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Nå er det tid for valg. Både stortingsvalg og menighetsrådsvalg. Det er slett ingen selvfølge å få lov til å
stemme, verken på det ene eller andre. Det burde nesten være en plikt å stemme i stortingsvalget, siden dette
er en så dyrebar rettighet vi har i vårt demokrati. Vi kan
mange ganger bli forvirret, fordi det virker så fornuftig
det alle sammen sier. Eller motsatt, frustrasjonen over
alle politikerne er likelig fordelt mellom alle partier. Men
det burde ikke stoppe oss fra å gi mennesker som er
villige til å ta den støyten og belastningen det faktisk er
å være politiker, et mandat fra hver enkelt av oss til å
bestemme. I Norge er det jo ikke svært stort sprik mellom de forskjellige partiene, men
noen forskjeller er det, så da kan vi stemme på det partiet som har flest av våre hjertesaker. Vi finner aldri det helt perfekte partiet – da måtte vi hatt ett parti for hvert menneske. Stem hva du vil – men stem!
Samtidig som stortingsvalget har vi også menighetsrådsvalg og valg til bispedømmeråd. Kirken drives ikke framover bare av prester og andre ansatte, kirken er først og
fremst et dugnadsprosjekt. Uten at mange gjør en frivillig innsats, vil kirken opphøre å
være kirke. Vi prester og de andre ansatte er også avhengige av at alle mennesker
sier sin mening om hva slags kirke man vil ha. En av disse måtene er å delta ved valget, ved å gi mennesker tillit og mandat til å styre menighetene i en periode framover.
Likedan å stemme inn de menneskene til bispedømmeråd som man tror best vil føre
kirken i den retningen man vil. En annen måte er å gi oss prester og andre ansatte
direkte beskjed, for eksempel på en e-post eller i et vanlig brev: Slik er min drømmekirke.
Hva er din drømmekirke? Hvordan vil du at gudstjenesten skal være? Si din mening!
Enten til prestene, de andre ansatte eller til det nye menighetsrådet.
Godt valg!

Hva vil du med kirka di?
Det er jeg opptatt av. For det er viktig for meg at du
finner deg til rette i menighet og i kirke. At du opplever
den som din. At den tar vare på deg og dine, og det
som er viktig for deg i kirke og samfunn. Det skal være
rom for ditt engasjement og dine meninger. Den norske kirke er en åpen folkekirke med plass til alle som
er døpt inn i denne kirka og slik er blitt medlemmer.
13. og 14. september 2009 er det valg på nytt menighetsråd. Den beste måten å få være med å bestemme
er å delta i valget.
Jeg ber deg om å bruke din stemmerett i menighetsrådsvalget 2009.
Med hilsen,
Tor Singsaas,
biskop i Nidaros
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Min tro
Navn:
Rune Lilleberg
Alder:
48 år
Yrke / funksjon: Arbeider innen
byggfag / medlem
av menighetsrådet
i Skaun.
Bosted:
Vassbygda

Har Gud betydning for livet ditt?
Ja, jeg holder fast ved min barnetro.
Jeg vokste opp i en kristen heim på
Hølonda med Lillebergkvartetten
som nærmeste nabo. Vi søskena
ble tidlig tatt med på bedehuset når
det var møter, sang og musikk.

Hva gir livet ditt mening?
Det som gir livet mitt mening, er familien min; kone, 3 barn og et barnebarn som jeg prøver å følge opp i en
travel hverdag. Litt av fritiden bruker
jeg til å være ute i naturen. Jeg går
gjerne på toppturer i fjellet. Når man
sitter på en fjelltopp og ser utover
landskapet, får man et annet syn på
livet.

Hvilke tanker har du om Jesus?
Jeg tenker at Jesus ble sendt hit på
jorden for å vise oss hvordan vi
skulle leve. Han er et stort forbilde
for store og små. Når man ser all
elendighet rundt oss, er det godt å
vite at Jesus er der for oss, selv om
det er vanskelig å skjønne hvorfor
enkelte blir utsatt for lidelser.

”Lys i mørket 2009”

Hva tror du om livet etter døden?
Jeg håper og tror at vi har et liv etter
døden. Det står jo i bibelen at vi alle
skal møtes igjen en dag. En skal
også være glad og fornøyd med det
livet man har fått her på jorden, og
gjøre det beste ut av det.

Skaun kirke –
sprinkleranlegg

Lørdag 24. oktober arrangeres årets Lys i mørket-konsert i Olavshallen.
Årets konsert er nr 6 i rekken. Det vil også i år være en blanding mellom
kultur, konsert og allsang. Det er fortsatt et mål å ta vare på den kristne
sangskatten, gjennom en bedehuskveld i Olavshallen.
Det blir stort spenn i forhold til sangere og kulturinnslag. Årets programleder er tv-pastor Egil Svartdal. Av sangkrefter vil du møte Solveig Leithaug,
Jardar Johansen, Per Otto Lilleberg, Jan Berhard Gravås og
Nidarosdomens jentekor. Vi vil også videreutvikle scenen og kulturinnslagene, med hjelp av kunstnerne Marit Selfjord og Ingun Dahlin. Overskuddet
vil i år som tidligere gå til Kirkens Bymisjon. Årets midler vil gå til Kirkens
SOS, som er administrativt underlagt Bymisjonen.
Sett av lørdag 24. oktober til en flott bedhuskveld i Olavshallen, hvor du vil
få høre og synge kjente og kjære sanger. Møt opp og kjenn på fellesskapet med 1200 andre i Olavshallen.
Se egne annonser i Adresseavisen utover høsten eller gå inn på
www.bymisjon.no. Under Trondheim og arrangementer finner du årets
”Lys i mørket-plakat”.

Det vil i løpet av høsten bli påbegynt arbeide med montering av
sprinkleranlegg i Skaun kirke.
Det kan bli snakk om å flytte gudstjenester til Menighetshuset i en
periode mens arbeidet pågår.
Ved begravelser kan seremonien
legges til Børsa kirke, Buvik kirke
eller til Menighetshuset i Skaun.
Graving på kirkegården fra kirken
til Venn oppvekstsenter kommer
også i gang. Gravingen blir i
samme trassè om tidligere, mellom to gravfelt.

Inger Berg
Kirkeverge

Innkjøp av nytt digitalt piano
og høytaleranlegg
Skaun kirkelige fellesråd har gått til nytt digitalt piano og
høytaleranlegg som kan benyttes til arrangement ute.
Under skaperverkets dag i juni ble orgelet og anlegget
benyttet for første gang med godt resultat.
En fin investering som mange vil få glede av.
Stein Ellinggard
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Skaperverkets dag på Grønneset
Søndag 14. juni markerte menighetene i Skaun
Skaperverketsdag på Grønneset.
Det ble en nokså kald fornøyelse med 8.grader og litt
småregn i lufta. Likevel hadde flere barnefamilier tatt
veien, og menigheten utgjorde med smått og stort ca.
45. Dagen startet med gudstjeneste om skaperverket.
Ellinggard talte over teksten om de to store bud, å elske
Gud og og elske sin neste, og sa at budene omhandlet
også skaperverket. Vi er avhengig av alt som lever og
gror, og vi må vise ydmykhet overfor naturen. Han sa
også at i naturen kan vi møte Gud, for han møter oss
gjennom sitt skaperverk. Vi kan også lære av mennesker som har levd og som lever nært naturen, slik som
indianere og samene. De har en dyp respekt for alt som
lever og gror. Til slutt fremhevet han det håp vi har vi vår
kristne tro. Kristus er til stede i skaperverket, som i dag
stønner og lider, og som en dag vil nyskapes på en ny
himmel og en ny jord. Gudstjenesten ble avsluttet med
at vi sang den flotte sommersalmen av Svein Ellinggsen.
"Nå er hver dag og time fylt av sommer"
Etter gudstjenesten var det flere som dro hjem, men en
god del av de unge familiene var igjen og grillet, spilte
volleyball, fisket og gikk sporløypa. Skaperverkets dag
var et samarbeid mellom Buvik, Børsa og Skaun menighetsråd, Normisjon, Skaun 4H og Skaun jeger og fisk.
Vi takker alle for innsatsen og håper at vi kan utvikle
dagen til en familiedag for alle i Skaun.
Her følger noen bilder fra dagen.
Stein Ellinggard

Pilegrimsvandring
under Kristin på
Husaby
Harald Langås
og Elisabeth
Lidell sammen
med pilegrim
ved starten av
vandringen.

Søndag 9. august kl 07.30 møttes en
fin gjeng til vandring fra Melhus til
Skaun.
Harald Langås ønsket som vanlig
velkommen til den vakre stavkirken
på Kolbranstad.

Kolbranstad stavkirke

Denne gangen fulgte Elisabeth Lidell
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med som pilegrimsprest. Hun jobber for tiden med å utvikle pilegrimsledene i Danmark. Her kommer
noen glimt fra en fin tur som ble
avsluttet med pilegrimsmesse i
Skaun kirke kl. 13.00.

Valg av Menighetsråd
og direkte valg til bispedømmeråd/kirkemøtet blir holdt mandag
14.09.2009 i tidsrommet kl. 0900 2100 i følgende valglokaler etter valgkrets:
Buvik sokn: Skaunhallen.
Børsa sokn: Børsa samfunnshus og
Viggja skole.
Skaun sokn: Venn menighetshus og
Jåren-Råbygda skole.
MANNTALLET
for alle 3 sokn blir utlagt for offentlig
ettersyn i Skaun kommunes service-

kontor fra 03.08. til valgdagen.
Eventuelle klager på manntallet må
fremsettes for menighetsrådet senest
24.08.2009.
• Du kan avgi stemme samtidig
med stortingsvalget – kirkevalget
skal foregå samme dag og nærheten av de offentlige stemmelokalene
• Du har stemmerett også som 15,
16, eller 17-åring - hele sju årganger er førstegangsvelgere i år
• Kandidatene velges for to år –

dette er et forsøksvalg hvor de
valgte sitter i kun to år. Nytt valg er
allerede i 2011, samtidig med
kommune- og fylkesvalg.

Buvik menighet:

Børsa menighet:

Skaun menighet:

1. Birger Paulsen
2. Sissel Irene Garberg
3. Einar Ulfseth
4. Siri Reitan Pedersen
5. Magne Førde
6. Karin Almåsbro
7. Kjell Endre Bonesrønning
8. Ingebjørg Leraand
9. Linda Johansen
10. Anne Grete Fandin
11. Mary Hoston
12. Unni Wikerøy
13. Inger Sommerschild Sandø

1. Liv Gravdal
2. Stein Magne Saltbones
3. Ann Karin Høyland
4. Klara Gagnås Gjermstad
5. Anne Belsås
6. Berit Engan
7. Endre Kiplesund
8. Torstein Heggheim
9. Marit Brostrøm
10. Hilde Kristin Viggen
Rønneberg
11. Vegar Slørdal
12. Laila Morken
13. Knut Grasvik

1. Rune Lilleberg
2. Torill Laila Syrstad
3. Irene Husby
4. Åse Nilsen
5. Per Gunnar Lofgren
6. Kari Wollan Berg
7. Lars Børset
8. Kari Syrstad
9. Jon Indergaard
10. Ola S. Syrstad
11. Ingvill Laugen
12. Brage By
13. Bjørge Rekstad
14. Harald Pettersen
15. Sivert Rø
16. Inger Marie Aarstad
17. Ragnhild Mauseth
18. Tor Andreas Skagseth

”Klart jeg er med i Israelsmisjonen – det var jo
den eneste organisasjonen Jesus var aktiv i!”
sier Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær i Den
Norske Israelsmisjon.
Jo, det stemmer vel det? Jesus ville vinne sitt eget folk,
det jødiske folk. Det samme vil vi som arbeider i
Israelsmisjonen i dag.
Og dette folket finnes over alt i verden, blant annet i
Ungarn. Derfor har vi et arbeid også der. Det reiste
faktisk ut en trøndermisjonær til Ungarn for nøyaktig 90
år siden: sykepleier Margit Berg fra Åfjord.
I den forbindelse får Trøndelag besøk av Geza Endreffi,
som i dag leder arbeidet ved Gisle Johnson-instituttet i
Budapest. Han skal naturligvis besøke Åfjord, - men for
dem som ikke kan være med der søndag 20. september kommer det en annen mulighet:

Israelsmisjonens årlige høsthelg på IMI
Stølen 25.-27. september.
Israelsmisjon i vid forstand skal møte oss på høsthelga,
samt friske fjellturer og trivsel i fellesskapet. På programmet står dessuten Rigmor Brende, som vil fortelle
om sitt teppe i Storsalen i Oslo. Sang og musikk vil få
bred plass, og hele helga rammes inn av strofen
”Kjære Gud, når eg bed…”
Mer informasjon og påmelding til høsthelga: Trøndelag
krets av Den Norske Israelsmisjon,
Tlf. 907 23 979 eller annbjorg.hesselberg@ntebb.no.

Annbjørg E. Hesselberg
misjonssekretær

Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun – 5

Andakten

Steinar Kvidal

Min gjenløser
I Jobs bok i det gamle testamente møter vi mannen Job. Han var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet
Gud og holdt seg fra det onde står det
i bokens første vers. Job opplevde
veldig mye motgang og prøvelser i sitt
liv. Men midt i det store mørke sier
han: Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
fram på støvet. Job 19,25. Denne gjenløser er Jesus, vår Frelser. Jobs vitnesbyrd uttrykker seier. Det er ikke noe
usikkert eller noe han håper på, men
det er noe han vet. Slik er Jesus. Det
vonde har ikke siste ordet. Nei det er

min gjenløser Jesus som har det.
Enkelte ganger opplever vi at Jesus
dryger med sin hjelp. Bibelen har flere
fortellinger der Jesu hjelp kom senere
enn de hjelpetrengende hadde håpet
på. Marta og Maria i Betania er
eksempel på dette da deres bror
Lasarus var død. Jesus ble deres gjenløser.
Det er ikke noe menneskelig mørke,
synd eller sorg som Jesus ikke kan
løse fra. Han innbyr oss og sier: Kom til
meg dere som strever og bærer tunge
byrder. Hos meg skal dere få hvile.
For hvem er Jesus en gjenløser?

Job sier han er min og dette kan jeg
personlig slutte meg til. Tenk han er
min gjenløser. Synden som var kommet mellom meg og Gud krevde oppgjør. Han utslettet skyldebrevet mot
meg, som var skrevet med bud, det
som gikk meg imot. Det tok han bort
da han naglet det til korset. Ønsker vi
å motta dette tilbudet må vi ta et eget
valg om det. Hvert enkelt menneske
må gjøre dette valget. Ingen andre
kan velge for noen av oss i denne viktige saken.
Hvilket forhold har så du som leser
dette til Jesus, han som vil være din
gjenløser? Tenk grundig gjennom
denne saken. Jeg vil ønske deg lykke
til med å velge Jesus som din frelser
og ledsager gjennom livet. Han venter
på deg for å gjøre deg glad og trygg i
sitt samfunn.

Vår nye klokker i Skaun
I Skaun kirke har vi nå fått en
ny klokker, Åge Løvoll. Han
har rukket å gjøre mye i livet
før han kom til oss, og menighetsbladet tok en liten prat
med ham her om dagen.
Hvor er du født?
Jeg ble født i 1954 i Eidså, Vanylven
på Sunnmøre. Jeg mistet min far da
jeg var guttungen. Min mor flyttet da
med oss barna til USA, der hennes
søsken allerede bodde. Jeg var seks
år gammel da vi flyttet, og jeg kom
ikke tilbake til Norge på besøk før
mange år senere. Min mor flyttet tilbake på sine gamle dager, og når
hun etter hvert ble syk her, kom jeg
over på besøk. Min storesøster flyttet
tilbake til Norge allerede i ungdommen fordi hun hadde funnet seg en
trønder, så det er hos henne jeg bor
for tiden.
Hva har du jobbet med i USA?
Flere ting – blant annet begynte jeg
som fisker mens jeg bodde i Seattle.
Jeg var til og med kaptein da jeg bare
var 22 år! Deretter begynte jeg å undervise i data og forretningsdrift ved
Washington State University. Senere
flyttet jeg til California og begynte som
økonomisjef i et optikerfirma, der jeg
senere ble adm. dir. Dette firmaet

drev også laserkirurgi og grå stæroperasjoner, så det var både øyeleger og mange andre slags folk ansatt
der, – nesten 80 personer.
Hvorfor tilbake til Norge nå?
Jeg ble skilt for en del år siden. I disse
årene etterpå hadde jeg ansvaret for
å oppdra våre to sønner. I sommerferiene prøvde jeg å lære dem å
arbeide og å være med på fiske. På
en slik tur fikk jeg hjerteproblemer, og
min eldste sønn viste seg som en
mann og manøvrerte skuta til land og
fikk meg til lege. Det ble operasjoner
og slikt, og jeg er ennå ikke helt frisk.
Men mye bedre enn jeg var! Men jeg
var for syk til å ta ordentlig vare på
guttene mine, så de flyttet til sin mor. I
denne tiden etter hjerteinfarktet, og
lenge før kanskje også, funderte jeg
på om jeg var norsk eller amerikaner.
Etter at jeg kom hit, kan jeg si at jeg er
mest norsk. Både i holdning og tankesett er jeg mest norsk. Jeg føler at jeg
er kommet hjem på et vis, at noe som
manglet inne i meg blir mer komplett
når jeg er hjemme i Norge.
Hva slags kirker har du vært med i?
Jeg har gått i nesten alle slags menigheter. Jeg har trivdes i baptistkirker,
pinsemenigheter og moderne uavhengige kirker. Men den eneste kirken jeg faktisk har vært registrert med-
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lem av, er Den norske kirke – noe jeg
fremdeles er!
Hvor lenge får vi ha deg her i
Skaun?
Det er opp til Gud. Nå bor jeg i
Trondheim og har ingen planer om
noe annet. Jeg trengte en liten deltidsstilling og dere i Skaun trengte en
klokker – så det var kanskje Guds ledelse?
Vi ønsker Åge Løvoll hjertelig velkommen til Skaun og takker for at han
ville ta på seg jobben som klokker og
håper at vi får beholde ham lenge!

Tankar undervegs Av Bjørn Nordheim
Sommardag med solgløtt og lyse
godvêrsskyer. Gaulosen låg der
blank som sølv – og ved Børsberga
opplevde ein det same som Odin ”I
eventyre”: ”Bjørkeskogen dåma så
det stemte for bringa, og lauvglansen sto tett og mjuk mot auga –”.
Fjorden og fjella – dei faste punkta i
landskapet. Dei har vore der gjennom dei mange tusenåra:

Dei gamle fjell
i syningom
er alltid eins å sjå,
med same
gamle bryningom
og same toppom på.

namnet tyder. Eg trur det er tenkt på
det største fjellet i landskapet.
(Dersom nokon har ei anna meining,
vil eg gjerne vite det).
Ved Naustan står dei fire bautasteinane som kanskje var feste for
skipa til Einar Tambarskjelve. Mykje
tyder på at han budde på Husaby –
og da hadde han truleg skipa sine
ved Naustan – ”den eneste brukbare
havn ved Gaulosen” (Erik
Saltnessand).
Dei mørke langskipa med sine breie
segl må har vore eit syn som fekk
folk ved fjorden til å undrast.

Etter at nyvegen vart tatt i bruk
sommaren 2005, har gammalvegen
mellom Buvik og Børsa blitt ein trygg
veg for dei som syklar eller går.
Vegen vart bygd i 1870-åra. Før den
tid gjekk han frå Snøfugl-gardane
gjennom skogen til Børsa. På Buviksida var det mange husmannsplassar langs vegen: Svinhaugen (no heiter det Marithaugen), Espåsrommet,
Olvesrommet, dei to plassane i
Bergtrøa, Kammen og Lisbet-rommet. No er det somme stader berre
restar av grunnmuren igjen.

Om lag tre hundreår seinare –
”kvelden før Simonsmesse (28.
oktober) la Bård Pettersønns busse
inn til øren ved Birgsi. Abbed Olav av
Nidarholm var selv ridd ut på stranden for å hilse sin frende Erlend
Nikolaussøn og byde velkommen
den unge hustru som han førte
hjem”. Den unge hustru var Kristin
Lavransdatter.
Kristin var på veg til Husaby.
Omsider var dei endeleg framme.
Erlend peika mot garden: ”Der ser du
Husaby, Kristin. Gud unne deg
mange glade dager der, hustru min,
sa han, varm i røsten.”

Ei gammal segn fortel om trollet
Børsberga som kasta stein etter
Bynes-kyrkja. Trollet heldt kanskje til i
Mannsfjellet. Somme undres på kva

Kvar sommar kjem pilegrimar frå
inn- og utland på veg til
Nidarosdomen. Dei har eit antrekk
som pilegrimane i mellomalderen

(Ivar Aasen)

Vi

r! Din nærbutikk
e
ng i blomster og gaver!
i
br
Åpent
10-19 (18)

Inspirea
blomster • gaver • klær

Prix-bygget, Buvika. Tlf 72865390

Nidarosdomen var og er framleis
eit mål for pilegrimar frå inn- og
utland.
knapt kunne drøyme om. Det står
om Kristin at ho hadde ein askegrå
kjortel og eit reip om livet, og ho
hadde som pilegrimar flest ein stav –
vigdr stafr.
Sigrid Undset har ”skapt et av de
store monumenter i vår litteratur over
menneskets åndelige pilegrimsferd”,
skriv A.H.Winsnes i sin store biografi
om henne.

Mormor
Ho sat i gyngestolen,
duppa, drøymde –
men vakna brått
da eg kom – smilte.
Ho var gammal og trøytt,
hendene
vitna om
tungt slit
ute og inne,
på åker og eng,
i stue og fjøs,
år etter år –
ein stadig rundgang.
Ho var ferdig med alt,
ho hadde ikkje meir
å gjere.
Tida hasta vidare –
kvilelaus.

Bjørn Nordheim
Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun – 9

Høstkalenderen
”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. Her er datoen for høsten 2009:
15. sept
6. okt.
27. okt
17. nov
8. des.
"FOR OSS OVER 60"
inviterer til ettermiddagstreff på Børsa bedehus fra kl 15 til
ca 17.15 siste fredag i månedene august, september,
oktober, november, januar, februar og mars. I april er
samlingen lagt til Fredly. Tidlig på sommeren arrangerer vi
en dagstur med buss. Vi har en eller flere gjester med på
hvert treff som sørger for variert program. Ellers er det flere
"faste poster", først og fremst et godt kaffemåltid med
snitter og kaker. En gang per år serveres rømmegrøt med
tilbehør. Vi sitter rundt småbord, og trivselen ser ut til å
være god. Alle over 60 er hjertelig velkommen, uansett
hvor i kommunen de kommer fra. Arrangør er Børsa
Normisjon.
Her er et mer detaljert program fram til mars 2010:
Fredag 25.09. på Børsa bedehus kl 15.00.
Fredag 30.10. på Børsa bedehus kl 15.00.
Fredag 27.11. på Børsa bedehus kl 15.00.
Fredag 29.01. på Børsa bedehus kl 15.00.
Fredag 26.02. på Børsa bedehus kl 15.00.
Fredag 26.03. på Børsa bedehus kl 15.00.
Thunder er en kristen ungdomsklubb fra 8. klasse og ut
videregående. Vi samler i kjelleren på Børsa bedehus annen hver onsdag til mye moro, spill, sang og litt alvor.
Velkommen til Thunder kl 19.00 på følgende datoer:
02. sep
Åpning
09. sep
Vanlig klubbkveld
23. sep
Temakveld
07. okt
Vanlig klubbkveld
21. okt
Temakveld
04. nov
Vanlig klubbkveld

Livsglede og menneskeverd

En fortelling med musikalske
sideblikk
Børsa kirke, søndag 18. oktober kl 18.00
Livsglede og menneskeverd skulle være noe som opptar
mange. Prosjektleder i NRK, Helge Gudmundsen, tar oss
med inn i sin hverdag og fritid der han arbeider som fotballtrener for Flatås Lions, et fotballag for utviklingshemmede. I 12 år har dette laget vært en del av livet hans.
Arbeidet er lagt merke til over hele landet. Først gjennom
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18. nov
02. des
13. jan

Temakveld
Juleavslutnoing
Årsmøte

Børsa Normisjon samles på Børsa bedehus til
Søndagstreff og Bibelundervisning. Lovsangssamlingene
arrangeres på Fredly folkehøgskole.
Program høsten 2009:
10.09
19:30
Bibelundervisning
20.09 17:00
Søndagstreff
08.10
19.30
Bibelundervisning
11.10
17.00
Lovsangstreff
17.10.
16:00
Bedehusbasar
25.10. 17:00
Søndagstreff
08.11
17:00
Gudstjeneste på bedehuset
12.11.
19.30
Bibelundervisning
15.11
17.00
Lovsangstreff
22.11.
17:00
Søndagstreff
10.12.
19.30
Adventssamling/ møte
29.12. 17.00
Julefest
10.01.
17.00
Søndagstreff
21.01.
19.30
Bibelundervisning
28.01. 19:00
Årsmøte
FISK tar en pause!
FISK - Familiekoret i Skaun tar nå en pause på ubestemt
tid. Oppslutningen har dalt den siste tiden, og mange av
familiene i koret følte vel at det nå var på tide å finne på en
ny aktivitet for hele familien. Hvis noen har lyst til å starte
på igjen med et familiekor i kristen regi her i Skaun, er
navnet FISK ledig for slikt!

Vi ønsker derfor velkommen til:
GOD FREDAG
- for familier i SKAUN
Hele familien spiser sammen. Enkle aktiviteter for alle. Litt
om Jesus også. Dette er en ypperlig anledning til å bli
kjent med folk i bygda du bor i!
Datoer framover:
Fredag 18. september kl 17.00 og utover
Buvik menighetshus. Kurvfest (alle tar med noe til felles
måltid), drikke kjøpes inn.
Familieweekend på Laberget Leirsted (Skogn, Levanger
kommune) 2.- 4. oktober
Fredag 23. oktober kl 17.00 og utover
Børsa Bedehus. Kurvfest (alle tar med noe til felles måltid),
drikke kjøpes inn.
Velkommen!

NRK Faktors program ”Løvene fra Flatåsen”, og nå gjennom boka ”Gull verdt” som kom ut sist høst. Der forteller
Gudmundsen om verdifulle mennesker, om livsglede og
menneskeverd, og kommer med denne uttalelsen:
Personen er alltid viktigere enn prestasjonen.
Når han nå kommer til Børsa vil han virkelig være i sitt
ess. Menneskeverd og salmeskatt. Men dette klarer han
ikke alene. Lovsangsgruppa i Børsa vil krydre kvelden
med vakker sang, sanger og salmer som blir en naturlig
del av fortellingen. Gudmundsen vil også krydre fortellingen med bilder og ﬁlmsnutter fra sin hverdag med fotballaget Flatås Lions.

Slekters gang
DØPTE
Skaun
07 06 Emilie Eidsli
Pål Eivind Antonsen
12 07 Anna Wiggen Løvås
Marius Myhr
Børsa
31 05 Charlotte Håbjørg Løhre
Madelen Gården
Erlend Dahlø Rotan
21 06 Gustav Stokke Forsmark
09 08 Berit Buhendua-Løvland
(Vereide kyrkje)
16 08 Vilde Grasvik
Anny Marie HegglundHjelen
Viljar Økdal
Ellen Victoria Strøm Løvås
Buvik
31 05 Kristoffer Andraa
14 06 Kristian Evjen
(Melhus kirke)
28 06 Ingeborg Sun Solheim
Mari Wold
Gabriel Hovind
19 07 Eskil Østbyhaug
Helle Engvik
23 08 Elise Groven
Erle Bolland Stellander

DØDE
Skaun
19 06 Ingeborg Lerånn f 1929
27 06 Ellen Rød f 1958
04 08 Jostein Ola Finholt f 1959

Buvik
02 06 Inger Olaug Leraand f 1933
11 06 Inga Alfrida Stokke f 1923
14 06 Martin Hammertrø f 1928
22 06 Ingvald Magne Opsal f 1952
(Vinje kirkegård)
08 07 Reidun Bundgaard f 1928
20 08 Eline Margrethe Snøfugl
f 1915

VIET
Skaun
27 06 Julie Lauritsen og
Jonas Østlyng
04 07 Annike Kjøsnes Larsen og
Audun Næss
Kristi Børve Vikane og
Erlend Singstad

Marion Berg og Espen
Tørset
08 08 Mona Iselin Dahl Svanholm
og Robert Karlsen (Husaby)
Mette Lofgren og
Ståle Garberg (Husaby)
22 08 Lill Marita Espås og
Brede Stenkløv
Børsa
01 08 Gry-Anita Føll og
Nils Arne Øksenvåg
08 08 Ragnhild Fossum Wist og
Ken Roger Ross
Buvik
25 07 Gunn Anita Nyhagen og
Karl Olav Hilstad

Takk:
Pasienter og personalet ved
Rossvollheimen takker hjertligst for
gaver gitt i 2009 til huset og til
sansehagen ved disse pasienters
bortgang:
Gunnveig Rosvold
Johan Paulsen
Elfrida Sandløkk
Inger Olaug Lerånn
Johanne Konstad
Inga Stokke
Laura Lind
Ingeborg Lerånn
Jenny Gautvik
Bjørg og Olav Høstad

Asbjørn Sommerschild
Åsta Kjøren
Aslaug Frengstad
Martin Hammertrø
Ingrid Øiaas
Aksel Tangvik.

Styrer.

Takk
Beboere og betjening ved Vennatunet takker hjerteligst for pengegaver som ble gitt i anledning Petra
Høiseths begravelse.

Børsa
23 05 Ole Marvin Tvervåg f 1923
25 05 Bjørg Høstad f 1925
01 06 Per Johan Thorsø f 1957
03 06 Henny Mo f 1926
24 06 Gry Katrine Rian f 1963
25 06 Åsta Kjøren f 1924
03 07 Tom Eddie Johansen f 1957
Sandnes kapell,
Sør-Varanger
07 07 Cecilie Belsås f 1922
01 08 Petra Høiseth f 1919
14 08 Ragna Berntine Hammer
f 1921
20 08 Margit Lovise Stormo
f 1915 (Markabygd kirke)
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Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B
Gudstjenester
6. september, 14. s. e. pinse
Luk 10,25-37; 3 Mos 19,16-18; 1 Joh
4,7-10
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Bjerkestrand

Onsdag 7. oktober
Børsa kirke kl. 19:00: Gudstjeneste v/
Ellinggard i samarbeid med Uklubben Thunder
Konfirmantene deltar

13. september, 15. s. e. pinse
Luk 12,13-21 Sal 67,2-8; Apg 14,8-18
Skaun kirke kl. 11:00
Høsttakkegudstjeneste v/Ellinggard
”Sprell levende” Utdeling av kirkeboka.
Takkoffer til Søndagsskolen S-Tr.

11. oktober, 19. s. e. pinse
Mark 12,28-34; Sal 73,23-28;
1 Kor 1,4-9
Børsa kirke kl. 11:00 Høymesse
v/ Ellinggard. Konfirmantjubileum
Takkoffer til menighetens arbeid

Børsa søndagsskole kl. 11:00 på
bedehuset

Børsa søndagsskole kl. 11:00 på
bedehuset

Børsa kirke kl. 17:00 Gudstjeneste tilrettelagt for alle v/ Ellinggard.
Takkoffer til Kirkens SOS

18. oktober, 20. s. e. pinse
Mark 2,1-12; 1 Mos 15,1-6; Rom 4,1-8
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse
v/Bjerkestrand. Konfirmantjubileum

20. september, 16. s. e. pinse
Høsttakkefest:
Luk 12,13-21 Sal 67,2-8; Apg 14,8-18
Buvik kirke kl. 11:00
Høsttakkegudstjeneste kl. 11.00
v/Bjerkestrand
Utdeling av kirkeboka

Børsa kirke kl. 17:00 ”Livsglede og
menneskeverd”. En fortelling med
musikalske sideblikk
Sangkveld m/Helge Gudmundsen
Takkoffer til prosjektet.
(se egen artikkel i bladet)

27. september, 17. s. e. pinse
Luk 12,13-21 Sal 67,2-8; Apg 14,8-18
Børsa kirke kl. 11:00
Høsttakkegudstjeneste /Ellinggard
Utdeling av kirkeboka. Børsa søndagsskole deltar
Sprell levende gudstjeneste
Takkoffer til Søndagskolens i Børsa
4. oktober, 18. s. e. pinse
* Rom 14,1-8; Jes 1,12-17;
Mark 2,18-28
Skaun kirke kl. 11:00 Høymesse
v/Ellinggard
Konfirmantjubileum
Takkoffer til Blå kors
Buvik kirke kl. 18:00 Sang- og musikkkveld (se annonsering i lokalavisen)

Buvik kirke kl. 13:00
Allehelgensgudstjeneste
v/Bjerkestrand
Skaun kirke kl. 17:00
Allehelgensgudstjeneste
v/Bjerkestrand
8. november, 23. s. e. pinse
* Fil 1,6-11; 1 Mos 50,15-21;
Matt 18,21-35
Gudstjeneste i Børsa bedehus kl
17.00 v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Normisjon
Søndagsskole for barna
15. november, 24. s. e. pinse
* 1 Tim 2,1-6a; Am 8,4-7;
Matt 22,15-22
Skaun kirke kl. 11:00 Høymesse kl.
11.00 v/Ellinggard
22. november, Siste søndag i
kirkeåret (Domssøndag)
Matt 25,31-46; Jes 65,17-19; Åp
20,11-13
Buvik kirke kl. 11:00 Høymesse
v/Ellinggard

25. oktober, Bots- og bededag
Jes 59,1-4.8-9; Gal 5,16-24;
Matt 3,7-12
Ingen gudstjeneste
Fredag 30. oktober
Børsa kirke kl. 19:00 : Minnestund v/
Ellinggard
1. november, Allehelgensdag
Matt 5,1-12; Jes 49,8-10; Åp 7,9-17
Børsa kirke kl. 11:00
Allehelgensmesse v/Ellinggard
Takkoffer til Misjon i øst

Børsa søndagsskole kl. 11:00 på
bedehuset

12 – Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

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)

