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Andakten

Av Karl Grostad

Gled dere i Herren alltid! (Filipperne 4,4)
Dette er først og fremst et ord til deg og meg som
har sagt ja til å følge Jesus. ”Dette makter jeg ikke”,
sier du kanskje. Og det er sant: I egen kraft kommer vi til kort. Men med Guds hjelp kan vi beholde
gleden i våre hjerter. Alt er mulig for den som tror
(Mark.9.23). Vi må ha tro på Guds ord. Vi må ikke
glemme at Bibelens ord står fast. ”Mine ord skal
ikke forgå”, sier Jesus (Matt.24.35).

noe vi alltid trenger for å kunne leve et liv etter
Guds vilje. Vi har vel ikke glemt at vi er kalt til å
være tjenere for verdens frelser. Det kreves mot,
vilje og styrke i denne tjenesten. Skal Guds rike
vokse må vi utføre den tjenesten vi er kalt til. Vi må
vise mer kristen glede, slik at flere vil søke og finne
den. Vi må får mer respekt for det hellige og rene.
Guds ord hjelper oss til det! La Kristi ord bo rikelig
hos dere (Kol. 3.16-17)

Gleden i Herren er Deres styrke (Neh 8.10). Styrke er

Min tro
Navn: Liv Gravdal
Alder: 51 år
Yrke: Lærer
Hva gir livet ditt mening?
Livet mitt gir mening når jeg får stå i et fellesskap:
– Å gi og å få i samvær med barn, ungdom,
voksne og eldre
· Å dele gleder, sorger og bekymringer
· Å se og selv bli sett
Har Gud betydning for livet ditt?
Gud ser meg alltid. Derfor blir det en styrke og
trygghet i hverdagen

Hvilke tanker har du om Jesus?
Jesu møte med andre mennesker er et forbilde for
oss i dag. Han møtte alle med respekt, med
omsorg og godhet. Slik bør vi også møte våre
medmennesker. Men at Jesus er veien til frelsen,
er det som betyr mest for meg.
Hva tror du om et liv etter døden?
Når våren kommer og alt begynner å spire, fryder
jeg meg over hvordan livet våkner til på nytt. Da
tenker jeg: ”Er ikke jeg mer verdt enn gresset og
blomsten?” Jeg synes det er godt å ha et håp om
et liv etter døden.
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Hvor bor Gud?
Kanskje tenker vi at Gud må være overalt, han må ha det
finere og større enn alle andre.
La meg fortelle en liten fortelling.
Det var en gang en fattig bonde som bodde sammen
med kona si i en enkel jordhytte. De var så fattige at de
ikke hadde det de trengte for å spise seg mette. En dag,
da det ikke var mer mat igjen, visste ikke mannen annen
råd enn at han gikk ned til elven for å fiske. Han fisket hele
dagen og til slutt om kvelden fikk han en fisk. Det var en
stor fisk og da han akkurat skulle til å drepe den ropte
den: ”Nei, drep meg ikke. Hvis du kaster meg ut i elven
igjen, og lar meg få leve, skal jeg oppfylle tre ønsker for
deg.” Det syntes mannen hørtes bra ut, og han kastet fisken ut igjen, og skyndte seg hjem til kona si. Men hun ble
ikke glad. ”Dette er bare noe sludder som du har funnet
på, fordi du ikke fikk noe fisk, ”sa hun. ”Nei, det er helt
sant” sa mannen. ”Bare se her: Jeg ønsker at vi hadde et
deilig måltid mat på bordet!” Og med en gang var bordet
fylt av de lekreste retter. Men da ble kona for alvor sinna,
og sa: ”Så dum du er! Nå har du allerede brukt opp ett av
ønskene, bare på et måltid mat. Du kunne jo ha ønsket
deg noe mye bedre”
Ikke før hun hadde sagt det, før mann sa: ” Jeg ønsker at vi
hadde et nytt og fint hus” og med en gang stod de i et flott
og fint hus med mange rom. ” Nei, nei så dum du er” sa
kona. ”Tenk å bruke opp et ønske på et helt vanlig hus.
Ikke si noe mer før vi har tenkt oss godt om. Nå har vi bare
et ønske igjen. Vi kan få det enda bedre enn dette huset,
kan du vel skjønne. Jeg skulle ønske at vi hadde hatt en
kongens slott, nei enda finere: et slott som Gud selv vil bo
i!”
Og mannen han gir seg enda en gang. Han gjør som

kona vil. Han ønsker seg
et slott som passer for
selve himmelens Herre.
Og med ett er det store
og fine huset deres
borte, og de står i en liten, skitten stall – med
krybbe på veggen og
høy på gulvet.
Hvor bor Gud?
Vi tenker kanskje at der Gud bor må det være lys og
glans og ære. Og det er sant. Gud bor i et lys dit ingen
kan komme. Men juleevangeliet handler om at Gud er
ikke bare usynlig i himmelens lys. Gud er kommet til oss
som et menneske. Jesus kom fra Gud, og han ble som en
av oss. Og da han kom valgte han ikke et slott, men en
stall. Han ble ikke født inn i en kongefamilie, men i en
enkel snekkerslekt. Slik skulle det ble bli tydelig at han var
for alle.
Han kom til en helt vanlig familie, for at vi skal skjønne at
han vil bo blant oss. Den som elsker noe vil være nær den
man elsker, vil gå tett sammen med den man elsker. Gud
elsker alle, derfor vil han komme nær alle. ”For så høyt
har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den
enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå
tapt, men ha evig liv”
Vi tror på en Gud som gav avkall på all ære og rikdom og
makt, og kom oss nær i en skitten stall. Vi tror på en Gud
som er så stor at han kan bli helt liten, en Gud som elsker
deg og meg.
En god jul fra oss alle ved kirkekontoret i Skaun!

Takk til Orkla Grafiske AS
Forrige nummer av menighetsbladet med bl.a. program for jubileet, var trykket i 4 farger. Dette var en gave fra Orkla
Grafiske i forbindelse med Børsa kirkes 150-årsjubileum. På vegne av menighetsrådet, våre lesere og oss selv vil
redaksjonen rette en stor takk til trykkeriet.

Slekters gang
DØPTE
Skaun
28 10 Robin Lerånn Edvardsen
Mariell Eggen
Eivind Stavheim Sletvold
Børsa
14 10 Tilda Sundsøy
04 11 Marie Isabel Bjørnsvik
18 11 Benjamin Myren Jakobsen
Markus Bandlien Bjørnstad
Johannes Wikerøy- Jystad

Buvik
07 10 Selmer Helgeland
Enoch Mæhlen Gjønnes
(døpt i Orkdal kirke)
21 10 Sander Lohse
Marlene Sandvik Ryhagen
18 11 Maren Lefstad

DØDE
Børsa
06 11 Karen Rian f 1904

Buvik
05 11 Erling Hagen f 1924
06 11 Erik Onsøien f 1924

VIET
Skaun
20 10 Eli Anne Melby og Kjetil Sørli
Trude Lundhaug Wiggen og
Håvard Løvås
Børsa
20 10 Olha Kostenko og Arild Gunnar
Odvar Kvarsnes
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Lyset skinner i mørket
Lar vi evangelisten Johannes få føre ordet, er dette
juleevangeliet i en sum:
Lyset skinner i mørket og mørket har ikke overvunnet
det, (Joh 1,5 - NT rev 05).
Foran meg på bordet ligger en kopi av Rembrandts
vakre maleri: Hyrdenes tilbedelse.
Det ﬁnnes bare en lyskilde i Rembrandts bilde:
Barnet i krybben. Den som vil ut av mørket, må inn i
lyset som Jesusbarnet utstråler. Sterkest i lysglansen
er menneskene på kne, i tilbedelse rundt krybben.
Der ﬁnner vi dem vi venter å ﬁnne: Maria og Josef og
noen av hyrdene. Men vi skimter også helt andre
mennesker, på vei ut av mørket og inn i lysglansen.
Etter klesdrakten å dømme gjør Rembrandt et sprang
gjennom århundrene og inn i sin egen samtid.
Kanskje er det noen av sine egne naboer og slektninger han har plassert i stallen, ja kanskje er han der
selv også? Slik gjør han alvor av at evangelisten
Johannes ikke nøyer seg med å skildre fortiden. Han
skriver jo om det som gjelder i dag og er for oss alle:
Lyset skinner og skinner i mørket!
Julen handler om å se, men også om å bli sett. Lyset i
Rembrandts bilde er ikke det kalde, harde og ubarmhjertige lys, men det varme og ømme. Det er som om
kunstneren vil si: Gud ser til oss i vår angst og vår

nød. Han ser på oss med kjærlighetens blikk. Vi er
ømt iakttatt av Gud! Stiger du inn i lysglansen fra
barnet i krybben, så er det Guds bankende hjerte du
møter.
– Vi er ømt iakttatt av Gud. Denne visshet handler
ikke bare om hvordan Gud er. Den handler også om
mennesket. Ingen ting taler vel sterkere om menneskets verd enn at Gud gav oss Jesus. I en verden hvor
mennesker lider og menneskeverdet igjen og igjen
tråkkes på, blir ordet om lyset som stadig skinner i
verdens mørke en trassig protest mot all menneskelig
fornedrelse: Mennesket er verd Guds ømme blikk. Vi
er alle verd hans kjærlighet!
Rembrandts maleri handler også om dette. For hva
var det de ﬁkk se, menneskene på vei fra mørket og
inn i lysglansen? De ﬁkk se Jesusbarnet, men de ﬁkk
samtidig se noe mer: de ﬁkk øye på hverandre. I lysglansen fra Jesusbarnet skjer det noe med vår selvopptatthet og selvspeiling. Guds hjerte banker jo for
alle mennesker! Samlet i lyset rundt krybben kan det
endelig skje: Vi får øye på hverandre.
Ennå skinner lyset fra Gud i verdens mørke. Og stadig gjelder det: Mørket har ikke overvunnet det.
Derfor: Velsignet jul!
Biskop Finn Wagle

Luciadagen 13. desember
Lucia var en katolsk helgen som led martyrdøden på
Sicilia på 300-tallet etter Kristus. Navnet Lucia stammer fra det latinske ordet Lux, som betyr lys. St. Lucias
martyrdød ble i den katolske kirkens kalender markert
på hennes dødsdag den 13. desember.
Da kristendommen kom til Norden, ble dagen en
merkedag på primstaven. Elementer fra katolsk tro
blandet seg med urgamle tradisjoner, og Lucia ble
også blandet sammen med Lucifer, den onde. I den
julianske kalenderen var 13. desember den lengste
natta i året. Dermed oppsto tradisjonen om Lussi
langnatt, om åsgårdsreia av tusser, troll og underjordiske som for fra hus til hus og passet på at alt var
klart til jul. Var det ikke det, kunne åsgårdsreia gjøre
hærverk.
I Vest-Sverige ble luciamorgenen feiret med kvinner i
hvite drakter og lyskranser i håret, mat og drikke. Denne
tradisjonen er muligens av tysk opphav, hvor det var
vanlig å kle opp ei jente med hvite klær og lys i håret for
som Christkindlein, Kristusbarnet.
Tradisjonen med Luciatog, hvite drakter og lyskranser har

Svenske Carl Larssons maleri av Luciatog.
spredt seg til Norge. Lucia feires på skoler, barnehager,
institusjoner og i foreninger.

Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

5

”Jeg er så glad hver julekveld” Av Bjørn Nordheim
Denne salmen av Marie Wexelsen er utvilsomt en av våre best kjente og mest brukte julesalmer. Vi lærte den som
barn, og mange husker fortsatt de fleste versa. Marie Wexelsen – som levde i tida 1832 – 1911 – er gravlagt på
Tilfredshet kirkegård i Trondheim. Erik Saltnessand – som lenge var overlærer ved Kalvskinnet skole – pleide i flere
år straks før jul å følge elever til hennes grav der de sang barnas julesang framfor noen annen.
Jeg tror de fleste gler seg til jul, og det gjelder ikke minst barna. Biskop Kristian Schjelderup stilte spørsmålet: Finnes
det mon et mer umiddelbart uttrykk for ren glede enn barnas skinnende øyne julaften når de kommer inn til juletreet med alle lysene og gavene -?
Tida før jul er ei travel tid for mange. Den krever en ekstra innsats – ikke bare av husmødrene. Slik var det også i
middelalderen. I Heimskringla – i sagaen om Håkon den gode – står det at hver bonde skulle ha en mæle øl til
jul. En mæle varierte fra 16,2 liter i Sogn og Hardanger til 40,5 liter i Fjordane og på Sunnmøre.
I boka Tidi kjem aldri att forteller Per Tylden om den mann som i 1290-åra straks før jul måtte selge en stor del av
gården sin på Lista til Munkeliv kloster i Bergen fordi han vanta jolekost.
Asbjørn Selsbane i Heimskringla ville også ha ei tradisjonell julefeiring, selv om kornbingene måtte tømmes. I
Juvikingar skriver Olav Duun om Per Anders i Juvika – og han manglet så visst ikke julekost: Grisene blødde og ølet
det gjekk, det vart ferdig det som skulle bli ferdig.
Julekvelden satt den syke Per Anders i senga og åt, for kveita kunne ein no ikkje late gå ifrå seg, let han, og ikkje
gryngrauten heller. Jul ska vara jul, om det så ska vara den siste for mæg, la han til. To digre jullys hadde han attmed senga.
Jul og glede hører sammen – det minner julesalmene om. Jeg er så glad hver julekveld, Glade jul, I denne glade
juletid, Hjerte, løft din gledes vinger, Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad - og flere til.
Under krigen var det fangeleir på Øysand, og der var det mange russiske og jugoslaviske fanger. I boka NEU
DRONTHEIM – I Hitlers regi og Øysand under krigen forteller et øyenvitne: Jeg husker julekvelden i 1944.
Russerne i leiren bak fjøset på Nøysomhet, leir seks, hadde satt opp et grantre midt i tunet, og gikk rundt det og
sang. Vi kjent igjen tonene fra våre egne julesanger, men forsto ikke teksten. Ennå hører jeg subbingen av føtter
påsurret papir og sekkestrie.
Mange minner fra barne- og ungdomsåra ble nok tenkt gjennom på nytt av de stakkars fangene -.

Marie Wexelsen

Hun skrev ”Jeg er så glad hver julekveld”, men sangen er nok mer kjent enn hun selv.
Marie Wexelsen (1832-1911), eller Inger Marie Lyche Wexelsen som var hennes fulle
navn, var ugift og barnløs. Men i arbeidet sitt var det barn hun var særlig opptatt av.
Bøkene hennes ble veldig populære og ble trykt i flere opplag.

Konfirmantene
i Børsa 1957:
1. rekke: Synnøve Amundsen, Ingveig
Johanne Løvset, Aud Olise Bergem
Losen, Målfrid Sandø, Astrid Lund,
Anders Skagseth, Nils Riaunet.
2. rekke: Stein Ellinggard, Jorund
Margrete 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
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Børsa bedehus 40 år
I år er det 40 år siden Børsa bedehus ble bygd. Dette ble
markert gjennom en familiefest på bedehuset 21. oktober,
med bursdagskake, ballonger og historiske tilbakeblikk.
Selv om historien til dagens bedehus bare går 40 år tilbake i
tid, har det stått to bedehus på samme tomt tidligere.
Det var i 1900 at børsværingene fikk sitt første bedehus, da et
forretningslokale ble kjøpt opp om omgjort til bedehus. Edvard
Graff eide huset og Eirik Nøstum tomta. I statuttene for huset
het det at: ”Det paa Gaarden Naustans Grund i Børsen
Thinglag staaende Bedehus skal eies af de Indre-Børsen
boende Medlemmer af Børsens evangelisk lutherske
Indremisjonsforening”. Så sant det ikke var gudstjeneste holdt
medlemmene etter tur ”Opbyggelse eller Postillelæsning” på
søndagene.
I 1907 ble det gjort vedtak om å selge bedehuset med uthus
for 1500 kroner, fordi det var behov for et mer egnet lokale. Det
ble imidlertid ikke noe av salget.. Ti år senere ble det snakk om
ombygging, men heller ikke dette ble realisert. Igjen ble huset
avertert for salg og bortflytting, men det ble stående. Etter mye
om og men endte det i 1925 med vedtak om nybygg – og
denne gangen ble det alvor. Et kostnadsoverslag på 8000
kroner ble akseptert, og Nils Dalen tok på seg byggearbeidet.
At det hendte i 1925 henger nok sammen med en omfattende
vekkelse fra høsten før.
Først i 50-årene foregikk kontinuerlig vedlikeholdsarbeid: maling, ny murpipe, komfyr, tilkobling til Østre Børsa vannverk,
kjøkkeninnredning, taktekking, utskifting av bord og benker.
I 60-årene drøftet man muligheten for å grave kjeller på ny
tomt, isolere huset og flytte det dit. Noe måtte gjøres med huset, siden det vinters tid var vanskelig å få salen oppvarmet,
kjøkkenet var upraktisk og de sanitære forholdene dårlige. Så
skjedde noe som snudde om på alle planer: Senhøstes i 1965,
like før det planlagte 40-årsjubileet, gikk Sanden bedehus opp
i flammer.
Etter ett års byggetid sto dagens bedehus ferdig i 1967.
Formann i byggekomiteen for dette tredje bedehuset i Børsa
var Arnold Bakken. De gamle husene sto på bygslet grunn,
tomt ble nå kjøpt av Laura Nøstum og Gurine Ås. Under byggingen ble om lag 300 dagsverk nedlagt i dugnadsarbeid.
Siden huset sto ferdig har diverse utbedringer funnet sted: I

1976 ble det satt inn nytt kjølerom, i 1979-80 ble kjøkkenet
utvidet og kjellerstua fikk innsatt peis. I 1983 ble det bygd nytt
uthus, og i 1985 ble bildet på frontveggen satt opp. Gulvet i
kjellerstua ble senket i 1986, for å få større takhøyde, samtidig
ble det lagt varmekabler og nytt panel på veggene. Våren
1990 kom tilbygget med handikaptoalett.
I den senere tid har et omfattende restaureringsarbeid funnet
sted fram i mot jubileet i år. Dette startet i 2000, med at en
komité bestående av Inge Gravdal, Per Inge Heggset og
Jorunn Bakken Nedregård ble nedsatt. Nå er vinduene skiftet i
storsalen, og det er satt inn nye vinduer mot veien og rømningsdør i fronten. Storsalen har fått nedslipt gulv, ny himling
og beslysning, nytt høyttaleranlegg og nye bord. Ute er det
bygd stativ for søppeldunkene.
Børsa bedehus er blitt funksjonelt og trivelig, og er ofte utleid.
Huset er visstnok det mest brukte forsamlingslokalet i Børsa.

Redaksjonen mangler medarbeidere
Det begynner å bli ganske kritisk for bemanning av
redaksjonen i menighetsbladet. I løpet av året vil de
fleste av medlemmene trekke seg ut eller trappe ned, av
ulike årsaker. Ola Halgunset har bistått oss fra hjemmekontor det siste året, mens Ingrid Hultgreen etter 5 år i
redaksjonen nå vil prioritere familien. Undertegnede
har hengitt seg til politikken, og har lite tid til overs.
Hvis du lyst til å hjelpe oss så ikke nøl med å ta kontakt
med kirkekontoret. Vi stiller ikke store krav til verken
journalistiske eller redaksjonelle egenskaper, det vi
ønsker er folk som liker å skrive litt om lokalmiljøet, smått
og stort med tilknytning til kirke og kristenliv.
Reidar Hovtun.

Noen tanker og minner om julefeiringen fra en tysker i Norge
av Klaus Dieter Bobe

Det er første gang at jeg ikke er i mitt hjemland til jul. På den
ene siden gleder jeg meg til den kommende julefeiringen i
Norge. Hvordan skal det bli å være her og å feire julefesten? Hvilke nye erfaringer skal jeg gjøre? På den andre siden føler jeg meg litt trist, når jeg tenker på at familien og
venner mangler på den dagen, for jula i Tyskland, og vel
også i Norge, er rett og slett årets viktigste familiefest.
Ingenting er flottere enn å være sammen med foreldre,
søsken, ektefeller eller barna og å kose seg hjemme rundt
juletreet og peisen. Jeg tror at det blir spennende å oppleve
jula i et fremmed land.

På norskkurset i Tyskland
hørte jeg om noen norske
juletradisjoner. Jeg fikk vite
om barna som danser rundt
juletreet og om spesielle
juleretter som blir spist. Men
jeg tror at likhetene mellom
norske og tyske juletradisjoner er større enn forskjellene. Det er f. eks. utenkelig å feire jul uten juletre og
julegaver. Det gjelder begge land. På julaften er kirkene i
Tyskland fulle. Og i hver kirke finnes det et eller flere juletre
Forts. neste side
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Lyrikeren Haldis Reigstad vil ha fram sammenhengen
jul - påske
- Salmen sier mye om hvordan jeg
tenker om jula. Det sier Haldis
Reigstad om salmen ”Se stjernene
skinner som fyrlys i kveld”.
Vi har bedt henne velge en av hennes
egne julesalmer for å si litt om den.
Da velger hun en bokmålssalme som
Bjarne Stølen har satt tone til. Det er
en salme som også er oversatt til
svensk.
Haldis Reigstad er en av våre mest
produktive forfattere av sanger, salmer og dikt. Alt i alt er det blitt 15 bøker.
Salget er nå kommet over 80.000,
noe som kvalifiserer til Norges-toppen når det gjelder denne type litteratur. I høst har hennes 20-årsjubileum som dikter blitt markert med flere

arrangementer i regi av Sambåndet
forlag.
- ”Se stjernene skinner” er en
julesalme, men du skriver allerede i
første verset at "stjernene lyser for
ham med de naglede hender." Er det
viktig for deg å få fram sammenhengen jul-påske?
- Ja, jul- og påskebudskapet hører
sammen. De naglede hendene minner oss om hovedinnholdet i det kristne
budskapet, at Jesus døde for oss og
at han oppstod fra graven.
Forbindelsen mellom krybben og
korset er viktig, sier Haldis Reigstad.
- "For englenes lovsang kan bare de
troende lære", står det i 2. verset.

Se stjernene skinner
Se stjernene skinner som fyrlys i kveld,
en hilsen til alle de sender.
Og den som mot himlen ser,
han trenger ei frykte mer,
For stjernene lyser for han med de naglede hender.
Hør englene synger sin lovsang i kveld,
De synger til frelserens ære.
Og de som på Jesus tror,
kan synge om fred på jord.
For englenes lovsang kan bare de troende lære.

Men alle kan vel synge med?
- Ja, alle kan synge med, for frelsesbudskapet gjelder alle. Sangen stenger ingen ute. Men den som tror dette
budskapet og er grepet av det, synger nok med en annen glød. Og
kanskje kan det å synge denne salmen, føre til at budskapet når inn i
hjertet
- Hvilken av de salmene som er diktet
av andre, liker du best?
- Som barn lærte vi alle julesangene,
så det er mange å velge mellom.
Men jeg vil ta fram ”Deilig er jorden”.
Det er en salme med ei sterkt innhold
vi kan synge til alle tider, sier Haldis
Reigstad.
KPK.

Se alle de øyne som skinner i kveld,
et lys i sitt indre de eier.
Og den som til Jesus går,
det lyset i hjertet får.
For øynene taler om Frelserens evige seier.
Det skinner et håp over verden i kveld,
et håp som gjør døden til skamme.
En Frelser er til oss sendt,
vår sorg er til glede vendt.
I kveld vil vi synge vår lovsang til Gud og til Lammet.

Haldis Reigstad

Noen tanker ..... forts.
ved siden av alteret. Og ingen julegudstjeneste slutter uten
at menigheten synger ”Stille Nacht, heilige Nacht” og ”O du
Fröhliche, o du Selige”. Jeg vet at begge sanger selvfølgelig
blir sunget også i de norske gudstjenestene.
I juletiden ønsker folk å ha det lyst rundt seg. Overalt i byene
finnes det mange lys i gatene. Butikkene er pyntet med
lange lyskjeder og julesymboler. I gatene finnes det mange
opplyste salgsboder. Vi kaller det ”juletorg”. Jeg husker de
spesielle luktene på juletorget, f.eks. lukten av kanel og
vingløgg. Jeg har veldig fine barneminner om det.
Juletiden er også en utmerket tid for vindusshopping. Som
liten gutt likte jeg å løpe langs gatene og å kikke timevis i
butikkvinduene. Jeg prioriterte vinduene til lekebutikker. Der
fantes modelljernbaner og på julaften fikk jeg alltid en ny
jernbanevogn eller et lokomotiv som julegave.
Julegavene ble utdelt på ettermiddagen etter kirkebesøket.

Man kaller det ”Bescherung” eller på norsk gaveutdeling.
Hele julaften var stua stengt på grunn av foreldrenes forberedelser til gaveutdeling. Og vi barn satt forventningsfulle
utenfor døra. Men så ringte far med en liten bjelle, og det
store øyeblikket var kommet. Døra åpnet seg og vi fikk
endelig lov til å stige inn i stua. Jeg tror at det ikke finnes
noe finere enn barnas lysende øyne når døra åpner seg for
gaveutdelingen.
Men en får ikke glemme at det finnes mange ensomme
mennesker også i jula, og sånne har det ikke lett når andre
feirer sammen med sine familier og venner. Derfor er det
viktig å peke på at lysene i gatene våre og i husene våre
skal minne oss om et lys, som skinner i mørket
(Johannesevangeliet Kap. 1, v.5). Og dette lyset gir håp og
framtid til verden, og det er det vesentlige også i jula uavhengig av hvem jeg er og hvor jeg bor på jorden. Jeg ønsker ei God jul!

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa
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Gudstjenester
16. desember 3. søndag i advent
*Jes 40, 1-8, 2. Pet 1,19-21;
Matt 11,11-19
Børsa kirke kl 11: 00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Kirkens SOS
23. desember 4. søndag i advent
*Jes 40,9-11; 1. Pet 1,10-13;
Joh 3,26-30
Ingen gudstjeneste
24. desember Julaften
Luk 2, 1-14; Mi 5,1-4a
Buvik kirke kl 14:30
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Musikkorpset spiller ½ time før
gudstjenesten
Børsa kirke kl 14:30
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Musikkorpset spiller ½ time før
gudstjenesten
Skaun kirke kl 16:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Musikkorpset spiller ½ time før
gudstjenesten
25. desember Juledag
Joh 1,1-5(6-8)9-14; Jes 9,2-3.6-7;
Hebr 1,1-5a
Buvik kirke kl 11:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til NMS prosjekt
Børsa kirke kl 13:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Det norske misjonsselskap
26. desember 2. juledag
(Stefanusdagen)
Matt 10,32-39; Jes 50,4-7;
Apg 7,52-60

Skaun kirke kl 11:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Det norske misjonsselskap
27. desember
Rossvollheimen kl 11:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
30. desember Søndag etter jul
Joh 1,16-18; Jes 2,2-5; Kol 2, 8-10
Ingen gudstjeneste
31. desember Nyttårsaften
Joh 14,27; Klag 3,22-26;
2. Pet 3,13-15a.17-18
Skaun kirke kl 21:00
Kveldsgudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Menighetsarbeidet
1. januar Nyttårsdag
(Jesu navnedag)
Matt 1, 20b-21; Sal 103, 13-18;
Hebr 13,5b-8
Ingen gudstjeneste
6. januar Kristi åpenbaringsdag
Joh 8,12; Sal 72, 8-17; 1. Tim 3,14-16
Ingen gudstjeneste
13. januar Vingårdssøndagen
Luk 17,7-10; 5. Mos 8, 13.7. 11-18;
1. Kor 3, 4-11
Skaun kirke kl 11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Israelsmisjonen
Buvik kirke kl 19:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Menighetsarbeidet
20. januar Såmannssøndagen
Rom 10,13-17; Jer 20,7-9;
Mark 4, 26-32
Børsa kirke kl 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand

27. januar Kristi forklarelsesdag
Joh 17,1-8; 2 Mos 3,1-6;
2. Pet 1, 16-18
Skaun kirke kl 11:00
Høymesse v/ Ellinggard
Takkoffer til Bibelselskapet
3. februar Søndag før faste
(Fastelavnssøndag)
Joh 12,24-33; 4. Mos 21,4-9;
1. Tim 2,4-6
Buvik kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste v/
Bjerkestrand
Utdeling av Det nye testamentet
Takkoffer til NMS prosjekt
6. februar Askeonsdag
Matt 6,16-18; Jes 58,5-9a;
1. Joh 3,4-8(9-10)
Børsa kirke kl 19:00
Temagudstjeneste ved konfirmantene og Ellinggard
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
10. februar 1. s. i faste
Matt 16,21-23; 1. Mos 4,3-7;
Jak 1,12-15
Skaun kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard
Barnas misjonsdag
Utdeling av Det nye testamentet
Takkoffer til Det norske misjonsselskap
Buvik kirke kl 19:00
Kveldsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til KVT
17. februar 2. s. i faste
Luk 7,36-50; 1. Kong 18,21-26;36-39;
Jak 5,(13-15)16-20
Børsa kirke kl 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
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
Skaun kirke kl 19:00
Kveldsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til KVT
Kirkekaffe

