BØRSA
BUVIK
SKAUN
Nr 1

I dette nummer
av bladet:

Februar 2008

Børsa kirkes 150-årsjubileum
Feiringen av “Børa kirke 150 år” er lagt
bak oss. Se mere side 4

Kristenrussen samler inn penger til
prosjekt i Asia
- side 5 -

Berit Lånke besøker
Skaun kirke
- side 8 Aktivitetskalenderen
- side 7 Friluftsgudstjeneste
på Elgshøgda
- side 8 -

Årgang 56

2

Begynn å be!
Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand:

SKAUN PRESTEGJELD
SKAUN KIRKEKONTOR,
Boks 26, 7358 Børsa
Telefon: 72 86 31 51
Telefax: 72 86 30 64
E-post Kirkevergen:
inger.berg@@skaun.kirken.no
Prestene og prestekontoret:
post@skaun.kirken.no
www.skaun.kirken.no
Kontortid:
Mandag - torsdag
kl 09.30 - 11.30
Sokneprest Stein Ellinggard
tlf 928 93 142
Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand
tlf 920 86 096
Organist Jørgen Gustad
tlf 957 34 363
Kirkeverge Inger Berg
tlf 906 44 398

BØRSA MENIGHET
Leder menighetsrådet:
Aud Eikli Meistad

BUVIK MENIGHET
Leder menighetsrådet:
Aslaug Jellum

SKAUN MENIGHET
Leder menighetsrådet:
Jon B. Husby

SKAUN KIRKELIGE FELLESRÅD
Leder: Roar Danielsen

MENIGHETSBLAD for
Børsa, Buvik og Skaun
Bankgiro 4214.53.02107
Ekspedisjon:
Anne Kristine Bakken Hovtun
Redaksjon:
Reidar Hovtun, Eilif Berge, Lars N.
Syrstad, sogneprestene

Trykk: Orkla Grafiske AS
tlf 72 48 23 20
E-post:
ole-kristian@orklagrafiske.no

Ber du? Ber du regelmessig, eller ber du sånn av og til? Kanskje du ber bare når livet
knyter seg til noe veldig? Eller kanskje du også takker for alt det gode Gud har gitt oss?
Jeg tror det er mange som ber her i landet vårt og også her i Skaun. Men det er ikke så
mange som sier det høyt. Og det skal man jo heller ikke. Jesus sier at vi skal lukke vår
dør og be i det stille. Ikke vise oss frem på gatehjørnene med flotte ord. Det sier han til
disiplene da han lærer dem Fadervår. Bibelen sier oss at vi skal be ”uavlatelig”, vi skal
be hele tiden. Dette er ikke først og fremst et påbud, men et løfte: Gud hører på oss
hele tiden.
Mange ber slik: ”Gud, gi meg dette eller dette, hvis ikke vil jeg ikke tro på deg.” Og så
venter man fem minutter, og hvis Gud ikke har gitt dem det de ba om, gir de opp hele
bønneprosjektet. Men det er ikke slik Gud har lovet oss å høre våre bønner. Av og til tar
det lang tid før Gud svarer. Svaret kan til og med komme etter at vi er borte fra denne
verden. Av og til svarer Gud nei på våre bønner. Vi klarer oss uten, for Gud vet jo likeså
godt som vi egentlig vet det også – materielle ting har vi mer enn nok av, nesten alle
sammen av oss. Noen ganger svarer Gud gjennom bibelen, sitt ord, men vi haster videre i livet og går glipp av Guds svar, fordi vi ikke leter i bibelen etter svaret. Noen ganger svarer Gud som en stille overbevisning i hjertet også, men hvis vi støyer så mye at vi
ikke hører det, da går vi også glipp av Guds svar. Enkelte ganger svarer Gud på en
annen måte enn akkurat det vi ber om også, for Gud vet at vi trenger noe annet mer
enn det vi antar vi trenger.
Mange misforstår også bønn på en litt annen måte, de tenker at den måten man skal
be på er slik: ”Gud, gi meg … ” og så forlanger de en eller annen materiell ting fra
Gud. Men slike ”ønskebønner” er ikke den viktigste bønneformen i det hele tatt.
Kanskje den minst viktige av dem alle. For hvilke bønner finnes det, som kanskje kan gi
større resultater enn slike bønner om materielle ting? Jo, her kan vi nevne: Bønn om tilgivelse; forbønn for noen andre enn seg selv; klagebønn; lovprisning; takkebønn;
morgen- og aftenbønn; bordbønn; bønn om fred; stille hjertesukk og mange flere.
Bønn forandrer oss. Dette er også en virkning av bønn som vi kanskje ikke tenker på så
mye, men når vi er i bønn, så arbeider Gud med oss, lærer oss ting, oppdrar oss. For vi
mennesker kan være litt egenrådige og ønske liksom å bestemme over Gud, men når
vi ber, så kan Gud ta makt over oss, og gjøre oss til bedre mennesker, frommere
kristne, og forandre oss til noe som vi ennå ikke kjenner eller våger å håpe på. Og alt
dette kan skje uten at vi ytre sett har fått noe svar som helst, og andre mennesker kan
si til oss eller tenke om oss at ”han eller hun som ber så mye, hvorfor svarer ikke Gud
dem?” Men svaret på bønnen, kan ligge i vårt hjerte, og gjøre sitt arbeid i det skjulte.
Og Guds svar på bønn, kan overraske og gi resultater vi ikke tenkte ut selv.
Derfor er mitt håp, og min oppfordring til alle, meg selv inkludert: Begynn å be! Nå!

Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få.
Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få!
Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar engang du får.
Det er makt i de foldede hender - når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se.
(Trygve Bjerkrheim 1955)
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Min tro
Navn: Ola Halgunset
Alder: 35 år
Yrke: Arbeidsleder ved Skaun
Produkter AS
1. Hva gir livet ditt mening?
Det er mye. Men viktigst er nok den
daglige kontakten med familie og
venner. Å være pappa til tre små og
se at de vokser og utvikler seg. Og
kanskje få et kyss på kinnet når jeg
minst venter det... Det er også svært
meningsfylt å merke at en er til
glede og nytte for andre, blant annet
i arbeidssammenheng. Jeg må også
nevne gleden av å være i naturen,
gjerne en rask løpetur i marka.
Kjenne nærheten til Skaperverket, og
samtidig kjenne at kroppen fungerer.
2. Har Gud betydning for livet ditt?
Ja, på flere måter. Han har skapt alt
samtidig som han gir livet mitt en

viss retning. Innimellom ber jeg til
Gud, det kan være godt å søke
trøst, eller takke når noe går bra.
Gud er på mange måter et fast
holdepunkt i livet mitt. Han gir meg
en del svar som jeg kan slå meg til
ro med, selv om jeg til tider kan
være kritisk og tvilende.
3. Hvilke tanker har du om Jesus?
Jeg tenker at Jesus er Guds sønn
som kom til jorda for å frelse oss fra
all synd. En person som først og
fremst var KJÆRLIGHET og som er
det beste forbilde vi mennesker kan
ha. Jeg tror det viktigste Jesus har
lært meg er at man ikke skal
dømme andre, men heller feie for
egen dør.
4. Hva tror du om et liv etter
døden?
Jeg er kristen og tror på et liv etter
døden. Det er en del av "pakken"

som Gud har ordnet for oss. Vi slutter aldri å eksistere og lever på en
eller annen måte videre. Men jeg
må innrømme at jeg av og til tviler
og spekulerer mye, både på Guds
eksistens og et liv etter døden. Men
hver gang kommer jeg tilbake til
følgende: Jo, jeg velger å tro at du
finnes Gud, og at han har en evighetsplan for meg!

Nytt fra kirkevergen
En etterlengtet forbedring er på plass i Børsa kirke: skjerming
av varmeovnene under benkene. Dermed skulle det være
slutt på forbrente småbarnsfingre og svidde skosåler.
Det er også kommet på plass nytt rekkverk i tårnet på Skaun
kirke, etter pålegg fra arbeidstilsynet.
Kommunens dårlige økonomi slår ut med full tyngde også i
Fellesrådets budsjett for 2008. Etter alle kutt står det igjen
50.000 kr til vedlikehold av tre kirker. Det er Buvik kirke som
står for tur. Her er det skrikende behov for å reparere
råteskader i taket, og de midlene vi har til rådighet rekker
knapt til å få opp stillas, forteller kirkeverge Inger Berg til
menighetsbladet.

Sang- og Kulturkveld i
Børsa Bedehus
Torsdag 27. mars kl. 19.30
Sang av Eggkleiva mannskor og Hovinskoret
Bilder og video fra Tarime Høyskole
Kveldstanker ved Ellingard
Åresalg og bevertning
Alle hjertelig velkommen
For Tarime Høyskole
Magnar Aune

Etterlysning:
Har du lyst til å bidra med stoff til
menighetsbladet?
Vi ønsker oss personer som kan skrive litt
og som liker å ta bilder,
store og små hendelser.
Ta kontakt med Redaksjonen eller via
e-post: post@skaun.kirken.no
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Verdig og minnerik markering av Børsa kirkes 150 års jubileum
Feiringen av Børa kirke 150 år er lagt
bak oss, men de fine jubileumsdagene vil vi ta med oss i lang tid
fremover. Børsa menighetsråd har
fått mye ros for hvordan de planla
og gjennomførte arrangementet. Et
av målene var å la fleste mulig få ta
del i jubileet. Derfor ble det lagt opp
til samlinger som hadde appell til
ulike aldersgrupper.
Bursdagsfeiringen i kirken, fakkeltog
til rådhuset, og visningen av filmen
”Kirkerottene”, gjorde at også de
minste fikk være med på feiringen.
For ungdommene var konserten
med PJCITY og Join US et høydepunkt, mens andre satte pris på
åpningskonserten med meget høyt
nivå på utøverne.
Den historiske kvelden samlet
mange både unge og eldre, og
gjennom et variert program fikk vi
innblikk i kirken og menighetens liv
gjennom 150 år. Det var knyttet en
del spenning til det å utsmykke
kirkerommet med kunst, men bild-

ene til Gravdal og Sandøy gav mye
tilbake til de som besøkte kirken.
Spennvidden var stor i musikk og
uttrykksformer. Jazzmessen var lite
besøkt, men for de som var til stede
ble det en flott og sterk gudstjenesteopplevelse.
Jubileet hadde sitt høydepunkt i festgudstjenesten på søndag med
påfølgende middag.
Mange i menigheten var pyntet i sin
fineste stas. Gudstjenesten var også
preget av vakker sang fra
Ungdomskantoriet, som møttes igjen
etter mange år. På middagen etter
gudstjenesten var det hilsener fra
blant annet ordfører og represen-

tanter fra Geitastranda, og overrekkelse av gaver. Mange goder har
menighetsrådet fått , men bak rådet
er det også mange enkeltpersoner
som bør takkes. Uten ivrige og dyktige medarbeidere ville det ikke blitt
en slik flott uke. Vi tror at uken har
satt sine gode spor i folk og i bygda.

Vi er blitt minnet om at kirka vår, den
er vi glad i og den må vi ta vare på
gammel og ung. I sommer vil jubileumsboken foreligge, og det bli stor
boklansering søndag 22. juni i
prestegårdshagen etter gudstjenesten. Vi gleder oss til det.
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Kristenrussen
samler inn penger
til misjonsprosjekt
i Sentral-Asia
Den 2. januar i år hadde kristenrussen i
Trøndelag flaskeinnsamling. Ved å gi
sine tomflasker til krussen kunne man
gi en gave til misjonen og samtidig bli
kvitt et plasskrevende problem. Også
her i kommunen ble det samlet inn
flasker, og responsen var utelukkende
positiv! På tre timer samlet vi inn tomflasker for over 1000 kroner, noe vi er
veldig godt fornøyd med. Takk til alle
dere som gav!
Vil du vite mer om krussen? Mer info
på www.krussen.no og
www.tronderkrussen.com

Krussepresident i Trøndelag, Kristin Skjøtskift (t.v.) og Marte Gravdal fra Børsa måtte bruke handlevogn for å pante
alle tomflaskene.

Bispevisitas
Av Bjørn Nordheim

En biskop har mange oppgaver, og en
av dem er å visitere menighetene. I
Gulatingsloven – som er eldre enn all
bokskrift i Norge – står det at biskopen
skal komme til hvert fylke hvert år og
”yta folket den tenesta som bør vera”. I
Trøndelag var det i middelalderen åtte
fylker og åtte fylkeskirker. Fylkeskirka
for Orkdølafylket, som Skaun var en del
av, stod på Fannrem, men vart
dessverre – som mange andre fylkeskirker – revet på 1800-tallet.
Den italienske adelsmannen Qverini
strandet i 1432 med sitt skip på Røst i
Lofoten. På sin vei møtte han erkebiskopen som hadde to skuter og et følge
på mer enn to hundre personer!
På 1700-tallet var en annen biskop på
reise i Nordland. Hans navn var Johan
Ernst Gunnerus som sammen med
Gerhard Schøning og dansken P. F.
Suhm stiftet Det kongelige norske
Videnskabers Selskab i 1760. Gunnerus
var mer naturforsker enn kirkemann,
skrev en an anonym forfatter. På sine
reiser spurte han etter planter, fugler,
fisker, steinarter og mineraler. Han sa
at han aldri ville reise hvis det ikke var
for å samle naturalia. Biskopen hadde i
sitt følge to assistenter, en tjener, to

styrmenn og ei søster. Skal en stakkars
prest ta imot en slik svite? spurte den
anonyme forfatteren. ”Sviten er unektelig beskjeden sammenlignet med middelalderens to hundre personer. Til
gjengjeld var den, når det gjaldt bidrag
til åndslivet, vel så effektiv og skapende
”. (Hans Midbøe).

alle. Biskopen ville vite hvor den kunnskapsrike konfirmanten hadde lært alt.
Johan sa at det var først og fremst
mora som hadde vært hans lærer.
Nedi i kirka satt Andrea Nygaardsvold
og opplevde et av de største øyeblikk i
sitt anonyme og beskjedne liv. Hun
hadde fått takk for sin gjerning.

Første halvdel av 1800-tallet var Peter
Olivarius Bugge biskop i Nidaros bispedømme. Han var – skriver professor
Einar Molland – en merkverdig sammensatt natur hvor tidsalderens motstridende åndelige strømninger brytes i et
heftig sinn. Bugge var rasjonalist, og
med det menes at han la vekt på fornuften og det som den er i stand til å
fatte. Mange prester var rasjonalister,
og om dem er det sagt at de var mer
opptatt av mose og poteter enn Moses
og profeter -! Bugge var tilfreds når
han på sine visitasreiser hørte at prestene prekte godt ”i denne ånd”, som
Molland skriver. Etter 1818 felte Bugge
en streng dom over denne forkynnelsen. Han skrev om en prest i 1824: Af
Xstendom (kristendom) hørte jeg intet.

I 1951 – det
året jeg ble
konfirmert –
var Arne
Fjellbu på
visitas i
Byneset
prestegjeld
(Byneset og
Buvik). Vi
var spent på
hvordan det
kom til å gå
når vi skulle
Biskop Arne Fjellbu
fram på
golvet. Biskopen gikk fram og tilbake og
stilte spørsmål, og det var visst ingen
som ble spurt direkte.

Johan Nygaardsvold har fortalt om en
bispevisitas i Hommelvik. Det var
Johannes Skaar som var på visitas.
Nygaardsvold var både rask og presis
da han svarte. Skaar stilte ham mange
vanskelige spørsmål, og den unge
svarte både fyldig og korrekt på dem

Ei jente fikk engang under en visitas
spørsmålet: Hvor mange bud har vi?
Jenta: Vi har ti bud.
Biskopen: Og hvordan blir det når vi
bryter ett av dem? (Han ventet å få
svaret: Da får vi dårlig samvittighet).
Jenta tok det helt konkret:
Da blir det ni igjen!
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Slekters gang
DØPTE
Skaun
26 12 Johannes Myhr
13 01 Anders Storsand
27 01 Randi Snefugl Husby
Trine Othelie Morken

09 12 Hannah Pettersen
Iver Johannes Pedersen
30 12 Oliver Landrø-Vognild
(døpt i Lensvik kirke)
DØDE

Børsa
25 11 Fredrik Hulinder Meisted
(døpt i Snåsa kirke)
20 01 Eirin Forren
Bea Karoline Jensen
Tobias Winge
(døpt i Leksvik kirke)
Michelle Sjårud
(døpt i Kolstad kirke)
27 01 Emma Sofie Sjømo Belsvik
(døpt i Orkdal kirke)
Buvik
09 12 Nicolai Blekesaune

Andakten

Skaun
13 01 Kirsti Marie Ingebrigtsen By
f 1939
Børsa
19 12 Arne John Østeggen f 1949
(Orkdal kirkegård)
20 01 Reidar Riaunet f 1914
Buvik
20 11 Atle Jon Langmo f 1946
11 01 Stein Ole Nyutstumo f 1921
17 01 Ola Olderøyås f 1932
(Melhus kirkegård)

Fridtjof Fredriksen

Gjeldsbrevet er strøket ut og naglet til korset!
Mange drar på tur i påskeferien.
I påsken i fjor var kona og jeg på
ferietur med Sjømannsmisjonen - til
sjømannskirker i Spania
Ved ei av kirkene hadde en av de
ansatte en påskeandakt med en
spesiell innledning. Han fortalte at
han og en venn avsluttet et
dugnadsoppdrag ved å dra til en
restaurant og spise en bedre middag. Før de gode og mette skulle gå
og spurte kelneren etter regningen,
fikk de det overraskende svaret:
"Your bill is taken care of!" - Fritt
oversatt: "Det er en annen som har
tatt seg av regningen!"
Vår venn i sjømannskirka brukte
dette som en god illustrasjon til
påskebudskapet.
Påskedagens budskap gir oss
grunn til ufattelig glede. Men
gledesbudskapet påskedag har en
mørk bakgrunn:
I Koll. 2, 13 - 14 leser vi: "Dere var
døde på grunn av deres synder. ------ Men han gjorde dere levende

sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder.
Gjeldsbrevet som gikk imot oss på
grunn av lovens bud, strøk han ut
og tok det bort ved å nagle det til
korset."
Her tales det om en regning, et
gjeldsbrev. Gjeldsbrevet var et annet
ord for vår syndeskyld. Det er ikke
så ofte vi hører tale om synd i vår
tids forkynnelse. Det er selvsagt
gledelig at det forkynnes mye om
Guds kjærlighet og hans ønske om
å frelse oss. Men vi må vite hva vi
skal frelses fra, om forkynnelsen
skal ha noen mening. I ordet vi
leste, er det ikke lagt skjul på at våre
synder fører oss til døden hvis ikke
Jesus overtar vårt gjeldsbrev og
nagler det til korset. Ved sin korsdød
sletter han ut vår syndeskyld.
Vi har våre tunge anfektelsesstunder da Anklageren - Satan - peker på
at vi som så ofte har fått tilgivelse,
umulig kan komme enda en gang
og trygle om nåde. Vi er enig med

Godt bibelsalg
Salget av bibler er fortsatt høyt
og stabilt her i landet. Det Norske
Bibelselskap solgte i 2007
58 000 bibler og 29 000 nytestamenter av Bibelselskapets utgaver. Antallet nytestamenter er
identisk med salgstallet i 2006,
mens antallet solgte bibler i
2006 var 60 000, altså to tusen
mer enn i fjor.
Forlaget Norsk Bibel solgte i fjor
mellom 5000 og 6000
eksemplarer av sin bibelutgave.
Norsk Gideon, en organisasjon
som deler ut bibler og nytestamenter til overnattingssteder,
institusjoner og skoler, delte i
2007 ut 43 989 nytestamenter av
Bibelselskapets utgave. I tillegg
delte Norsk Gideon ut 13 230
nytestamenter og 960 bibler av
Norsk Bibels utgaver.
KPK
ham i at ut fra vår menneskelige
natur ville det være umulig å tilgi i
en slik situasjon.
Da er det at påskens budskap møter oss og forteller at Jesus gjorde
noe som det var umulig for oss å
ordne opp i. Om vi tenker på
hvordan den regning ser ut som vi
kunne få presentert, er vi uten evne
til å betale. Men da får også vi høre
at der er en annen som har tatt seg
av regningen. Vårt gjeldsbrev er
naglet til korset. Der ble det betalt,
og hans oppstandelse påskedag
skal bli vår oppstandelse sammen
med alle frelste når han kommer tilbake på den siste dag.
Påskebudskapet er et tilbud om
frelse fra vår syndeskyld og løfte om
evig liv sammen med Jesus.
God påske!
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Aktivitetskalenderen
Børsa søndagsskole
Vi vil med dette få ønske alle
hjertelig velkommen til søndagsskole på Børsa bedehus:
17. februar vanlig søndagsskole
2. mars Familiegudstjeneste
16. mars vanlig søndagsskole
30. mars søndagsskole / gudstjeneste på bedehuset kl. 1700
20. april Søndagsskolens dag i
Børsa kl. 1100-1600
Velkommen til en ”Sprell levende”
familiedag i Børsa 20. april 2008!
Vi starter med en familiegudstjeneste i Børsa kirke kl. 1100 Ellers av
program blir det middag, aktiviteter og konsert. Dagen avsluttes ca
kl 1600
Arr: Søndagsskolene i Skaun i
samarbeid med Trøndelag søndagsskole-krets.
Hilsen Møyfrid R. Halgunset, Line
Saltbones, Ann Karin Høyland og
Kristin Wormdal

Buvik søndagsskole
Datoene for samlingene våre er:
17. februar
9. mars
30. mars
13. april
20. april: Familiegudstjeneste i
Børsa
Vi møtes i Buvik menighetshus
søndager fra kl 11-12.
Vi avslutter sesongen 20. april
sammen med søndagsskoler i
hele Trøndelag til en sprell levende familiedag i Børsa. Den
starter med familiegudstjeneste i
Børsa kirke kl 11.
Vel møtt.
Hilsen Berit, Anita, Inger Synnøve,
Karina, Kanille og Joffen.

Eggkleiva søndagsskole
2. mars
30. mars
13. april

20. april: Familiegudstjeneste i
Børsa
4. mai
25. mai

Venn søndagsskole
Vi holder til i menighetshuset på
Venn og samles på følgende søndager i vår:
10. februar
2. mars
30. mars
20. april: Familiegudstjeneste i
Børsa med samling for alle søndagsskolene i Skaun.

Tirsdag 6. mai Øvelse Buvik
17. mai Opptreden Fredly
Søndag 1. juni. Avslutning
Øvelsene er på tirsdager fra 17.45
til ca 19.00. Vi avslutter med
kveldsmat. Alle tar med mat og
drikke til seg og sine.

For oss over 60
29.02 kl 15.00 på Børsa bedehus
28.03 kl 15.00 på Børsa bedehus
18.04 kl 15.30 på Fredly folkehøgskole
06.06. kl 09.00 Dagstur med
buss.

@tension
Kristen animasjonsklubb i Buvika
Datoene er for samlingene er
(Buvika menighetshus):
10. februar 17:00-18:30
2. mars 17:00-18:30
30. mars 17:00-18:30
13. april 17:00-18:30

Ungdomsklubben Thunder
Thunder er for ungdom fra 8.
klasse og oppover. Vi møtes på
Børsa bedehus på onsdager kl.
19.00. Her er datoene:
27. feb Vanlig klubbkveld
12. mars Filmkveld
26. mars Vanlig klubbkveld
9. april Laser-X kveld
23. april Vanlig klubbkveld
7. mai Scenekveld
21. mai Vanlig klubbkveld

Kirkesiden kvinneforening
NMS
Tid: kl 18:00 – 20:15.
Velkommen til nye og gamle!

Familiekoret i Skaun (FISK)
Tirsdag 26.febr Øvelse Buvik menighetshus
Tirsdag 11. mars Øvelse m pølsemiddag kl 1700 Børsa
Tirsdag 8. april Øvelse Buvik
Tirsdag 22. april Øvelse Børsa

Børsa Normisjon
Børsa Normisjon er en forening
med ca 70 medlemmer. Styret
består av: Stein Magne Saltbones,
Ingrid Hultgreen, Kristin Stormo,
Eva Flosand og Olav Pederstad
17.02 17:00
24.02 17:00
28.02 19:30
09.03 17:00
24.03 17:00
30.03 17:00
03.04 19:30
27.04 17:00
03.05 19:30
04.05 17:00
25.05 17:00
05.06 19:30
08.06 12:00
24.08 17:00

Lovsangssamling
Søndagstreff
Bibelundervisning
Søndagstreff
Lovsangssamling
Gudstjeneste på
bedehuset
Bibelundervisning
Søndagstreff
Bibelundervisning
Lovsangssamling
Søndagstreff
Bibelundervisning
Sommeravslutning
Søndagstreff

God kveld-klubben
God kveld-klubben skal samles
følgende datoer:
26. februar
25. mars
15. april
6. mai
Klubbkveldene er kl. 18.30 på
Børsa bedehus

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B-blad
FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester
Søndag 24. februar 3. s. i faste,
2. Kor 12, 7-10; 2. Sam 22, 1-7;
Luk 4, 31-37
Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Ellinggard.
Takkoffer til Dronning Mauds minne
Skaun kirke kl. 19:00
Kveldsgudstjeneste i Skaun v/
Ellinggard ,
Tale ved Berit Lånke
Takkoffer til KVT
Kirkekaffe
Søndag 2. mars 4. s. i faste,
Joh 6, 24-36; 2. Mos 16, 11-18;
1. Kor 10,1-6
Børsa kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard
Utdeling av Det nye testamentet til
5. klasse
Takkoffer til Redd Barna
Søndag 9. mars
Luk 1, 46-55; Jer 33,14-17; Ef 1, 3-6
Skaun kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer til menighetens arbeid
Søndag 16. mars Palmesøndag
Joh 12, 12-24; 2 Mos 12,21-28;
Hebr 2, 14-18
Buvik kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Institutt for kristen oppseding IKO
Søndag 20. mars Skjærtorsdag
Joh 13, 1-15; Jes 53,1-5;
1. Kor 11, 23-26[27-29]
Skaun kirke kl. 19:00
Kveldsgudstjeneste v/ Bjerkestrand
Nattverd
Takkoffer til Kirkens bymisjon
Langfredag, 21. mars
Joh 18, 1-19,30
Børsa kirke kl. 11:00
Pasjonsgudstjeneste v/ Ellinggard

Berit Lånke
besøker
Skaun kirke

Lørdag 22. mars Påskenatt
Luk 24,1-12; 2 Mos 14,1-22; Rom 6,3-8
Børsa kirke kl. 23:00
Påskenattsgudstjeneste v/
Ellinggard
Søndag 23. mars, Påskedag
Joh 20,1-10; Jes 25,8-9; Rom 6,9-11
Våtton kl.06:08
Påskesamling med frokost( ta med
matpakke og termos)
Buvik kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Børsa kirke kl. 13:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Kirkens Bymisjon
24. mars, 2. påskedag
Joh 20,1-10; Jes 25,8-9; Rom 6,9-11
Skaun kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste kl. 11:00 v/
Ellinggard
Takkoffer til Trøndelag Krets av
Norsk Søndagsskoleforbund
Søndag 30. mars 1. s. e. påske
Joh 21,1-14; Sal 116,1-9; 1 Kor 15,12-21
Elgshøgda kl. 12:00
Friluftsgudstjeneste v/ Bjerkestrand
( se annet sted i bladet)
Børsa bedehus kl. 17:00
Forenklet høymesse m/ nattverd v/
Bjerkestrand m.fl
Takkoffer til Normisjon
Søndag 6. april 2. s. e. påske
Sal 23; Hebr 13,20-21; Joh 21,15-19
Buvik kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Børsa kirke k. 18:00
Sangkveld med Helge Gudmundsen
m.fl.
Søndag 13. april 3. s. e. påske
Joh 14,1-11; Sal 126; 2 Kor 4,14-18
Skaun kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Kirkens SOS

Den 24. februar vil kapellan Berit
Lånke tale ved kveldsgudstjenesten i
Skaun kirke.
Hun vil tale over tema:
Pilegrimtradisjon- en kilde å øse av
for det moderne menneske?
Lånke har lang erfaring i å arrangere turer for pilegrimer, og har også
arbeidet mye med økumenikk (å
arbeide for tettere samarbeid mellom ulike kirkesamfunn).
Hun er også blitt lansert som kandidat til bispestolen i Nidaros.

Friluftsgudstjeneste
på Elgshøgda
Elgshøgda er for mange et flott
turmål.
På denne høyden grenser kommunen Skaun, Melhus og Orkdal
til hverandre.
Skaun menighetsråd inviterer derfor til felles friluftsgudstjeneste på
Elgshøgda 30. mars kl.12:00. Fra
Skaun kommer du dit ved å gå på
ski fra Krokstadsætra eller
Melbysætra.
Etter gudstjenesten inviterer vi til
felles samling rundt
kaffebål og
pølsegrilling.

