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Inspirerende bispevisitas
Fungerende biskop Knut Andresen
besøkte Skaun 18. til 22. april, og
fikk et møte med små og store innbyggere i kommunen. Han besøkte
barnehager, hadde skolegudstjenester, møtte kommuneansatte og
politikere, samt ansatte og frivillige
i menighetsarbeid. Målet var å
inspirere og å føre tilsyn med det
arbeidet som drives. Bispevisitasen
i Skaun ble avsluttet med familiemesse i Børsa kirke 22. april, og
kirkekaffe i rådhusets kantine. Vi tar
med oss noen bildeglimt fra de
begivenhetsrike dagene. Flere bilder ligger på nettsida til menighetene i Skaun: www.skaun.kirken.no

Ved Skaun ungdomsskole hadde elevene forberedt spørsmål til biskopen om alt
fra alkohol til gudstro.

Barna i Oterhaugen barnehage i Buvika syntes det var
stas å få besøk av ”sjefspresten”.

Første dag av visitasen var det gudstjeneste for mellomtrinnet ved Buvik skole, og noen av elevene lot seg forevige sammen med biskopen og sokneprest Dagfinn
Bjerkestrand på kirketrappa etterpå.
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Jeg er pinsevenn!
Ja du leste riktig, jeg er pinsevenn. Men det betyr noe
litt annet enn man tenker i første omgang. For jeg er
ikke medlem av en pinsekirke, jeg er fremdeles prest
i Den norske kirke. Men pinsen er jeg venn av. Den er
liksom svevende for de fleste, der den kommer utpå
forsommeren, ganske så anonymt. Men likesom julen og påsken har et godt budskap å fortelle, har
også pinsen det.
I pinsen var disiplene samlet, de feiret kanskje som
gode jøder at Loven ble gitt på Sinaifjellet. Dette ble
nemlig feiret den femtiende dagen, eller 49 dager
(7x7) etter påske, da påskelammet ble slaktet og
usyrede brød ble spist. Den jødiske bakgrunnen for
våre høytider er altså svært nyttig for å dypere forstå
den kristne betydningen. For en gang i fremtiden
skulle det bli slik at folk skulle få Guds Ånd inne i seg,
og gjøre det slik at de fulgte Guds lover og levde etter
dem, som profeten Esekiel forutsa.
Disiplene satt og ventet slik Jesus hadde sagt, i
Jerusalem. Den Hellige Ånd kom over dem på en slik
måte at de kunne forkynne evangeliet til alle de langveisfarende jødene som var kommet for høytiden.
Tungetale høres kanskje mystisk ut, men det er bare
en guddommelig klargjøring av Jesu budskap. På
pinsedag i den form at de troende snakket språk
som kunne forstås direkte. Av og til snakker man i
tunger i et språk som ikke forstås, men en annen må
få tolkningen. På pinsedagen ble mange troende, og
de tok med seg troen til sine hjemsteder, slik at kirken
fikk en rask spredning allerede de første ukene.
Disiplene fikk etter pinse oppleve store under og tegn
ved Jesu navn. Folk ble friske fra sykdommer, mange
mirakler skjedde.
Disiplene gikk først til synagogen i de byene de kom

til. I begynnelsen gikk de
bare dit. De forkynte evangeliet for jøder først. Og
mange kom til tro på Jesus
som Messias og Guds
Sønn. Og de oppfattet ikke
dette som et brudd med sin
jødiske tro, men mer som
en enda dypere kontakt
med Gud, nå gjennom
Guds Nåde i Jesus Kristus,
hans Sønn. De oppfattet
Jesus og hans budskap som en fortsettelse av den
gamle pakt. Det gjør at vi like gjerne kunne kalt Det
nye testamente for Det fornyede testamente. Det var
ikke noe annerledes som kom, men en fornyelse, og
en oppfyllelse av de løftene som var gitt til
Israelsfolket. Så de som oppfatter kristen tro som en
form for jødisk tro, har aldeles rett, etter min mening.
I denne pinsen feirer pinsebevegelsen hundre år i
Norge. Her i Trondheim med en økumenisk, eller felleskirkelig, festsamling i Olavshallen andre pinsedag.
Pinsens gaver er for dyrebare til at pinsevennene skal
ha enerett på dem! Derfor er det også deres håp at
de kan få dele litt av det de har fått.
Tenk om denne pinsen kunne bety en fornyelse for
oss alle sammen! Ikke som en svermerisk, utsvevende greie som ikke verden forstår, men som et dypere forhold til Gud. Det er mitt håp, at vi gjenoppdager Jesus, at vi gjenoppdager at denne Jesus er en
levende Herre, som fremdeles i dag kan gi alle slags
mennesker en fornyelse både i sitt åndelige og
alminnelige liv.
God pinse! God sommer!
Dagfinn Bjerkestrand.
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Påskeverksted

Stolte barn viser fram det de har laget

På formiddagen søndag 25. mars
var det full aktivitet i bedehuskjelleren i Børsa. Søndagsskolen
hadde påskeverksted, og både
små og store koste seg med å
lage påskepynt. Kyllinger og
påskebilder i mange varianter ble
produsert av ivrige barnehender.

Andakten

God tid til prat og kaffekos ble det
også.
”Dette er nok noe vi kommer til å
gjenta neste år også”, sier to av
lederne Møyfrid Ruud Halgunset
og Kristin Wormdal.
Børsa Søndagsskole har avsluttet
for sommeren, men er tilbake for

Oda Ruud Halgunset

fullt til høsten. Da er alle barn fra
tre år og oppover hjertelig velkomne.

Roar Danielsen

Håp!
Jeg møter stadig på mennesker som ikke har noen
annen tro enn på seg selv. Hva kan årsaken til det
være? Her i vårt land i dag har vi alt vi trenger. Ingen
skal fortelle oss hva vi skal eller ikke skal gjøre. Dette
fører til at det stadig brytes grenser for hva som er tillatt. Vi lager vår egen moral. Ingen rammer skal settes
opp for vår tilværelse.
Jeg har ofte lurt på hvorfor så mange ikke ser at dette
bærer galt av sted. Som kristne har vi et ansvar for alle
disse som tilsynelatende ikke ønsker noen ytre styring
av sine liv. Vi er pålagt gjennom misjonsbefalingen å
spre det glade budskap, både på måten vi lever og
med evangeliet. Er det så noe galt med oss kristne, er
vi for feige, lar vi oss for ofte rive med slik at ingen skal
se at vi er annerledes? Kanskje. I alle fall vet vi at det å
være et vitne for Jesus kan komme til å koste oss en
del. Dette skriver Paulus om i sitt andre brev til
Timoteus:
”Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke,
for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om

at han har makt til å ta vare på det som er blitt
betrodd meg, helt til dagen kommer.”
For oss som leser disse ord er det kraft å hente. Jesus
har lovet å være med oss alle dager inntil verdens
ende. Vi har altså en grunn til å tro at Gud har en plan
for våre liv og at hans bud er retningsgivende for
hvordan vi skal leve våre liv.
Mange riker og imperier har opp igjennom tidene
kommet og gått. Disse ble basert på makt, men Guds
rike på jord er bygget på kjærlighet, Guds kjærlighet til
oss. Derfor har dette riket bestått og overlevd.
La dette være med på å styrke vår tro til at Gud gjennom oss lar sitt ord bli videreført til nye mennesker.
Ronald Fangen sin salme ”Guds menighet er jordens
største under” fra 1942 sier det så klart i siste vers:
”Å hellig håp! Å sanne sikre løfte fra ham som aldri
skifter sinn og art! Er natten lang, er kampen full av
kvaler, som morgenstjernen lyser løftet klart. Det er
Guds eget ord: Du skal ha trengsel, men kjemp frimodig - se, jeg kommer snart!”
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Konfirmanter i Buvik kirke, 12. og 13. mai 2007:
Første rekke fra venstre: Eli Cecilie Blakset, Kathrine Paulsen,
Siri Gjersvoll Skjærvø, sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Camilla
Sørå, Janne Sagen.
Andre rekke fra venstre: Erik Landsem Keysan, Tania Fløan,
Hanne Klefstad, Jøran Haugsdal, Fredrik Danielsen, Signe-Elise
Høidahl Skavland, Stine Jenssen, Thomas Sørtømme Tannvik,

Magnus Innlagen.
Tredje rekke fra venstre: Andreas Hårberg Husmo, Sivert
Skauge, Simon Hansen Pallin, Erlend Olstad, Sveinung Gangås,
Trond Elvheim, Erlend Hagen, Kasper Hegdal Grønning, Lise
Oshaug.
Ikke tilstede på bildet: Tommy Andre Krogstad, Miriam
Fredriksen Olsen.

Konfirmanter i Skaun kirke, 6. mai 2007:
Første rekke fra venstre: Randi Landrø, Maria Næve, Nina
Therese Helgemo, sokneprest Dagfinn Bjerkestrand, Marthe
Rekstad, Marit Rekstad, Bente Husby.
Andre rekke: Jøran Kufaas Morken, Nina Lillesand, Åshild

Hansen, Tonje Elvheim Handberg, Vilde Husby, Trine Rønning,
Linda Halvorsen, Randi Henriette Moe, Eli Eidsli Røstum.
Tredje rekke: Ola Christoffer Eidsli, Marit Selbekk Liaklev, KentMorten Otterstad, Marita Mo Haugan, Magnus Johansen
Moen, Karin Nilsen, Erik Christian Eidsli.
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Konfirmanter i Børsa 20.mai 2007
Første rekke fra venstre: Marit Rønning, Johanne Dybdahl,
Monika Willumsen Hansen, Miriam Olsen (konfirmert i Buvik
kirke 12.mai), Nicoline Sofie Solberg,
Andre rekke fra venstre: Tonje Uvsløkk Haugen, Mari Skirstad,
Anne Kari Rimol, Eli Kristin Håpnes, Anne Drugli.
Tredje rekke fra venstre: Mari Jeanette Pukstad, Sigurd
Viggaklev, Malin Blækkan, Johan Gravdal, Ingvild Blækkan,
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Stein Ellinggard (sokneprest)
Fjerde rekke fra venstre: Eirik Viggaklev, Sindre Benjamin
Remman, Håkon Nilsen Kjøren, Johan Marius Indergård,
Dennis André Danielsen.
Bakerste rekke fra venstre: Arve Dørdal, Erlend Aune, Magnus
Mikkelsen, Espen Håkon Ekmann Svendsen, Erlend Mortensen
Landrø

Prestebesøk fra Tyskland
I juni vil Skaun få besøk av en prest fra Den Evangelisk kirke i Tyskland. Hans navn er
Klaus Dieter Bobe. Bakgrunn for besøket er et ønske om å gjøre seg mer kjent med Den
norske kirke og prestetjenesten her. Bobe har en spennende bakgrunn. Fra 1978 til 1986
studerte han mineralogi i Münster, og promoterte 1992 om metoritter og månesteiner.
Etterpå begynte han å studere teologi. Han ville vite mer om meningen med livet. Han tok
eksamen i 2002. Etterpå arbeidet han frem til juni 2005 som vikar hos en sokneprest.
I tillegg arbeidet han som lærer i grunnskolen. Bobe ønsker å gå ut i full tjeneste som
prest, men mangler den nødvendige praksis. Da det er vanskelig å få slik praksis i tyskland har han søkt seg mot Norge og Skaun. Han vil gjennom noen måneder være sammen med staben, og
kanskje også prøve seg på enkle oppgaver i kirken, som f. eks å lese tekstene for dagen.
Bobe snakker allerede godt norsk, men håper gjennom sitt opphold her og utvikle sine språkkunnskaper enda
mer. Vi ønsker å legge forholdene til rette for at han skal trives her, og håper at menighetene vil ta godt i mot han i
den tiden har skal bo i Skaun.

Årsmeldinger
Årsmeldingene for Børsa, Buvik og
Skaun menighetsråd er nå klare, og

ligger på nettsida til kirken.
Vi kommer ikke til å trykke disse i
sin helhet i menighetsbladet, men

interesserte kan lese dem her:
www.skaun.kirken.no
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Tema: Ufoer i Bibelen? av Dagfinn Bjerkestrand
– forts. fra forrige nummer.
Kvasivitenskap
Stadig vekk dukker det opp nye teorier om ett eller annet bibelsk emne. De forskjellige revolusjonerende påstandene følger et ganske
likt mønster: På fjernsynet kommer en forsker fram og blir intervjuet om sin banebrytende forskning, som han selv mener vil snu oppned på all kristendom eller religion overhodet, mens programlederen virker oppriktig overrasket over at ikke teologene har skjønt dette
før. Selv på seriøse kanaler som Discovery channel eller National Geographic kan man oppleve at slike teorier blir presentert som om
det skulle være solid vitenskap.
De siste par årene har vi opplevd ”da Vinci-koden”; ”Judasevangeliet” og nå i den senere tid funnet av ”Jesu grav”. Felles for alle disse
tre er at det er en idé som driver frem argumentasjonen, ikke en åpen, vitenskapelig holdning til materialet. I tilfellet ”da Vinci-koden”
ligger det da heller ingen ordentlig forskning bak, kun kopiering av andres teorier, som igjen viser seg å være det reneste oppspinn.
Hadde folk tatt boken for en roman, hadde det vært greit, men Dan Brown selv påstår at teoriene bak boken er troverdige. Når det
gjelder den siste teorien om ”Jesu grav”, må det nevnes at Jesus var et så vanlig navn på den tiden han levde, at arkeologen som fant
også denne graven, kan fortelle at det er 71 andre graver merket ”Jesus”. Til og med to stykker som tillegger: ”sønn av Josef”. Men den
gjeldende gravinskripsjonen som dagens debatt dreier seg om, var så utydelig at den var nærmest uleselig. I tillegg er det ganske
usannsynlig at en familie fra Galilea skulle legges i en familiegrav i Jerusalem på denne tiden. Tv-programmet (som ble sendt 4. mars i
år) nevner også DNA-resultater fra denne graven. Men det er da ikke spesielt overraskende at folk i en familiegrav er i slekt! Likedan var
Josef, Jesus og Maria av de mest brukte navnene på denne tiden, og det ville vært merkelig hvis man ikke fant en eller flere graver
med disse navnene.
Skeptisk til alt, unntatt Jesus?
En sunn skepsis til alt som påstås å være revolusjonerende, trenges av alle oppegående mennesker. Men hva så med kristen tro? Er
ikke den også bare nok et eksempel på ville teorier og tankerekker som aldri kan stadfestes? Noen påstår jo det. Og mange kristne blir
anklaget for å være ”skeptiske til alt, unntatt kristendommen”. Ett av de sterkeste tegnene på at objektet for kristen tro, Jesus Kristus, er
en mer holdbar historie enn noen annen overnaturlig fortelling, er den meget korte tiden fra Jesu død til teologien om ham var blitt
nærmest dogmatikk. Vi kan nå vitenskapelig påvise at disiplene, Paulus, kvinnene og de andre i den første Jesus-bevegelsen bare en
tre-fire år etter Golgata, trodde og forkynte at Jesus var den evige Guds Sønn, som var Guds Ord kommet i kjøtt og blod. (Vitenskapelig
kan vi selvfølgelig ikke bevise at han var dette, men vi kan bevise at disiplene trodde det). Jesu egen bror Jakob, som var leder for menigheten i Jerusalem trodde også dette. Dette var altså strengt monoteistiske jøder, som nå åpent forkynner at Gud ikke bare har en
Sønn, men at han har vandret på jorden, vært fullt og helt menneske og dødd og oppstått igjen. Når man skal behandle en myte, må
man avmytologisere den, for å finne om det er en kjerne av historisk sannhet i myten. Slik også med Jesus. Denne avmytologiseringen
er allerede gjort for oss, skåret ned til de fire evangeliene i NT, muligens inkludert deler av det såkalte Thomas-evangeliet, som vel
gjerne kan inneholde autentiske ord av Jesus. For etter at NT var ferdig skrevet og samlet (ca år 80 + Johannes’ åpenbaring ca år 95),
oppstod det hundrevis av mytologiske fortellinger om Jesus. Noen var kristen oppbyggelse, noen var gnostisk anti-jødiske, andre var
jødiske. Mange av disse skriftene (som Judasevangeliet) har ingen historisk interesse, forskerne kan som regel ikke lese noe ut av dem
som historisk bakgrunnsmateriale. Dette er kun skrifter som forteller hva forfatteren mente, ofte i form av religiøse spekulasjoner. De er
nemlig for langt unna i tid, og ofte for langt unna i sted, til at de kan være bidrag til et korrekt historisk bilde av Jesus. Slik også for
eksempel Koranen i enda sterkere grad. Skal vi finne ut hva Jesus sa, hva han gjorde, hva som skjedde med ham og disiplene, må vi
gå til de aller beste kildene, som er de fire evangeliene vi har i vårt NT. Det er jo også slik at det ikke er noen person fra antikken som er
bedre beskrevet enn Jesus. Og denne Jesus er beskrevet med en spesiell hendelse som snur opp ned på alt: oppstandelsen fra de
døde. Dette er en overnaturlig hendelse, og har man i utgangspunktet forutsatt at overnaturlige hendelser ikke kan skje, vil man vel
aldri tro denne heller. Men det er altså ingen annen overnaturlig hendelse som er bedre bevitnet enn Jesus-historien. Og hvis det da er
slik, så krever historien et oppriktig svar av oss: tror vi dette? Og hvis vi ikke tror det – hva var det da som skjedde?

BØRSA KIRKE 150 ÅR
Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien i
Børsa kirke blir torsdag 28. juni kl. 1930. Billetter blir
forhåndssolgt til kr 250,- pr. stk. på følgende steder:
Prix, Børsa
Ica, Børsa
Kirkekontoret
Kjell Viggen
Perly Larsen
Signe Eli Stueland

408 99 975
908 51 476
957 33 223

Espen Tørset

928 25 590

Overskuddet vil i sin helhet gå til kirkejubileet.
Økonomikomiteen vil takke alle som på ulike måter
har gitt sitt bidrag til jubileet for Børsa kirke. Forøvrig
vil vi også denne gang minne om at du kan støtte
prosjektet direkte ved innbetaling på bankkonto
”Børsa kirke 150 år" - 4202 06 55121
Økonomikomiteen
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Påskemorgen
Kl 6.15, første påskedag, var menigheten igjen samlet på Våttån. Dette
året var vi ni. Det var klarvær, nysnø
og fire minusgrader, så noen gikk
på ski mens andre tok beina fatt. På
toppen var blikket vendt mot øst,
men sola måtte gjennom et tykt skydekke i horisonten. Påskeevangeliet
ble lest, og påskesalmer sunget
denne fine morgenstunden.
Vi er alltid så heldige å ha ei hytte å
krype inn i når matpakka skal fortæres
og kaffen skal varme en frossen kropp.
I år hadde han John Ofstad lagt godt
innpå ovnen. Da brøt også sola fram!

Takk
Pasienter og personalet ved
Rossvollheimen takker hjertligst for
gaver gitt i forbindelse med
Kristmar Thane
Olga Stav
Gjertrud Sundseth
Ola Jystad
Borghild Kjærem
Kari Eggen og
Oddrun Klingenberg sin bortgang.
Styrer

Takk
Børsa menighetsråd og Skaun kirkelige fellesråd takker nye givere til
Børsa kirke 150 år:
Magnhild Kjærem
Børsa og Viggja Pensjonistforening
Kaspara og Arnold Bakken
Reidun og Magne Løkås
Tradisjonshus AS
Randi Liaklev Ekli

Harald Einum
Astrid Sæther
Emilie og Karl Sandmo
Overskuddet fra Kirkekveld med
Karsten Isachsen kr. 6 159,00 er satt
inn på jubileumskonto.
Inger Berg
Kirkeverge

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B-blad

Buvik kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand
Presentasjon av konfirmanter

FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester
27. mai, pinsedag:
Buvik kirke kl. 10:00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand
Børsa kirke kl. 12:00 Høymesse v/
Bjerkestrand
28. mai, 2. pinsedag:
Skaun kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand
3. juni, treenighetssøndag:
Lisbetsæter kl. 11:00 v/ Ellinggard
Friluftsgudstjeneste
10. juni, 2. s. e. pinse:
Børsa kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
17. juni, 3. s. e. pinse:
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Ellinggard
24. juni, 4. s. e. pinse:
Børsa kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand
Kaffe i prestegårdshagen
1. juli, 5. s. e. pinse:
Skaun kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Bjerkestarnd

8. juli, 6. s. e. pinse, aposteldagen:
Buvik kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand
15. juli, 7. s. e. pinse:
Børsa kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Bjerkestrand
22. juli, 8. s. e. pinse:
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Bjerkestrand
29. juli, Olavsdagen (Olsok):
Kirkeruinene på Husaby
Prekengudstjeneste kl. 19:00
5. august, 10. s. e. pinse:
Børsa kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Ellinggard
12. august, 11. s. e. pinse:
Skaun kirke kl. 12:30 Pilegrimsmesse
i Skaun v/ Ellinggard
19. august,12. s. e. pinse:
Børsa kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Ellinggard
26. august, 13. s. e. pinse:

2. september, 14. s. e. pinse:
Skaun kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Ellinggard
Presentasjon av konfirmanter
Børsa kirke kl. 19:00 Gudstjeneste v/
Ellinggard
Presentasjon av konfirmanter
9. september, 15. s. e. pinse:
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Bjerkestrand
16. september, 16. s. e. pinse:
Børsa kirke kl. 11:00
Høstakkegudstjeneste v/
Bjerkestrand
Utdeling av kirkeboka
23. september, 17. s. e. pinse:
Buvik kirke kl. 11:00
Høstakkegudstjeneste v/
Bjerkestrand
Utdeling av kirkeboka
30. september, 18. s. e. pinse:
Skaun kirke kl. 11:00
Høstakkegudstjeneste v/ Ellinggard
Utdeling av Kirkeboka
Børsa kirke kl. 19:00
Kveldsgudstjeneste v/ Ellinggard
Deltagelse av beboere ved
Gullhaugtun m.fl.

Slekters gang
DØPTE
Skaun
18 03 Bjørnar Romfo Fiske
Jens Einar Solem
Børsa
04 03 Emma Forren
Mina Gjelstad
25 03 Ane Forbord
08 04 Thea Garberg Natland
Jakob Høyland
22 04 Amalie Solem Myrland
Buvik
11 03 Fredrik Leinum Vang
Arn Dyndal
01 04 Rebekka Helén Lyngstad
Henrik Lervåg-Bøgeberg

Hannah Onsøyen (Melhus
kirke)
05 04 Sondre Grønnslett Røstad
01 05 Odin Stenkløv
Konrad Lundhaug

25 04
26 04
Buvik
28 02
10 03
12 04
14 04

Steinar Wold f 1917
Torill Larsen f 1957
Oddvar Hammer f 1928
Oddrun Klingenberg f 1952
Arnold Martin Guldahl f 1940
Anna Kvernberg f 1912

DØDE
Skaun
23 03 Oddny Lien f 1926
03 04 Målfrid Syrstad f 1949
14 04 Olav Berg f 1924
22 04 Torbjørn Rognes f 1919
Børsa
24 03 Arnfinn Fossum f 1921
01 04 Inge Rønning f 1939

VIET
Skaun
21 04 Lene Mari Engan og
Rune Kristoffer Aas
Børsa
27 04 Randi Wulvik og Lars Gunnar
Roland Edvardsen

