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Børsa menighet er plukket ut sammen med 79 andre menigheter i landet, til å
være høringsmenighet for de nye liturgiene som skal erstatte den tradisjonelle
høymesseliturgien.
Det hele startet med Ungdommens kirkemøte i 2003 som ønsket seg en mer livsnær og levende gudstjeneste for alle. Kirkerådet har deretter tatt initiativ overfor
kirkemøtet, og det er nedsatt ei nemnd for gudstjenesteliv (NFG), som har drevet
arbeidet videre. Nå foreligger det et forslag til det som heter ” hovedsamling for
menigheten” og vi er bedt om ta stilling til de ulike forslagene. I bunnen for arbeidet ligger et ønske om å gjøre gudstjenestene mer stedegne, mere fleksible og å
ha mer involvering. Med stedegen menes at gudstjenesten skal tilpasses de lokale forhold. Med fleksibel menes at her er det rom for å utvikle forskjellige typer
samlinger avhengig av hvor man er i landet. Og med involvering handler det om at
en ønsker flere som deltar i selve liturgien enn presten. Menighetsrådet i samarbeid med prest og kantor, er de som vedtar ordningen som skal prøves ut. Dette
halvåret blir derfor en prøvetid i Børsa. Vi håper at det vil virke inspirerende og
skjerpende på vårt forhold til gudstjenesten. Det er viktig at vi kjenner på hva det er
vi er med på og hvordan liturgien fungerer. Gudstjenesten er et møtested. Et møtested mellom mennesker, og mellom Gud og mennesker. Gudstjenesten er noe vi
gjør sammen, det betyr at vi ønsker mer bevegelse og deltagelse. Vi håper at søndagens gudstjeneste kan bli et sted der vi kjenner at det er godt å være. En samling som styrker vårt forhold til hverandre og fører oss dypere inn i et møte med
den treenige Gud. Du er velkommen til å være med å si din mening. Vi trenger
mennesker i gjennomføringen av dette prosjektet, og dersom du kan tenke deg å
være med i et lite gudstjenesteutvalg ta kontakt.
Stein.ellinggard@skaun.kirken.no
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Takk for godt samarbeid!
Liv og Dag Atle Lund har lagt ned det meste av sin virksomhet på Lunda.
For mange i bygda var dette en trist melding å få. Ekteparet har vært til stor hjelp for
mange ved å ha et blomsterutsalg i kommunen. I glede og i sorg har de levert blomster til
så mange.
Blomster gleder og trøster, og det pynter opp enten det er i stua eller i kirka.
En av oppgavene for Lunda har nemlig også vært å levere blomster til kirkene før gudstjenestene. Under jubileet kunne vi alle se en vakkert pyntet kirke med store flotte oppsatser. Vi
satte stor prise på denne pyntingen og vi takker for denne store gaven dere gav.
Igjennom året har det blitt mange ulike oppdrag knyttet til kirkerommet, fra blomster til
begravelse, roser til konfirmantene og til vakre brudebuketter. Her i menighetsbladet vil vi
få takke Liv og Dag Atle for deres innsats gjennom mange år. En jobb de alltid gjorde med
godt humør.
Stein Ellinggard

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 hustru Marit.”
Søknaden med opplysninger om planlagt studium, kostnader, finansieringsplan og kontonummer sendes: Erik Willmann og hustru Karens minnefond v/ soknepresten i Børsa, adr.
Skaun kirkekontor, Postboks 26, 7358 Børsa. innen 1. november 2008
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Min tro
Navn: Ahadi Namugunga
Alder: 34 år
Yrke: Omsorgsarbeider
Bosted: Børsa

står bak alt dette her.
Jeg finner også indre ro når jeg
overlater alle problemer og bekymringer til Gud.

1. Hva gir livet ditt mening
Å ha mulighet til å leve i harmoni
med mine medmennesker. Å kunne
ha mulighet til å elske og bli elsket,
å kunne vite hvem jeg er, hvor jeg
går og hvor jeg kommer fra. Å
kunne ha mulighet til å hjelpe andre
som er i vanskelighet samtidig som
jeg setter pris på all hjelp jeg får av
andre. Dette gir livet mitt mening.

3. Hvilken tanker har du om Jesus
Jeg vet at Jesus har eksistert og at
han har levd blant mennesker. Vet
at han hadde et oppdrag i å hjelpe
mennesker med å gå tilbake i riktige spor, dvs å lære oss hva som er
riktig og galt. Og hvordan vi skal
leve mot hverandre og mot Gud
som har skapt oss i sitt bilde. Han
gjorde dette på grunn av kjærlighet
og at vi ikke skal havne i total ødeleggelse og forsvinne for alltid.

2. Har Gud betydning for livet ditt?
Ja; Gud har stor betydning i livet
mitt. Det å kunne vite at jeg har en
som er stor, en som har skapt meg
og som jeg kan stole på, er veldig
viktig for meg. Jeg har latt meg
fascinere av verden og alt i universet, og er temmelig sikker på at Gud

4. Hva tror du om liv etter døden.
Vet at det finnes et liv etter døden,
og jeg tror at vi til en viss grad. Alle
sammen forbereder oss til dette livet.

Alles Gut!
Fra 22.- 29. juni hadde Skaun besøk av 15 unge fra Tyskland. Disse unge kom
fra delstaten Hessen, nærmere bestemt Homberg/ Wassmuthausen, og tilhørte
menigheten til Ralf Ruckert. De unge ble tatt imot, og innkvartert privat. Tema for
dagene var norsk kultur, og hva nordmenn gjør på fritiden. Det ble derfor mye
uteliv. De unge fikk oppleve fisketurer, telting på Grønnesset, klatretur til Fosen,
elgsafari og mye mer.
Det var også viktig at de unge ble nærmere kjent med hverandre, derfor ble den
første dagen brukt til ulike ”bli - kjent” aktiviteter. Det ble en flott uke med mange
fine minner. På slutten av uken ble det laget en minnebok som alle fikk med seg
hjem. Takk til alle som hjalp til under uka.

Misjonærutsendelse
fra Buvik kirke
Søndag 29. juni var en merkedag for
Buvik menighet. For første gang på
mer enn 70 år ble en misjonær
utsendt fra Buvik menighet. Forrige
gang det skjedde var da Godtfred
Rekkebo ble sendt til Kina i 1937.
Denne gang var det Lise Eikeland
Fossli som ble sendt som lærer til den
norske skolen i Mali. Lise er barnefødt
i Buvika, og bodde sine første 9 år i
bygda. Sokneprest Lars Birger
Aadland i Agdenes, som også er med
i styret for Det Norsk Misjonsselskap,
ledet seremonien. Den besto av
skriftlesing, forbønn og utsendelse.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i
Buvik menighetshus, en trivelig sammenkomst som altfor få hadde funnet
veien til. Lise Eikeland Fossli fikk med
seg mange gode hilsninger, og løfter
om forbønn fra både menighet og
misjonsforening.

F.v Birgit Frengstad, Buvik menighetsråd – Lise Eikeland Fossli – Terje
Bjørkås, områdesekretær i Det Norske
Misjonsselskap og Ellen Schølberg,
venn av familien. Bak er sokneprest i
Agdenes Lars Birger Aadland.
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“Skaun rundt”
Søndag 14. oktober 2007 var det
jubileum for konfirmantene i Børsa
kirke fra 1957. Av totalt 37 konfirmanter deltok 17, mens 3 er døde.
Etter gudstjenesten i Børsa kirke var
alle samlet i bedehuset til middag
og kaffe.
1. rekke: Synnøve Amundsen,
Ingveig Johanne Løvset, Aud Olise
Bergem Losen, Målfrid Sandø,
Astrid Lund, Anders Skagseth, Nils
Riaunet
2. rekke: Stein Ellinggard, Jorund
Margrathe Onsøyen, Aslaug
Ingegerd Espås, Anne Brith Wiggen,
Jon Mule, Stein Engebretsen, Jan
Erik Asphaug
3. rekke: Harald Kjøren, Knut
Rosvold, Jostein Ingebrigt Wiggen,
Kåre Tørset.

Skaun Frivillighetssentral
Skaun Frivillighetssentral ble offisielt
etablert 1. august 2008. Den har fått
navnet Møteplassen og eies av
Skaun kommune. Møteplassen holder til i det gamle legekontoret på
rådhuset, med inngang fra vest.
All annen arbeidsinnsats er frivillig.
Derfor blir tjenestene til Møteplassen
gratis for brukerne.

Hva gjør en frivillighetssentral?
Vi samordner følgetjeneste til lege
m.m., handleturer, turkamerat,
besøkstjeneste, hagearbeid og annet praktisk bistand til de som har et
behov.
I tillegg har Vennatunet og
Tangentunet en god del aktiviteter
som kommer i stand gjennom frivillig
innsats, som f.eks bingo og bokutlån

med lesestund. Lions stiller opp som
sjåfører både til butikk og utfarter ellers.
Møteplassen samarbeider med
Barn og Familietjenesten om en turgruppe som går fra Årvak hver torsdag kl. 13-15. . Vi oppfordrer folk til å
melde seg!
Skaun frivillighetssentral har som
formål å arbeide på alle nivåer i
kommunen. Frivillighetssentralen
skal ikke primært være en arrangør,
men en initiativtaker, pådriver, samordner og en kommunikasjonskanal
for frivillig innsats i Skaun.
Et mål er at enkeltpersoner, lag,
kommunale tjenester og næringsliv
kan dra veksler på hverandre i en
større grad enn i dag.
TV-aksjonen 19. oktober
Møteplassen har i år ansvaret for
den praktiske gjennomføringen av
årets TV-aksjon i Skaun. TV-aksjonen
går av stabelen den 19. oktober.
Inntektene fra årets aksjon vil gå til
Blå Kors.

Vårt motto: Ingen kan gjøre alt, men
alle kan gjøre noe!
Siri Grøttjord
Daglig leder Møteplassen
www.skaunportalen.no
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"For oss over 60" høsten 2008
Fredag 26.09. kl 15.00 på Børsa bedeh.
Fredag 31.10. kl 15.00 på Børsa bedeh.
Fredag 28.11. kl 15.00 på Børsa bedeh.
GOD KVELD
Velkommen til et nytt år med God Kveld.
Nå er høsten i gang og vi vil ønske velkommen til både nye og gamle.
”God kveld”-klubben er en klubb for deg
som går i 5.-7. Trinn. Vi møtes ca. hver
tredje tirsdag i kjellerstua på Børsa
bedehus. Klubbkveldene starter klokka
18.30, og varer til klokka 20.15.
På klubbkveldene holder vi på med ulike
aktiviteter som spill, film, andakt, servering, litt sang og ellers sosialt samvær.
Det koster 10 kroner som vi betaler hver
samling.
30. september
21. oktober
11. november
2. desember
Thunder
Vi er en kristen ungdomsklubb fra 8
klasse til ut videregående. Klubben er
en del av Børsa menighets ungdomsarbeid, men vi samler ungdom fra hele
kommunen. På vanlige klubbkvelder
starter vi med en andakt, etterpå har vi
ulike spill, prater og spiser pizza.
03.sep Vanlig klubbkveld/Åpningsfest
8.klasse spesielt invitert
01.okt Vanlig klubbkveld
15.okt Temakveld Bowling
29.okt Vanlig klubbkveld Rydding til
dugnad
12.nov Temakveld Filmkveld, rydding
etter dugnad
26.nov Vanlig klubbkveld

Høstkalenderen
10.des Avslutning Julefest
14.jan Årsmøte

Buvik Søndagsskole
Vi holder til i Buvik Menighetshus kl
11.00-12.00.
Søndag 21.september
Søndag 19.oktober
Søndag 2.november
Søndag 30.november
Tirsdag 6.januar Vi begynner på nyåret
med Hellige Tre Kongers fest kl 18.00 på
Buvik menighetshus.
Søndag 18. januar Første søndagsskole i
2009.
Hilsen Berit, Anita, Jannike og Karina.
Børsa søndagsskole
28. september - Vanlig søndagskole
19. oktober - Vanlig søndagskole
2. november - Vanlig søndagskole
9. november - Bedehusgudstjeneste og
søndagsskole kl 17
30. november - Familiegudstjeneste
Børsa kirke
14. desember - Vanlig søndagskole
På søndagsskolen hører vi fortellinger
fra bibelen, synger, leker, ber, tegner,
former og mye mer… Alle barn fra 3 år
og oppover er hjertelig velkommen.
Søndagsskolen holder til i bedehuskjelleren fra kl 11.00 til 12.00, ca annenhver
søndag.
Ledere: Møyfrid Halgunset, Line
Saltbones og Ann Karin Høyland.
Eggkleiva søndagsskole
Søndagsskolen møtes i Eggkleiva bedehus søndager kl 11 på disse datoene i
høst:
28. september

19. oktober
9. november
30. november

Hilsen Elise og Sølvi
Kirkesiden kvinneforening NMS
Vi samles privat kl 18:00 – 20:15 på følgende dager:
Tirsdag 14.10
Tirsdag 11.11
Tirsdag 9.12
Ta kontakt med Anne Kristine Bakken
Hovtun for mer informasjon om sted.
FISK HØSTEN 2008
Dato
30. september
14. oktober
28. oktober
11. november
25. november
9. desember

Sted
Buvik
Børsa
Buvik
Børsa
Buvik
Børsa

Børsa normisjon
21.09 17:00 Søndagstreff
26.09 15:00 For oss over 60
02.10 19:30 Bibelundervisning
12.10 17:00 Lovsangssamling
18.10 16 - 19 Bedehusbasar
24.10 20:00 Nattcafè
25.10 10-15 Kortkurs : konfliktløsning
- å bygge bro
30.10 19:30 Bibelundervisning
31.10 15:00 For oss over 60
09.11 17:00 Gudstjeneste på
bedehuset
16.11 17:00 Lovsangssamling
27.11 19:30 Bibelundervisning
28.11 15:00 For oss over 60
30.11 17:00 Søndagstreff
28.12 17:00 Julefest

Skaperverkets dag
på Lisbethsæter
Sommerdagen var på sitt vakreste
søndag 15. juni da ”Skaperverkets
dag” ble markert med friluftsgudstjeneste på Lisbethsæter. Med
skaperverket som ramme tok sokneprest Bjerkestrand opp alvorlige
tema omkring miljø og forurensing
og satte det inn i en sammenheng
der Gud er skaper og vi som mennesker, forvaltere av skaperverket.
Etter gudstjenesten var det lagt opp
til familieaktiviteter i regi av Skaun
Jeger- og fiskeforening, med natursti
og bålkos.
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Andakten

av Olav Pederstad

Elvis og Jesus
16. august hvert år er en viktig dag for
mange. I TV, aviser og på radio blir en
mann minnet og gamle melodier spilt.
Det er den dagen Elvis, The King, døde.
Mange millioner mennesker er veldig
glad i Elvis og i musikken hans. Han er
kanskje den viktigste personen i det 20
århundrets populær kultur. Elvis døde i
Graceland, i sitt hjem i Memphis, 16.
august 1977. Det er i dag som et
museum. Du kan gå rundt i hans
enorme hus og se minner etter Elvis.
De gullforgyldte føttene på badekarene, bordet han spiste på, himmelsenga han sov i, brevene han skrev
og platene han lagde. Vi vet masse
om Elvis. Han har etterlatt seg mye vi
kan se og høre.

ut til å bli svakere. I dag, 2000 år etter,
finnes det mennesker som har like
sterke spor i hjertet av Jesus, som de
hadde den gang.
Men folk har jo hatt utrolig sterke spor i
seg av å treffe Elvis også. Tenk på en
av jentene som møtte Elvis for 40 år
siden. Hun kom helt sikkert løpende
hjem til venninnene og sa: ”Gjett hvem
jeg snakket med i går? Elvis. Han så
meg i øynene og var virkelig oppmerksom og sa at jeg var flott.” Hun prøver
å formidle til venninnene inntrykket
Elvis har gjort på henne. Og kanskje
klarer hun å tenne sine venninner. De
ser bilde av han og skjønner at han er
spesiell. De drar på en konsert med

Av Bjørn Nordheim
Ei av dei nye gatene (vegane) i Børsa
sentrum får truleg namnet Øysteins
gate, og somme undres på kven
denne mannen var.
Namnet blir skrive Øystein eller
Eystein, og i Norsk personalleksikon
står det at namnet var allment her til
lands i heile mellomalderen – skrive i
mange ulike former.
Øystein var erkebiskop, og budde i
erkebispegarden, som ligg ved dom-

Hva er det da med Jesus som gjør at
avtrykket holder seg like sterkt i 2000
år?
Jeg kan ikke skjønne annet enn at
hvert menneske som møter Jesus må
oppleve at han og hun møter originalen. Jeg kan ikke skjønne annet enn at
Jesus lever i dag. At det ikke bare er
avtrykk vi møter når vi hører om han
og leser om han - vi møter originalen.

Fra “Sprell levende gudstjeneste” i Skaun
14. september.

Jesus, også han kalt Konge, etterlot
seg ikke mange konkrete spor på
jorda. Han skrev ingen bøker og gav
ikke ut noen CDèr. Han var en vandrer
og etterlot seg ikke noe hjem eller
eiendeler som kunne oppbevares på
museum. Han giftet seg ikke og slo
seg ikke ned noe sted. Vi har egentlig
utrolig lite konkrete spor og minner
etter Jesus. Jeg tror ikke vi ville visst
noe særlig om han i det hele tatt, hvis
det ikke hadde vært for de spor Jesus
etterlot seg i menneskers hjerter. Jesus
lagde noen veldig tydelige avtrykk i
menneskene han møtte. Det syntes på
dem at de hadde møtt Jesus. Og det
var avtrykk som var så tydelige at de
som møtte dem igjen så avtrykket.
Som igjen møtte andre som så avtrykket. Og det rare er at avtrykket ikke ser

Erkebiskop Øystein

han, de begynner å høre på musikken
og han får bety noe for dem. Også
prøver disse igjen å fortelle det videre
til andre. Og noen blir tent. Elvis betyr
jo noe for mange enda. Men avtrykket
av Elvis blir litt svakere for hver gang.
Musikken går litt ut på dato. Elvis er
død. Originalen er borte. Han som
lagde avtrykket finnes ikke mer. Og
den største interessen dør ut med de
som traff han. Bildet av Elvis vil blekne.

Foto: Edvin Langmo

kyrkja. Han hadde under seg dei norske biskopane, to på Island og ein for
kvar av dei norrøne utbygdene:
Færøyane, Orknøyane med Hjaltland
(Shetland), Suderøyane (Hebridane)
med Man og Grønland.
Det er uvisst kvar barndomsheimen
var – om det var Råsvoll i Børsa eller
Råsvoll i Verdal. Erik Saltnessand frå
Buvik utga i 1951 eit lite skrift om erkebiskopen der han etter ei detaljrik
utgreiing konkluderer med at barndomsheimen – sagaens Rásvellir –
må en vel søke på Råsvoll i Børsa.
Erkebiskop Øystein døydde i 1188, og
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er gravlagt i Nidarosdomen. Han har
vorte kalla Nidarosdomens store
byggherre. Domkyrkja vart i hans tid
bygd i gotisk stil med spisse bogar.
Øystein har redigert og delvis skrive
Passio Olavi – om Olav den heilages
liv og undergjerningar.
Erkebiskopen er den fjerde norske
helgenen. Dei tre andre er Olav den
heilage (Noregs evige konge), St.
Hallvard og St. Sunniva.
P.S. Dei som vil vite meir om Øystein,
bør lese boka Erkebiskop Øystein av
professor Erik Gunnes.

Søndag 12. oktober vil det blir en
skikkelig sangkveld i Børsa kirke.
Vi har vært så heldig å få besøk av
Orkland mannskor og Eggkleiva
mannskor. I tillegg blir det mye sang
og musikk. Det blir også anledning
for å synge både kjente og litt ukjent
sanger og salmer.

Slekters gang
DØPTE
Skaun
07 06 Emilie Solstad
21 06 Oda Sofie Rygg
06 07 Erik Andreas Husby
17 08 Isabell Nilssen
Børsa
22 06 Aleksander Håbjørg Løhre
Tor Henrik Aalvik Hallem
13 07 Andrea Tøndervik
27 07 Erlend Wist Ross
10 08 Lukas Vada
Tora Louise Kvalvik
Buvik
08 06 Adrian Munkvold Thorsø
Leander Hovset Knudsen
Tia Christine Farstad Dahl
29 06 Nathalie Andersen Mian
03 08 Lukas Alexander Pazqualli
17 08 Jonathan Rogstad
(Kalbrenna sæter)
23 08 Luna Tinmannsvik
24 08 Guro Strand Gladsø
Vilde Lilleås Brostrøm
Martin Lohse
31 08 Jakob Hamstad

DØDE
Skaun
03 06 Oddmund O. Husby f 1916
26 06 Edel Mo f 1928
16 07 Ola J. Skauge f 1921
Børsa
27 05 Ellen Rosmo f 1917
13 06 Johan Sødal f 1922
14 07 Perly Henrikke Eggen f 1916
19 07 Marie Engløkk f 1913
23 07 Lilly Leraand f 1920
(Steine kirkegård, Nærøy)
26 07 Ingemar Vekten f 1921
06 08 Bjørg Johnsen f 1937
30 08 Sivert Fjeldberg Kjærem f 2008

Buvik
19 05 Aud Ellinor Høyvik f 1930
05 07 Sverre Klefstad f 1934
25 07 Tordis Strand f 1917
25 07 Gudmund Fløan Langholm
f 2008
16 08 Jon Ivar Sagen f 1963

Velkommen til en hyggelig kveld i
Børsa kirke.

Børsa menighetsråd

VIET
Skaun
21 06 Ingrid Mostervik Tørhaug og
Tor Andreas Skagseth
Hjørdis Sofie Rygg og Joar
Hernes
28 06 Brit Merethe Leraand og
Bjørge Rekstad
Idunn Gangaune Finnanger og
Morten Restad
26 07 Marthe Johanne Forve og
Ingar Olav Børseth
08 08 Trude Lofgren Røstum og
Per Einar Ljøkjel
09 08 Marita Aftret og Bent Are Aftret
16 08 Hege Solvang og Anders
Aasegg Morken
(Husaby kirkeruin)
Børsa
24 05 Beate Hopstad og
Trond Espen Lorentzen
26 06 Gunn Wiggen og
Harald Søbstad
05 07 Sa Li og
Karstein Gunnar Ellinggard
09 08 Marie Cecilie Sakariassen og
Jan Erik Lund
Buvik
05 07 Lene Haaheim og
Sindre Meistad
08 08 Gunn Bergsmyr og
Jan Arild Olderøien
23 08 Tonje Birgitte Sæther og
Tom Johnny Tinmannsvik

UTDELING AV 4-ÅRSBOKA
Ikke alle har anledning til å hente
Min kirkebok i kirka da den deles
ut. Den kan hentes på kirkekontoret i åpningstida. Dette gjelder
alle barn som er døpt i 2004 (noen
er da født om høsten 2003 og blir
5 år ii år).

Takk
Hjertelig takk for pengegaven gitt
til Vennatunet og Hjemmetjenesten i forbindelse med Oddmund
Husbys begravelse.
Hjemmetjenesten.

Ordner alt i forbindelse
med dødsfall.

Jostein Høivik
Kontor: Dikesvn 1, 7320 Fannrem
Om ønskelig – hjemmebesøk
Tlf 72 48 50 60
Mob. 900 14 012
– Døgnvakt –
Stor utstilling av Gravmonument
på Grønøra
(etter avtale)
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B-blad

Einsam blome

FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester
28. september, 20. s. e. pinse,
Joh 9,1-7.35b-38; 1 Mos 9,8[9-11]12-17;
Hebr 11,1-4.7-10

Børsa kirke kl. 11:00 Allehelgensmesse
v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Normisjon

Børsa kirke kl. 11:00
Høsttakkegudstjeneste v/ Ellinggard
Konfirmantjubileum
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid. Presentasjon av årets konfirmanter

Buvik kirke kl. 13:00 Gudstjeneste
v/ Bjerkestrand
Vi minnes de som har gått bort siden
sist allehelgensdag

5. oktober, 21. s. e. pinse,
Mark 10,13-16; 1 Mos 2,18-24;
Ef 5,25-32

Skaun kirke kl. 17:00 Gudstjeneste
v/ Ellinggard
Vi minnes de som har gått bort siden
sist allehelgensdag

Skaun kirke kl. 11:00
Høstakkegudstjeneste
”med søndagskolepreg”
v/ Bjerkestrand. Kirkesaft og boller.
Alle barn er inviterte.
Takkoffer til Redd Barna
12. oktober 22. s. e. pinse,
* T Sal 19,2-7; Rom 8,31-39;
Matt 11,25-30
Buvik kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
v/ Ellinggard, Konfirmantjubileum
Ofring til kirketekstiler i Buvik kirke
Børsa kirke kl. 17:00 Sangkveld
Eggkleiva mannskor og Orkland
mannskor. Allsang og solosang.
Kollekt
19. oktober 23. s. e. pinse,
Matt 18,15-20; Esek 33,7-11;
Ef 4,30-32
Skaun kirke kl. 11:00 Gudstjeneste
v/ Ellinggard. Nattverd.
Konfirmantjubileum
Takkoffer til KIA
26. oktober Bots- og bededag,
Luk 13,23-30; Jes 55,6-7; Gal 6,7-10
Buvik kirke kl. 11:00. Høymesse
v/ Bjerkestrand
Ofring til Kirkens Bymisjon
Fredag, 31. oktober 2008
Børsa kirke kl. 19:00 Minnestund
v/ Ellinggard
2. november Allehelgensdag,
* T Åp 21,1-7; Jes 60,18-22;
Matt 5,13-1

9. november 26. s. e. pinse,
Luk 17,20-30; Am 46-8.12-13; 1 Tess 5,1-5
Børsa bedehus kl. 17:00
Gudstjenestelig møte m/nattverd
v/ Ellinggard
Søndag for de forfulgte
Takkoffer til Misjon i Øst
16. november 27. s. e. pinse,
Matt 13,31-33; Sal 98; 1 Kor 15,24-28
Skaun kirke kl 11..00.
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Kirkens fengselsarbeid
23. november
Siste søndag i kirkeåret,
Matt 25,1-13; Jes 51,11-15;
Åp 22,12-17
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse
v/ Bjerkestrand
Ofring til Kirkens ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep.
30. nov: Første søndag i advent,
* Jes 62,10-12; Rom 13,11-14;
Matt 21,1-9
Børsa kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste
v/ Ellinggard
Alle 11-åringer overnatter i kirken
Takkoffer til menighetens arbeid
Skaun kirke kl. 19:00 Lysmesse
v/Ellinggard
Årets konfirmanter deltar
Takkoffer til Lys til verden
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Den vesle blomen
på einsemd-myra
høyrer ikkje heime
i noko lag.
Ingen har sett han –
ingen får sjå han.
Han gler seg
kvar morgon
når doggdropar fell,
når solstrålar
lyser og vermer
og gir voksterkraft.
Ein gong
skal han falle
og kome bort i
den grunnen han rann or.
Han ville berre
kjenne glede
ved å vere - .

Bjørn Nordheim

Ledig stilling som
klokker i Børsa kirke
og Skaun kirke.
Skaun kirkelige fellesråd søker etter:
Klokker i Skaun kirke - stillingens
størrelse er 7,43 %.
Tjenesten omfatter gjennomsnittlig
pr. år: 26 gudstjenester og 5 vigsler.
Klokker i Børsa kirke – stillingens
størrelse er 10,25 %.
Tjenesten omfatter gjennomsnittlig
pr. år: 36 gudstjenester og 6 vigsler.
Lønnsplassering i stillingskode 5139.
Årslønn i hel stilling for person over
18 år kr. 223 700 eller høyere,
avhengig av ansiennitet.
Årslønn i hel stilling for person under
18 år noe lavere.
I tillegg kommer lør./søn., kveld og
helligdagstillegg.
Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen som klokker kan passe
godt til skoleungdom fra 17 år og
oppover.
Tiltredelse så snart som mulig.
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

