det hadde han helt rett i, kan jeg
se på egne pekefingre.

Merkelige førjulstanker? Ikke for meg. Bestefar var hovedpersonen i min barndoms julekveld når han samlet oss
om seg i gammelbua, som finstua hos ham merkelig nok ble omtalt som. Det gikk mange år før jeg skjønte
sammenhengen med at bestemor, som jeg så vidt husker, hadde butikk der. Jeg husker best at det var der
bestefars store juletre sto med tente stearinlys, og som vi gikk rundt i to avlange eller tre runde ringer.

I flere år var vi mellom 15 og 20 søskenbarn hos bestefar julekvelden. Jeg trodde det var så gryngrøten skulle
rekke til alle ungene og de voksne skulle få stekt flesk til lutefisken, ettersom det var krig og lite av det meste.
Senere kom tanken om at det nok var for å gi ni morløse fra to familier en glad julekveld i andre varme fang.

Aldri har jeg sunget så mange julesanger og salmer som på bestefarjulekveldene. Ikke at han sang, men han
hørte på. Men vi ungene sang, og noen hadde lært bokmål og noen nynorsk. Jeg misunte dem at deres
””Englar kjem frå Guds kongestol. Blomar ber dei frå Paradis”. Det var noe annet det, enn våre engler i vedskjulet
med noe maling som het paradisgrønt.

Når vi hadde sunget alle julesangene vi hadde lært på skolen eller i kirken og på juletrefestene, så kunne tant-
ene bestandig flere vers. Spennende ord som ”langt herfra i Østerland sto en gammel stjernemann, så fra jord-
en opp mot himlen, så det lys i stjernevrimlen, ble i sinn så barneglad”. Og det stoppet ikke der; ”Han gikk til sin
konges slott, kongen kjente ham så godt, ” – så godt at ”Han med sønn og stjernemann fluks uddro fra
Østerland”. Og eventyret fortsatte – helt til de kom til Betlehem og ”Glade udi sjæl og sinn ginge de i hytten inn,
der var ingen kongetrone, der kun satt en fattig kone, vugget barnet i sitt skjød”.

Ikke forsto vi alle ordene i den rare gamle sangen vi etter hvert kjente igjen som Deilig er den himmel blå. Men vi
forsto hva sangen lærte oss, og som tantene og vi sang akkurat likt:

”Denne stjerne lys og mild
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare
som han lot oss åpenbare
for å lyse for vår fot”.
som han lot oss åpenbare
For å lyse for vår fot.

God jul!
Gerd Søraa
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Slekt skal følge slekters gang
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Hva gir livet ditt mening
Det er mye som gir livet mening,
men ofte er de små ting og hendels-
er som er viktigst. Når mitt liv komm-
er i inngrep med andre menneskers
liv på ulike måter synes jeg det er
meningsfullt å leve. Ikke minst i den
gode samtalen kan jeg oppleve
dette. Da kan dypere strenger i livet
få begynne å spille.

Har Gud betydning for livet ditt
Ingen har sett Gud, men over livet
mitt har han satt en åpen himmel.
Der kan jeg leve mitt liv under Hans
velsignelse. Jeg trenger denne
dimensjonen i livet. Det er godt å
være omsluttet av Guds kjærlighet.
Gud gjør at jeg kjenner meg både
stor og liten på samme tid. Stor fordi
han ser til meg akkurat som jeg er,
liten fordi Han så er ubegripelig stor.

Hvilke tanker har du om Jesus
Jesus er et mysterium – han er både
Gud og menneske. Jeg kan noen
ganger begynne å tvile på mange
ting rundt Jesus. Da må jeg finne til-
bake til 2. artikkel i trosbekjennelsen.
Det blir orden på det når jeg kan
vedkjenne meg denne og f.eks si
den høyt i gudstjenesten, – da faller
tankene rundt Jesus på plass. Jeg
tror at Jesus er min og alle mennesk-
ers redningsmann.

Hva tror du om et liv etter døden
Slik jeg forstår det forteller Bibelen
om 2 utganger av livet. Jeg tror på
det Evige livet og vil gripe det. Det er
en åpen himmel over våre liv her på
jorda. Og det blir en ny himmel og
en ny jord der rettferdighet bor.

Min tro

Søkingen
Hun hadde ikke tenkt å søke på
stillingen i det hele tatt, men etter
noen runder med seg selv og
andre tok hun sjansen. Det kom
som et kall, sier Sølvi, helt uventet
med en kribling i magen. Selv om
fristen var utgått ble hun raskt
innkalt til intervju og ikke lenge
etter var jobben hennes.

Jobben
Som menighetspedagog har
man ansvaret for de yngste i
menigheten, fra 0-18 år. –Jeg har
ansvar for arrangementer som
Lys Våken (11-åringer som skal
ligge over i kirken) og utdeling av
kirkeboken for fireåringer. Jeg

må ta ting som det kommer, for
jeg har aldri gjort noe slikt før.
Men jeg gleder meg veldig!

Grense
-Jeg er spent på hvordan dette
går. Jeg har bare 55% stilling og
det kan bli mer jobb enn jeg har.
Jeg må lære meg å sette en
grense mellom jobben og det
private. Forventningene er høye,
det vanskeligste frem til nå har
vært å få frivillige til nattlige
arrangementer. Men alt har sin
tid, så jeg lever i håpet.

Kirken og samhold
-Vi har noe tilfelles, nemlig Jesus.
Det er en trygghet og en styrke

som vi har fått. Det som er fint
med kirka er at vi står sammen i
troen og har et felles mål med
det kristne budskap.

Tekst og foto: Anne Drugli

Navn: Torstein Heggheim
Alder: 58
Bosted: Børsa
Leder i Børsa menighetsråd

Første menighetspedaog
i Skaun
Den 14. november inntok Sølvi Grønning (33) stilling-
en som første menighetspedagog i Skaun preste-
gjeld.



6 – Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

Buvik Soul Children
Buvil Soul Children er nå kommet godt i gang med øvelser, og har allerede vært med på Soul Children Party i frikirka
der det var hele 180 barn fra ulike soul children kor fra hele Sør Trøndelag. Det var en helt fantastisk opplevelse, og
barna var storfornøyde.

De gleder seg til hver øvelse som foreløpig er annenhver torsdag, og ifølge barna så øver vi for sjelden så vi får se
hva vi får til etter jul.

Vi var også så heldige å få opptre på julemessen til NMS i Trondheim lørdag 20. november, og i Skaunhallen på
julegrantenningen 28. november.

Vår flinke og blide dirigent er Inger Synnøve Wang. Berit H Mian, Charlotte Eidem og Monica Vangen er ledere av
Buvik Soul Children.

Vi ønsker alle barn mellom 10 og
16 år velkommen til våre øvelser,
annenhver torsdag i partallsuke.
Kontakt for info;
Monica Vangen: 922 81 251
Charlotte Eidem:
charlotte_eidem@hotmail.com

Mvh oss i
Buvik Soul Children
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I juni 1960 ble 24 ungdommer konfirmert i Buvik kirke søndag 17. oktober deltok 18 av dem i 50-årsjubileum og gudstjeneste
i kirka, med etterfølgende trivelig samær i menighetshuset.

Første rekke fra venstre: Erna Onsøien Tangvik, Gunn May Allis Paulsen, Berit Vikvald, Marit Onsøien Strøm, Grethe Rosset og
sokneprest Stein Ellinggard.
Andre rekke: Magne Hammertrø, Sonja Hegglund, Dagrunn Syversen, Asbjørg Bjørgum og Astrid Brochs.
Bak: Einar Onsøien, Tor Arne Vigdal, Jon Arne Belsås, Jon Laurits Bundgård, Asbørn Bøkseth (delvis skjult), Rolf Einride Snefugl,
Jørund Leraan og Fred Hagen.

50-årskonfirmanter

1. rekke: Mary Julie (Rian) Mo, Petter Viggen, Anne Grethe (Fossum) Wist, Anne Sofie (Liaklev) Antonsen og Oddbjørn Stjern.
2. rekke: Kari Alice (Hammer) Rimol, Kari Synøve (Lundhaug) Johnsen, Elen Krangsås og Annlaug Margrethe (Vevang) Lie.
3. rekke: Knut Jarle Grandetrø, Ola Kjærem, Tor Riseth, Johan Rosmo Rosvold, Svein Samdal og Kjell Eggen.
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Enno kan ein somme stader sjå kvar gammalvegen
gjekk – ikkje alle far er borte. Tett ved heimstaden min,
låg ein gammal veg, og der låg han visst i fleire
hundreår. No er det att berre stutte delar av han – resten
har vorte åker eller byggjefelt – og er borte for all tid.

Nyvegen til Ilhaugen i Buvik vart ferdig rundt 1950, og i
dag er det stor trafikk opp og ned lia – det skal vere visst.
Slik var det ikkje i mine barneår – i 1940-åra. Da såg vi
bilane oftast berre i sommarhalvåret, og ei like stor opp-
leving var det kvar vår når den fyrste bilen tok seg fram
etter den bratte, smale og humpete vegen i Hammerslia
og Snøfugllia.

Av og til fór tyske soldatar forbi med hestar, store vogner
og mykje utstyr. Somme hadde motorsyklar med side-
vogn, og møtet med dei var ei hending som sette far
etter seg i eit undrande barnesinn.

I 1940-åra var det få som hadde bil i Buvik. Anne Stav –
som i mange år var lærar ved Presthus skole – fortalde
at elevane kviskra når dei høyrde bil i Pundslibakken: De’
e’n Sivert Trøn. Dei mest nysgjerrige sprang kanskje fram
til vindauget. Da Anne kom til Nidarvoll skole i
Trondheim, stod elevane ved vindauget når det gjekk ein
hest forbi!

Hestane var – til alle årstider – eit dagleg syn på vegen
heime. Verst var det for dei på kalde vinterdagar når
kvikksølvet kraup under -20 °C, og den iskalde snoen frå
fjorden slo imot dei. Men også dei dagane skulle mjølka
til Grensen meieri sjølv om både hest og køyrar var
gjennomfrosne.

Somtid fauk vegen att, og da gjekk hestane lange stykke
ved sida av vegen. Det laut dei òg gjere når regnet
gjorde dei bratte bakkane til eit glinsande isbelte. Da
hjelpte det visst lite om dei var godt skodde.

Det var heller ikkje greitt for hest og køyrekar på varme
sommardagar når sola skein frå skyfri himmel. Når dei
så endeleg var heime etter turen til meieriet, venta
mange timar med tungt gardsarbeid. Ein av dei mange
trufaste tenarane, Martin Bakktrø, sa at han hadde lagt
att helsa i bakkane.

Jag har bodd vid en landsväg
I hela mitt liv,
Och sett människor komma och gå.

Slik står det i songen. Ei serleg gripande hending var det
kvar gong eit menneske fór vegen siste gongen. Enno
kan eg sjå for meg den kvite båra med alle kransane.
Båra – som stod på vogna eller sleden – vart trekt av ein
svart hest, og så følgde gjerne ei lang rad med hestar

og køyretøy – og somtid ein eller fleire bilar.

Vegvaktaren såg vi mest dagleg i bakkane med hakke
og spade. Han laut ut i allslags vêr. Sine tyngste tak tok
han truleg om vintrane når vegen fauk att. Den store
snøplogen, som var laga av tre og trekt av to eller fire
hestar, greidde ikkje alltid å bryte gjennom dei høge,
harde skavlane, og da laut vegvaktaren moke opp veg-
en. Det var – som alle skjønar – eit strevsamt arbeid.
Somtid var det mange kuldegrader og stri vind slik at
snøfokket svei som isnåler i andletet, men Gunnar veg-
vaktar dreiv på. Han var eit arbeidsjern av dei sjeldne –
sterk og uthaldande. I vårløysinga fekk han òg røyne
sine krefter når han skulle få vatnet frå snøsmeltinga ut i
dei djupe veitene. Og på varme sommardagar var det
stridt mange gonger – og han såg nok fram til
kvilestunder i skuggen.

Mange gjekk vegen kvar dag: dei som arbeidde ved
mølla – og kvinnene som skulle til handelsmannen. Best
hugsar eg Helga som bar ein tung ryggsekk, eit stort
mjølkespann i den eine handa og ei veske i den andre
når ho tok fatt på den vel to kilometer bratte heimvegen.

Somtid møtte vi framandfolk på vegen. Kvar vår og
sommar hadde omstreifarar telt ved vegen i
Hammerdalen – og dei følgde det alltid slik spenning
med.

Den kjende kulturhistorikaren, dr. philos. H. O.
Christophersen hadde store kunnskapar om norsk veg-
historie. Han gjekk opp mange gamle vegar: kongsve-
gar, plankevegar, kolvegar – og han skreiv om dei.
Det er med gamle veier som med gamle maskiner – det
er først når de er uttjente at de begynner å få virkelig
interesse for meg, skreiv han, og held fram; Du kan gå
på en gammel vei og føle hvordan århundrene nærmet
smuldrer opp under føttene dine, og historien reiser seg
mot deg. Du tenker på alle som har gått og ridd og kjørt
her før deg – det er som du kan møte dem rundt neste
sving.

Gammalvegen Tekst: Bjørn Nordheim

Vegen i Hammerslia. I bakgrunnen Hammer
frammigard med den vakre låna frå 1857.
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I denne adventstiden vil
konfirmanter i Buvik og
Børsa selge lys til inntekt for
menighetens misjonspro-
sjekter i Etiopia og Mali.
Pengene går til både
arbeidet med å bedre leve-
kår for mennesker som har
det vanskelig og for å bringe
evangeliet om Jesus ut til
menneskene. Lysene som

selges er laget på Knausen
Lysstøperi og er gjenbruks-
lys. Det vil si at de er laget
av lysstumper som er saml-
et inn fra kirkene våre. Ved å
kjøpe lys er vi med og støtter
et viktig arbeid og viser også
de unge at mennesker i
bygda vår bryr seg. Takk for
støtten!

Stein Ellinggard

Salg av lys i adventstiden

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

Søndag 31. oktober inviterte vi alle
6.åringene i Skaun til kirken for å få
filmen Kirkerottene. Vi var spente på
om vi fikk besøk, og ble veldig glade
da vi så at halvparten av kullet som
går i første klasse på Venn kom.
Gudstjenesten handlet om å finne
skatter, og ungene ble sendt ut på
skattejakt i kirka. De fant flere skatter
etter hvert. De fant perler og de fant
speil, og de fant sjokolade og bibler.
Gud har gitt oss mange skatter. Hvert
barn er en skatt og evangeliet om
Jesus er en skatt. Vi har mye å takke
for. Det ble også vist et glimt fra film-
en om de to rottene og hva de opp-
levde i kirka. På gudstjenesten ble
også Sølvi Grønning vår nye menig-
hetspedagog presentert. Utdelingen
av filmen er et ledd i at Skaun driver
med trosopplæring og ønsker å nå
ut til alle døpte i vår menighet. Vi
håper derfor å få til utdeling av film-
en i alle menighetene. Takk for en fin
stund i kirka.

Stein Ellinggard

Utdeling av kirkerottene til 6-åringene

JULETREFEST for hele familien på FREDLY folkehøgskole
5. JULEDAG (Onsdag 29. des) kl 17.00
Andakt v/ Siri Grasvik. Utlodning.

Arr. Børsa Søndagsskole og Børsa Normisjon.
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Kirkesiden kvinneforening av Det nor-
ske misjonsselskap er sannsynligvis
den eldste forening i Skaun som har
vært og er i kontinuerlig drift. Lørdag
10 oktober ble 150-årsjubileum mark-
ert på Børsa bedehus. Foreningen
består i dag av 14-15 voksne damer

som samles hver måned for å samle
inn penger til misjonen. De samles
heime hos hverandre, og programmet
består for en stor del av de samme

postene som har vært sentrale i alle
de 150 årene: andakt, sang, kaffe,
småprating og håndarbeid. Et høyde-
punkt er brev fra misjonærene. Her
har kanskje den største revolusjonen
skjedd, for i dag kommer det melding
på e-post.

Sokneprest Stein Ellinggard holdt jub-
ileumstalen, og han var ydmyk over å
stå i andre enden av 150 år, der den
legendariske sokneprest Kaurin mark-

erer starten. Kaurin hadde ledet
bygging av Børsa kirke som ble fullført
3 år før, og i 1860 stifter han
Kirkesiden kvindeforening. Ellinggard
hadde som tema teksten fra Jes. 52,7
Hvor fagert er det når den som bringer
gledesbud kommer løpende over fjell,
melder fred og bærer godt budskap.

Kirstin og Stein Ellinggard gledet for-
samlingen med duettsang, og datter
Solveig spilte bratsj sammen med Liv
Randi Søsveen Snekvik på piano.
Foreningens leder, Anne Kristine
Bakken Hovtun leste jubileumsberet-
ning og hilsen fra Det norske misjons-
selskaps hovedkontor i Stavanger. Det
var også åresalg og utlodning av
gevinster av markens grøde, den inn-
brakte 6.520 kroner til misjonsarbeidet.

Teks og foto: Reidar Hovtun

Kirkesiden kvinneforening 150 år

Årets førjulskonserter:
Skaun kirke 2. s. i advent søndag 05. des.
kl. 19.00
Buvik kirke 4. s. i advent søndag 19. des.
kl. 18.00
Børsa kirke 4. s. i advent søndag 19. des.
kl. 19.00

Velkommen til Barnas Juletrefest
i Eggkleiva bedehus,
2. juledag kl. 15.00 - 17.00.

Arr. Eggkleiva søndagsskole.

Erik Wilmann og hustru Karen F. Wiggens
minnefond
Det er nå mulighet for ungdom som skal studere å søke
midler i minnefondet.
Målgruppen som kan søke dette legatet er ”ungdom
som søker høyere utdannelse, og er oppvokst og bosatt
innenfor den gamle Børsa kommune.
Fortrinnsberettiget er, uansett bosted, etterkommere
etter besteforeldrene til yterne, Jonas Willmann og hus-
tru Marit.”

Søknaden med opplysninger om planlagt studium, kost-
nader, finansieringsplan og kontonummer sendes: Erik
Willmann og hustru Karens minnefond v/ soknepresten i
Skaun, adr. Skaun kirkekontor, Postboks 26, 7358
Børsa. innen 1. januar 2011
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DØPTE 
Skaun
05 09 Bjørn Aage Morken
10 10 Ida Ofstad

Nikolai Sandø Leistad
Mille Odine Johansen 
Singstad

Børsa
12 09 Mathilde Johanne Dybvik 

Haugan
10 10 Karen Bjørdalsbakke 

Nyangau
24 10 Thea Dahl Husby

Marcus Husdal Jakobsen
Irma Klypen Eidsvåg

31 10 Elias Svanemsli Dørdal
Liam Svanemsli Dørdal

07 11 Erlend Hestvik Håvik
Elias Berg Tørset
Magnus Ingdal Engen

Buvik
13 06 Sofie Sæther (Logtun kirke)
19 09 Sanne Askim-Ringen

Emma Onsøien
Vetle Lilleås Brostrøm

03 10 Tobias Evjen Bøkseth
Erik Sakse Ulfseth Piene

17 10 Tristan-Matheo Schøning 
Bjugan
Vilma Tinmannsvik

31 10 Kaja Sørensen-Horghagen
07 11 Mats Elvheim

DØDE
Skaun
12 09 Sigurd Husby f 1920
25 09 Snorre Peder Syrstad f 1946
01 10 Tora Synnøve Syrstad f 1917
11 11 Anders Solstad f 1932

Børsa
15 09 Helge Belsås f 1918
25 09 Sivert Sandløkk f 1919
21 10 Kåre Sletvold f 1929

Buvik
15 09 Karen Saltnes f 1931
22 09 Geir Ove Løvseth f 1975
29 09 Ingrid Snefuglli f 1923
05 11 Tove Magnusson f 1951
05 11 Gunda Duesten f 1929

VIET

Børsa
18 09 Beathe Øien og Tom Rye
25 09 Kristin Møller Dragsnes og 

Inge Andre Andersen

Buvik
18 09 Unni Hegglund og Runar 

Karlsen

Barnegruppa på Årvak i Børsa fikk
før sommeren en pengegave fra
Eldres sanitet i Børsa,  som skulle
brukes til en ”Drømmedag” for ung-
ene.

Eldres Sanitet har i mange år arbeidet
jevnt og trutt og trofast for å støtte
gode formål i nærmiljøet, formål som
det offentlige ikke ser seg ”råd” til eller
vil prioritere. Eldres sanitet, som består
av 12 spreke damer i alderen 70 – 90
år, gir omsorg i nærmiljøet. Gjennom
å samle inn penger som går til bl.a.
svømming for reumatikere, skolefro-
kost til 1.klassingene, og som nå en
Drømmedag for barn av psykisk syke,
gir sin støtte til opplevelser for enkelt-
mennesket.

Barnegruppa på Årvak er ei gruppe
for barn av psykisk syke og/eller rus-
avhengige. Den drives av Psykisk
helsetjeneste i Skaun kommune og er
for barn i alderen 8 – 12 år.
Formålet med gruppa er å forebygge
psykiske vansker hos barn og unge.
Gjennom jevnlige   temasamtaler
snakker vi om hvordan det er å være
barn i en familie der foreldrene sliter
med sin psykiske helse og/eller med
rusavhengighet. Vi legger vekt på at
det aldri er ungenes skyld at for-
eldrene sliter. Ungene blir oppmuntret
til å snakke med voksne som de føler
seg trygge på om det som er vanske-
lig. Ved å være med i barnegruppa
får ungene erfare at de ikke er alene
om å ha det vanskelig i familien, det
er også andre unger som har det som
dem. 
Ungene møtes i barnegruppa en
ettermiddag i uka. Der samles vi rundt
et varmt måltid og samtale rundt
bordet. Etterpå er det forskjellige aktiv-
iteter som spill og leik, formingsaktivi-
teter, eller turer i skog og mark, på
svømming, kino etc. 

Da vi fikk vite at vi skulle få en drømme-
dag fra Eldres sanitet, kom det mange

forskjellige ønsker fra ungene sjøl,
noen mer gjennomførbare enn andre.
Til slutt ble vi enige: ”Drømmedagen”
startet på McDonalds med et måltid
med hamburger og chips, så tok vi et
besøk på Vitensenteret der ungene
fikk se og prøve ut forskjellige fysiske
lover, og til slutt avslutning på
Lekeland. Alt ispedd litt is og brus selv-
følgelig. Ungene frydet seg! 

Tusen takk til Eldres sanitet fra alle i
barnegruppa for at ungene fikk en
opplevelsesrik drømmedag! 

Vigdis Andaas

Takk til Eldres sanitet i Børsa!

Helligtrekongersfest

fredag 7. januar kl 18.00
Buvik menighetshus
For hele familien!
WEB deltar med sang.



5. desember, 2. s i advent 
* Åp 1,4-8 Mal 3,17-4,2a; 
Luk 21,25-33

Buvik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
v/ Bjerkestrand. Takkoffer til Kirkens
bymisjon, Trondheim.

12. desember, 3. s. i advent
Matt 11,2-10 Jes 35,3-10; 
1. Kor 4, 1-5
Skaun kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
v/ Ellinggard (nynorsk).
Takkoffer til Blå kors.

19. desember, 4. s. i advent
Joh 1,19-27 Jes 52,7-10; Fil 4,4-7
Buvik kirke kl. 18.00 Julekonsert.
Børsa kirke kl. 19.00 Julekonsert.

24. desember, Julaften
Luk 2,1-14 Mi 5,1-4a
Buvik kirke kl. 13.00 og 14.30.
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til Kirkens bymisjon.
Korpsmusikk fra kl. 14.00.

Børsa kirke kl. 13.00 og 14.30
Gudstjeneste v/ Ellinggard.
Takkoffer til Kirkens SOS.
Korpsmusikk fra kl. 14.00.

Skaun kirke kl. 16.00. 
Gudstjeneste v/ Ellinggard. 
Takkoffer til Kirkens bymisjon.
Korpsmusikk ½ time før gudstjeneste.

25. desember, Juledag
Joh 1,1-5[6-8]9-14 Jes 9,2-3.6-7;
Hebr 1, 1-5a

Buvik kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Den norske kirke i
Utlandet/Sjømannskirken.

Børsa kirke kl. 13.00.
Høytidsgudstjeneste v/
Bjerkestrand.
Takkoffer til NMS misjonsprosjekt.

27. desember, 3. juledag
Vennatunet kl. 10.30. Gudstjeneste
for beboere og besøkende v/
Bjerkestrand.
Rossvollheimen kl. 12.00.
Gudstjeneste for beboere og besøk-
ende v/ Bjerkestrand.

31. desember, Nyttårsaften 
Luk 13,6-9 Sal 103,1-4.8-12; 1 Joh 1,5-7
Skaun kirke kl. 21.00. Kveldsmesse
v/ Ellinggard.
Takkoffer til KIA (Kristent Interkulturelt
arbeide).

–– 22001111  ––

2. januar, Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Jes 60,1-6; Ef 3,1-6
Børsa kirke kl. 11.00. Gudstjeneste 
v/ Aalvik.
Takkoffer til menighetens arbeid.

9. januar, 1. s. e. Kr. åp.dag 
Matt 3,13-17 Jes 42,1-4; Kol 1,15-20
Skaun kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til Kirkens SOS.

16. januar, 2. s. e. Kr.åp.dag
Joh 2,1-11; 2. Mos33,18-23; Tit 2,11-14
Buvik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand. Barnas misjonsdag.
Utdeling av NT.
Takkoffer til NMS misjonsprosjekt.

23. januar, 3. s. e. Kr. åp. dag 
Joh 4,46-54; 2. Kong 5,1-5.9.15; 
Rom 1, 16-17.
Børsa kirke kl. 11.00. Gudstjeneste 
v/ Ellinggard. Barnas misjonsdag.
Utdeling av NT.
Takkoffer til NMS misjonsprosjektet i
Mali.

30. januar, 4. s. e. Kr. åp.dag
Matt 8,23-27; Jes 40,27-31; 

2. Kor. 1,8-11.

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

Gudstjenester
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Skaun kirke kl. 11.00.
Familiegudstjenestene v/ Ellinggard
Barnas misjonsdag og
”Tårnagentene”. Utdeling av NT.
Takkoffer til menighetens misjons-
prosjekt.

6. februar 5. s. e. Kr. åp.dag
Matt 13,24-30; Sal 37,1-7; Kol 3,12-17
Buvik kirke kl. 11.00. Høymesse 
v/ Ellinggard.
Takkoffer til Buvik menighet og nye
kirketekstiler. 

13. februar, Vingårdssøndagen 
Matt 20,1-16 Jer 9,23-24; 
1. Kor 9,24-27
Børsa kirke kl. 11.00. Høymesse v/
Bjerkestrand.

20. februar, Såmannssøndagen 
Luk 8,4-15 Jes 55, 10-11; 
1. Kor 1, 20-25.
Skaun kirke kl. 11.00. Høgmesse 
v/ Bjerkestrand. Nynorsk.
Takkoffer til Bibelselskapet.

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

Har du spørsmål angående still-
ingen kan du henvende deg til
Skaun kirkekontor på
telefon 72 86 31 51 eller vår
nettside: www.skaun.kirken.no

Søknad med kopi av attester og
vitnemål sendes til:
Skaun kirkelige fellesråd 
Postboks 26
7358 Børsa


