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Børsa kirke 150 år

I november/desember feirer vi Børsa kirkes
150-årsjubileum gjennom
begivenhetsrike jubileumsdager.
Se programmet på midtsidene.
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Evolusjon eller skapelse?
Hvordan ble verden til? Ingen av oss vet dette egentlig.
Men det går an å finne de store trekkene, gjerne ut fra
de mange detaljer man kan lete opp. Enkelte prøver da å
sette opp en motsetning mellom tro på en skapende
Gud på den ene siden, og troen på at naturen har utviklet seg aldeles alene på den andre. Å snakke om skapelse inkluderer en aksept av at det finnes en skaper, derfor vil mange vitenskapsfolk heller ikke snakke om ”skaperverket”, men bruke andre ord. Naturen, universet, eller
hva som helst annet. Her har vitenskapsfolkene fått drivstoff til sin iver fra mange bibeltro kristne, særlig i USA,
som motsetter seg enhver tanke om at Gud ikke skapte
verden akkurat slik det bokstavelig står i 1. mosebok.
Disse kristne har en god tanke bak sine forsøk på å rive
ned evolusjonsteoriene, men de står i fare for å spre
enda mer vantro. Dette fordi: Hvis vitenskapen har funnet
ut ett eller annet, så virker det bare mot sin hensikt å lage
angrep mot disse teoriene bare fordi man opplever eller
antar at bibelen sier noe annet. Det er når man finner ut
at det ikke kan stemme at verden ble til på seks dager i
år 4004 f.Kr. at man risikerer å miste hele sin tro. Det å
miste sin gudstro for noe slikt, er da også aldeles unødvendig. Det kan nemlig hende at bibelen sier noe annet
enn en ren ”komma-fundamentalisme” vil si at den gjør.
Og det kan hende vitenskapen sysler med ting som ikke
berører gudstroen på en annen måte enn at den styrker
den.
For det første er det ikke bare én skapelsesberetning i
bibelen. Det er minst tre! 1. mosebok kapittel 1; 1. mosebok kapittel 2 og flere av salmene i Salmenes bok forteller noe av historien. Men de forteller ikke hele. Og de forteller ikke vitenskapelig hvordan verden ble til. Men de
forteller at verden har en hensikt! De forteller at mennesket er ønsket av Gud! De forteller at før verden og tiden
ble til, var det ingenting, bare Guds Ånd!
For det andre er det ingen nødvendig motsetning mellom
det å tro på en skaper, i vårt tilfelle er det Gud slik kristen
tro forteller det, og å akseptere hva vitenskapen har
funnet ut om evolusjon. For vi kan analysere resultatet av
evolusjonen, nemlig nåtiden, og så gå gjennom millionene av år for å se hvordan naturen utviklet seg til det den
er i dag. Mot dette sier enkelte at evolusjonen pågår fortsatt, og fungerer aldeles tilfeldig, derfor er nåtiden uegnet til en hypotese om retning på utviklingen, men dette
siste er jeg uenig i, selv om jeg selvfølgelig ser at verden
forandrer seg i det dette sekund. Nettopp nåtiden, foranderlig som den er, er det vi må forholde oss til. Det er
da også det bibelen sier, nemlig at Gud opprettholder sitt
skaperverk. Da er det implisitt en forandring med i bildet,
for alt levende forandrer seg, og det som ikke forandrer
seg, det er dødt. Og da kan vi ta et tilbakeblikk gjennom
historien og se at alle evolusjonistiske ”blindveier”, at alle
små og store trinn i evolusjonen, de er Guds forunderlige
måte å skape oss på til sist. Det finnes nemlig både
bittesmå og kjempestore trinn i evolusjonen. Noen viten-

skapsfolk liker ikke å snakke
om store trinn, for da er de
redde for å innføre Gud inn i
teoriene. Men dette blir en
parallell til det å miste sin tro
på Gud fordi skapelsen ikke
foregikk på seks dager, man
mister ikke sin vitenskapelige
troverdighet ved å se at
utviklingen av og til nesten eksploderer! De er i de biologiske systemene, i naturlovene, i naturens finstemte
balanse jeg finner Gud. Noen sier at de nettopp finner
fraværet av Gud i naturen som det mest påfallende ved
den, men jeg mener altså tvert imot – Guds finger er
medvirkende i alt, også i den stadige nyskapelse som
foregår i dette sekund.
Dette at mennesket er kronen på skaperverket og at vi er
”skapt i Guds bilde” leder ikke alltid til menneskelig
arroganse, som enkelte mener, men burde føre til menneskehetens økede ansvarsfølelse for den verden vi er satt
til å forvalte. Det er rimelig å anta at ingen andre arter på
denne planeten har et overblikk over sin egen utvikling.
Dette er noe av det som ligger i det å være skapt i Guds
bilde, vi har fått oss overgitt noe av Guds kunnskap om
verden. Denne kunnskapen må ansvarliggjøre oss, ikke
gjøre oss arrogante. Motsatt, hvis det virkelig er tilfeldighetene som råder, da gjør det jo ingenting fra eller til hva
menneskeheten finner på, for vi er jo bare dyr som må
leve slik instinktene våre sier, og da kan menneskeheten
gjerne gå under, og mange av våre andre medskapninger på jorden med gå under sammen med dem.
Jeg er ingen spesialist i biologi. Heller ikke innen kjemi
eller fysikk. Men jeg forsøker å legge skissen for en
”meta-teori”, en overgripende hypotese om alle tings tilblivelse. Og min hypotese er altså: Bibelen forteller oss at
evolusjonen har en hensikt, slik også resultatet av evolusjonen, vår nåtid, forteller oss at verden har en hensikt,
nemlig menneskehetens ansvar for resten av skaperverket.
Noe helt annet er det når vitenskapen sier at de vitenskapelige fremskritt nå gjør oss i stand til å gjøre slik eller
slik, og så går man mot kristen etikk og moral. Da bør vi i
kirken være våkne, men ikke stille oss slik at vi mister all
troverdighet ved å angripe absolutt alle vitenskapelige
resultater eller være motstander av alle nye tanker. Noen
nye tanker er sunne, noen er usunne. Noen nye vitenskapelige resultater kan føre til noe godt, andre kan
gjøre vondt. Her bør vi være våkne og lese vår tid, men
også lese fortiden, og se at det ikke alltid kirken var våken, men ofte svært aktiv motstander mot enkelte gode
nye tanker, men samtidig lot andre nye tanker som førte
til ondskap slippe gjennom ”filteret”.
Med ønske om en evolusjonerende dag!
Dagfinn Bjerkestrand
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Andakten

3

Steinar Kvidal

Kom, for nå er det ferdig. (Luk.14,17)
Innbydelsen er hentet fra lignelsen om den store nattverd som vi leser om i Lukas kapitel 14 i versene 15-24.
Innbydelsene var sendt ut på forhånd og nå kom
beskjeden om at alt var ferdig og de innbudte kunne
komme. Det forunderlige var at alle de innbudte
begynte å finne alle slags unnskyldninger for ikke å
komme til selskapet. Alle hadde gode unnskyldninger
og mente
seg fullt berettiget til ikke å komme. Vi som leser
denne beretningen ser tydelig at dette handler om prioritering. Hva velger de innbudte å bruke tiden sin til.
Hva har så denne lignelsen å si oss dagens travle
mennesker. Også i dag lyder innbydelsen fra Gud til
oss mennesker. Kom, for alt er gjort ferdig. Ved sin død
på korset sonet han for alle våre synder. Jesus ønsker
oss alle inn i sitt rike. Kallet til et liv i samfunn med
Jesus angår alle mennesker. Hva vil vi svare? Vi har alle
fått en fri vilje og kan derfor svare både ja og nei på

denne innbydelsen. Bibelens klare råd er å ta avgjørelsen i dag mens vi kan velge. Ingen kjenner morgendagen og vet hva den vil bringe.
Guds motstander Satan gir et like klart råd, utsett til
senere. Du har sikkert hørt det. Hør dette du som har
møtt kallet flere ganger. I dag er den beste anledning.
Fortsatt lyder kallet til omvendelse og samfunn med
Herren Jesus. Også for deg som engang var en kristen,
men er kommet bort fra Jesu samfunn lyder innbydelsen til et fornyet gudsforhold. Hos profeten Esaias i
kapitel 55 vers 6 lyder oppfordringen: Søk Herren mens
han finnes, kall på ham den stund han er nær.
Svaret på denne innbydelse er livets viktigste valg. Svar
ja på innbydelsen og få del i Jesu samfunn for tid og
evighet.
Herren Gud dette bud ut i verden sender: Hvem som
helst kan bli frelst som til Gud seg vender.

Tilrettelagt
gudstjeneste
Bjørn Morten Buøy spilte orgel
under den spesielt tilrettelagte
kveldsgudstjenesten i Børsa kirke i
år. Han deltok blant annet med
"Blott en dag".

SKAUN PRESTEGJELD

BØRSA MENIGHET

SKAUN KIRKEKONTOR,
Boks 26, 7358 Børsa

BUVIK MENIGHET

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

Leder menighetsrådet: Elise Kimo tlf 72 86 49 21
Leder menighetsrådet: Aslaug Jellum tlf 72 86 52 90
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Sokneprest Stein Ellinggard
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Organist Jørgen Gustad
Konst. Kirkeverge Inger Berg
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50-årskonfirmanter i Buvik kirke

Søndag 7. oktober var det jubileumstreff for konfirmanter i Buvik kirke. Jubilantene la ned blomster på gravene, og samlet seg til
mimrestund og middag på menighetshuset etter gudstjenesten. Flere av konfirmantene hadde ikke sett hverandre på femti år og
det var mange minner som ble delt. Takk til menighetsrådet som stelte i stand.
Foran f.v: Ellen Johanne Vikhals Strøm, Jorun Beate Lefstad, Inger Falstad, Marit Saltnessand Bøgeberg, Bjørg Irene Hansen Knutsen, Brith
Helene Fjellvær Tørset, Astrid Helene Johansen Fandin og Anna Paulsen Småli.
Bak f.v: Knut Vikvald, Arnt Holstad, Kjell Langaunet, Olav Vigdal, Karin Onsøien Pedersen og prest Dagfinn Bjerkestrand.
Ikke til stede: Ingvar Edvin Estenstad, Kari Elisabeth Stav og Margrete Wigdal Eklo.
Asbjørn Pedersen og Eli Øiaas Aarvik er gått bort.
Foto: Gunn Heidi Nakrem.

Mine første sju uker i Børsa
Nå har jeg vært allerede i 7 uker. Jeg kan ikke tro det.
Jeg er den tyske presten som du kanskje har sett i
gudstjenesten eller på et menighetsmøte eller også på
gata eller i butikken. Og jeg har opplevd så mye! Jeg
vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg trives her og setter
stor pris på menneskene både i Børsa, Buvik og Skaun.
Folk er veldig åpne, utadvendt og hjelpsomme. Fra
begynnelsen av er jeg blitt invitert mange ganger. På
denne måten har jeg lært å kjenne mange familier. Det
er veldig viktig for meg at menneskene her er veldig tålmodige mens jeg enda ikke snakker så mye norsk. De
blir overhodet ikke utålmodige når jeg maser på dem
med setningen ”Kan du gjenta?” eller ”Vær så snill, kan
du snakke langsommere?” Jeg møter mye velvilje her i
Børsa. Den trønderske dialekten blir en stor utfordring
for meg, og jeg strever enda med den. Men det går
bedre etter hvert, og jeg føler meg heldig når jeg forstår
deler av en samtale jeg hører på. For tiden lærer jeg å

kjenne mange
arbeidsfelt i menigheten. Jeg er veldig
ofte sammen med
min ”mentor” Stein
Ellinggard for å
lære å kjenne
kirkelige handlinger som vigsler og
begravelser. Jeg
har fått lov til å
være til stede på mange menighetsmøter, f. eks. menighetsråds- eller fellesrådsmøter. På denne måten blir
jeg kjent med menighetslivet. Og det er veldig mangfoldig og rikholdig! Jeg kan ikke telle alle aktiviteter her i
menigheten. Og livet mitt her i Børsa er spennende, og
jeg blir mer og mer takknemlig mot menneskene her.
Og derfor vil jeg gjerne si: Takk for den vennlige mottakelse her i Børsa.
Klaus Dieter Bobe
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Høsttakkegudstjeneste
Her er noen bildeglimt fra høsttakkegudstjenesten i Buvika,
med utdeling av 4-årsbok.

Ledig stilling som klokker i Buvik kirke
I Skaun prestegjeld er stilling ledig for klokker, med tiltredelse fra
01.01.2008 eller etter avtale.
Buvik kirke:
Tjenesten omfatter gjennomsnittlig pr. år:
27 gudstjenester og 6 vigsler.
Dette tilsvarer 7,88 % av hel stilling.
Det foreligger instrukser for stillingen.
Lønnsplassering i stillingskode 5139. Nominell årslønn i hel stilling kr.
217 100 eller høyere, avhengig av ansiennitet. I tillegg kommer
lør./søn., kveld og helligdagstillegg. Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende
lover, reglement og avtaler.
Søknadsfrist 30.11.2007.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
Skaun kirkekontor i Børsa, tlf. 72 86 31 51.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes til:
Skaun kirkelige fellesråd
Postboks 26
7358 Børsa

Takk
Pasienter og betjening ved
Rossvollheimen takker hjerteligst for
gaver gitt i forbindelse med
Anna Kvernberg
Olav Berg
Ingeborg Åstvik
Gudrun Reitan
Peder Wiggen
Gunvor Kjøren
Ole Selnes
Anne Eline Skjellum og
Reidun Øye sin
bortgang.
Styrer.
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Postboks 26, 7358 Børsa
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FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester
28. oktober Bots- og bededag,
Skaun kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Bjerkestrand
Konfirmantjubileum
Takkoffer til Kirkens SOS
Fredag 2. november
Børsa kirke kl. 19:00: Minnestund v/
Ellinggard
Vi minnes våre døde
Kirkekaffe på bedehuset
Program: Livsmot og livsglede
Opplesning ved Gjertrud Gåsvatn
4. november Allehelgensdag,
Buvik kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand
Buvik songlag deltar
Vi minnes våre døde

Børsa kirke kl. 11:00
Allehelgensmesse v/ Ellinggard
Takkoffer til Den Norske kirke i
Utlandet
Skaun kirke kl. 17:00 Gudstjeneste v/
Bjerkestrand
Vi minnes våre døde
11. november 24. s. e. pinse,
Ingen gudstjeneste
18. november 25. s. e. pinse,
Børsa kirke kl. 11:00 Familiemesse v/
Ellinggard
Takkoffer til Kirkens bymisjon
Buvik kirke kl. 19:00 Gudstjeneste v/
Ellinggard
Ofring til Kirkens Bymisjon

Slekters gang
DØPTE
Skaun
02 09 Oliver Morken
Eiril Kvidal
Rakel Eriksen Svee
Helle Sofie Johansen
30 09 Isak Aftret
Torstein Lyngen Valseth
Marte Monsen Kvidal
Børsa
16 09 Jan Ivar Hegglund

Buvik søndagsskole
Her presenterer vi den blide og
smilende gjengen i Buvik
søndagsskole.

Arne Olav Volden Ekren
30 09 Sigurd Hynne
Buvik
26 08 Helle Løkås Leistad
09 09 Ronja Emilie Fandin Strøm
23 09 Magnus Sommerschild
Frostad
Silje Sommerschild Frostad
30 09 Sandra-Marie Hollund
Johansen (døpt i Tune kirke)

25. november Siste søndag i
kirkeåret (Domssøndag),
Skaun kirke kl. 11:00 Høymesse v/
Ellinggard
Takkoffer til Normisjonen
Børsa kirke kl. 19:00
Åpning av jubileumsuken
( se eget program i bladet)
2. desember 1. søndag i advent,
Børsa kirke kl. 11:00 Festgudstjeneste
v/ biskop Wagle, Foseide,
Bjerkestrand og Ellinggard
Sang av ungdomskantoriet
Takkoffer til menighetsarbeidet
Skaun kirke kl. 19:00 Lysmesse v/
Bjerkestrand
Konfirmantene deltar
Takkoffer til Lys til verden
9. desember 2. søndag i advent,
Buvik kirke kl. 11:00Gudstjeneste
v/ Bjerkestrand
Ofring til Sjømannskirken

DØDE
Skaun
22 08 Harry Dalen f 1942
05 09 Anne Eline Skjellum f 1912
Børsa
09 09 Ole Selnes f 1919
11 09 Gunvor Kjøren f 1927
25 09 Reidun Øye f 1925
Birgit Syrstad f 1918

VIET
Skaun
01 09 Elin Anita Rian og
Svein Ove Rostad

