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En sommer er over,
men minnene om den består
Med ett var den der. Høsten. Jeg satt på verandaen og fulgte
små fugleflokker som kretsen nedfor presteboligen. De fløy
frem og tilbake. Det så ut som de lå i flygetrening. Kanskje
var det noe eldre som ledet an og deretter alle de nye, som
aldri hadde vært med på dette spennende, det å reise sør. Naturen er viselig laget
du. Høsten er vemod, men er også fylt av mange fine og klare og fargerike dager,
men sommeren er over.
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Endelig har jeg klart å få laget noen papirbilder fra det som skjedde i sommer.
Den sommeren vi så slik frem til. Vi har bildene i oss og i album og på PC. Bilder av
brune og glade barn. Bilder av smilende mennesker i godt lag. Fra en strand eller en
storby, eller hjemme i stua. Fine minner som varmer når høststormene drar seg til.
”En sommer er over, men minnene om den består” sang Kirsti Sparbo i min barndom. Den gang jeg var en liten gutt og da sommeren var så varm og så lang, selv i
det kalde nord.
Også livet har sine høstlige drag.
Kanskje er det slik at vi mennesker på en måte bor i ulike årstider der vi vandrer.
Også høsten gjør seg gjeldene i våre liv. Vi har våre tap og vi har våre smerter og
savn. For noen blir bilder og minner viktig. De varmer i de kalde og mørke dagene.
Minner om en tid som var. Da alt var så annerledes, og himmelen var så høy og blå.
Også denne høsten skal vi markere allehelgens søndag. Ei helg der vi inviterer alle
som har mistet noen av sine,til en minnestund i kirken. Vi tenner lys og leser opp
navn. Kjente og kjære navn på de som stod oss så nær. Det er en spesiell stund.
Samtidig løfter vi frem håpet. Håpet om noe mer for fremtiden.”En sommer er over,
men minne om den består, en sommer er over, men vi skal sees igjen til neste år”
sang Kirsti Sparbo. Til neste år. Vi skal sees igjen.
Vi tror på noe mer, når høstdagene kommer og når kulda setter inn.
Vi tror på en ny vår og sommer.
Vi tror at gjensynsgleden skal fylle oss. At det ikke er slutt.
Jeg har et sommerminne fra jeg var liten gutt. Jeg våkner opp en morgen. Jeg ligger
og lytter, for jeg hører stemmer fra kjøkkenet. Vennlig stemmer og jeg ser at sola
skinner og det blafrer lett i tynne gardiner. Jeg står opp og tar på meg shortsen og
skjorta, og springer ut i en varm og god dag.
En minne, men også et håp.
For slik tenker jeg i min enfoldighet at det skal skje, også en dag inn i fremtiden.
En dag når alle mine dager er over kanskje.
At en dag, skal Gud selv hviske til meg og alle.
Stå opp, når er sommeren her igjen.
Kom ut, nå må du ikke sover mer.
Og jeg skal høre vennlig stemmer og se det blafre fra flortynne gardiner.
Tre ut på en nyskapt jord og kjenne gjensynsgleden fylle hele kroppen.
En dag.

Nesten alle vet om Sjømannskirken
En landomfattende profilundersøkelse utført av Respons Analyse i juni 2010 viser at
hele 97 prosent av befolkningen svarer at de har hørt om eller kjenner til
Sjømannskirken. I 2007 var det 95 prosent som svarte ja på dette. Kjennskapen
øker mest blant de under 30 år.
Generalsekretær Audun Myhre sier det er resultat av en bevisst prioritering for å nå
yngre aldersgrupper med informasjon. Han tror at satsingen på sosiale medier har
vært viktig i denne sammenheng.
KPK
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Min tro
Navn: Stein Magne Saltbones
Alder: 35
Bosted: Børsa
Medlem av Børsa menighetsråd
1. Hva gir livet ditt mening?
Det mest meningsfulle med livet er:
å elske min kone og bli elsket tilbake
å være far til barna mine, og sammen med kona mi ta vare på dem,
støtte dem og se dem vokse opp.
å få bety noe i andres liv.
2. Har Gud betydning for livet ditt?
JA! Han er opprinnelsen til livet. Når
jeg ser den flotte naturen rundt meg
og erfarer hvor komplekst alt henger
sammen, kan jeg ikke tro annet enn
at det må stå en skaper bak. For
meg er det naturlig å tro at det er

Pilegrimsvegene til
Nidaros får status som
Europeisk kulturveg
På lik linje med vegene til Santiago de
Compostela
Det er nå klart at pilegrimsvegene gjennom Danmark, Sverige og Norge, under
navnet St. Olav veiene får status som
europeisk kulturveg. Det vil bety mye for
det nordiske pilegrimsarbeidet. Da pilegrimsvegene til Santiago de
Compostela, som de første, fikk status
som Europeisk kulturveg i 1987, økte
antallet pilegrimer fra to–tre tusen til over
hundre tusen per år. St. Olavsvegene blir
nå direkte knyttet sammen med vegen til
Santiago de Compostela og alle de store
europeiske pilegrimsvegene.
St. Olavsvegene til Nidaros, Trondheim
har oppnådd denne statusen etter et initiativ fra Sør–Trøndelag Fylkeskommune
som ba Nidaros Pilegrimsgård gjennomføre en søkerprosess i Europarådets
organer for europeiske kulturveger.
Søknadsprosessen ble gjennomført av
daglig leder, Berit Lånke, ved Nidaros
Pilegrimsgård i samarbeid med prosjektleder Cathrine Ronca. I mai presenterte
de søknaden for en faglig kommisjon
ved Europarådet i Strasbourg.
– Det er fascinerende å se hvor sterkt
inntrykk Olav den Hellige gjør både i
Norden og i Europa for øvrig. Han blir
ansett som en spennende europeer, en
felleskirkelig figur og en inspirasjon til

bibelens Gud som er denne skaperen. Det er viktig for meg å henvende
meg til ham, både for å takke for det
gode som skjer meg og be om hjelp
i møte med utfordringer. Jeg opplever at Gud er med meg i hverdagen,
både når livet er godt og når jeg
møter motgang.
3. Hvilke tanker har du om Jesus?
Jeg tror på Jesus som Guds sønn og
vår frelser, slik det står omtalt i bibelen. Jeg synes dessuten Jesus er et
fabelaktig forbilde i hvordan han
levde og forholdt seg til de menneskene han møtte. Jeg har for
eksempel veldig sansen for hvordan
han sto opp for de som samfunnet
definerte som svake og at han
utfordret den religiøse eliten som
dialog for mennesker av i dag, sier Berit
Lånke.
Det har vært en meget krevende søknadsprosess hvor man må gjøre rede for
temaer som forskning, kulturarv, kunst,
ungdomsprogrammer og utveksling,
kulturell og alternativ turisme alt knyttet
til et nordisk og europeisk nettverk. Ikke
alle fikk sin søknad innvilget.
– Men det var også en meget spennende prosess hvor vi møtte kommisjonen i Strasbourg sammen med seks
andre, tunge og interessante søkere, sier
Berit Lånke.
– Nidaros Pilegrimsgård med sin brede
kompetanse og store nasjonale og internasjonale nettverk fikk denne søknaden
frem i rekordfart i samarbeid med sine
svenske og danske partnere, sier fylkesordfører Tore Sandvik.
Status som Europeisk kulturveg vil bety
mye for pilegrimsarbeidet i Norden og
ikke minst i Norge, spesielt når det gjelder informasjon i internasjonale nettverk,
møteplasser for kompetanseutvikling,
utveksling med lignende miljøer og nettverkskonferanser. Større tilgang til prosjektmidler er også en mulighet andre
tilsvarende veger har erfart.
– Status som Europeisk kulturveg har gitt
gode effekter for de vegene som er godkjente ute i Europa ikke minst for
Santiago de Compostella. Ikke minst veiens mål har fått uvurderlig markedsføring gjennom dette programmet, men
det har også hatt stor betydning for
steder langs vegen. Med det systemet

misbrukte sin kunnskap og makt.
4. Hva tror du om et liv etter
døden?
Jeg tror på et liv etter døden.
Hvordan det blir konkret har jeg
etterhvert innsett at jeg ikke får noe
godt svar på mens jeg lever. Men
jeg tror på et sted der jeg kan møte
Jesus og se igjen mine kjære.
som ligger i konseptet handler det i
grunnen bare om hvor aktiv man er til å
melde inn arrangementer, prosjekter og
lignende. Ikke minst har vi store forventninger til at antallet pilegrimer skal øke
betydelig i årene som kommer, avslutter
styreleder ved Nidaros Pilegrimsgård
Geirmund Lykke.
Kontaktpersoner:
Berit Lånke, daglig leder, Nidaros
Pilegrimsgård, mobil 918 45 995
Tore Sandvik, fylkesordfører, mobil 995
41 944
Geirmund Lykke, styreleder, Nidaros
Pilegrimsgård, mobil 916 66 537

En stolt Berit Lånke med det offisielle
beviset på på at St. Olavsveiene er
europeiske kulturveier. Lånke er leder
ved Nidaros Pilegrimsgård og foresto
søknaden etter oppdrag fra SørTrøndelag Fylkeskommune.
Foto: Eiler Prytz
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En av landets yngste klokkere
Solveig Ellinggard er 15 år, og jobber som klokker i Børsa kirke. Hun hadde sin
første arbeidsdag på langfredag i år. – Jeg trives veldig godt i jobben, og kan
trygt anbefale andre ungdommer en slik jobb, sier hun.
Mange oppgaver
I jobben som klokker er det mange oppgaver
som skal gjøres. – Jeg er jo den som kommer
først og går sist, forteller Solveig. Låser opp dører,
tenner lys og ellers gjør klart til gudstjenesten. Er
det nattverd så forbereder jeg det som skal skje,
smiler hun. - Og så må jeg selvfølgelig ringe
med klokkene. Det skjer elektronisk, og kan faktisk tidsinnstilles på forhånd. Og under selve
gudstjenesten leser jeg opp en bønn, forklarer
hun.

Spennende jobb
- Det som er det mest spennende jeg har vært med på i jobben så
langt er dåp, sier Solveig. Det å ta i mot dåps-familien er veldig
spesielt. Dåpen er jo en stor dag for familien, så da er det spesielt
hyggelig, smiler hun. – Men stort sett synes jeg det er en spennende jobb. Og ekstra stemning blir det i kirka nå det f eks er musikk
med Thunder-bandet eller andre som bidrar med sang og musikk,
sier Solveig.
Solveig stortrives med jobben som klokker. En jobb som gir en bred
erfaring i å organisere og ta ansvar. – Jeg har fått god opplæring,
og synes selv at dette går bra, konkluderer en blid og smilende
klokker.

Tekst og foto: Eilif Berge
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TORMOD BAKKEN til minne
3. august 2010 var en stor skare samlet
i Børsa kirke sammen med familien til et
siste farvel. I stedet for å feire hans 82
årsdag, ville Gud at det skulle bli på en
annen måte.
De siste ukene var Tormod blitt dårligere, og derfor ble også Aasta og
Tormod sin 55 års bryllupsdag feiret
på enkelt vis, men med ekte kjærlighet
og varme da de holdt hverandre i
hendene.
Forrettende prest i gravferda var
Oddbjørn Stjern, en nær venn og medarbeider med Tormod gjennom mange
år. Det var derfor lett for ham å kunne
tolke minneord fra familien. Han hadde
følgende punkter for minnetalen:
”Frostingen Tormod: Heimen og oppveksten for han var god. På Frosta ble
han tidlig kjent med ordet leir, noe han
fikk som en kjær arbeidsform for ungdomsarbeid.
”Læreren” Tormod: Han hadde ingen
sangstemme, men ble særdeles glad i
sangen i undervisningen, og han var en
pådriver. Sin første skolepost hadde
han på Nerdalsøya på Sunnmøre. Og
sangtekster stod han nær når han underviste i norsk som han var en varm
talsmann for, og ikke minst nynorsk.
Sangtekster passet godt inn i litteraturen
fant han ut.
I 1958 kom han til Fredly som lærer, og
her gjorde han et pionerarbeid. Som

andre lærere var Tormod klar over at
slett ikke alle elevene mestra teorien like
godt. Han var kjent for å være en god
støttespiller for elever som strevde. Og
var det disiplinære problemer, var
Tormod den som stod ved elevens side
til siste slutt! Som klasseforstander ble
han en gang spurt om hva slags attest
han ville gi til en som flere ganger
hadde brutt ordensreglene. Da måtte
han tenke seg om ei stund: Og så kom
det med et lite smil: ”Jeg kan jo skrive at
han var oppfinnsom”.
”Leirlederen” Tormod: Det var leirer
knytta til folkehøgskolene, men også til
distriktet og i særlig grad påskeleirene
på Nerskogen i bortimot 30 år! Han var
”arkitekten” for disse ungdomsleirene
som ble så populære. Et fint opplegg for
bibeltimer, ungdomsforedrag, andakter
og sang. Utenfor Nerskogen kapell er
det et herlig turområde med flere fjelltopper. Tormod la opp til mange ”toppturer” - lenge før det som i våre dager
er blitt så populært.
”Ungdomsarbeideren” Tormod var
også en god samtalepartner. Her ble
ungdom møtt med åpenhet, med
omsorg som vakte tillit.
”Forkynneren” Tormod: Han hadde en
slitt bibel som vitnet om bruk og et fundament å bygge på, og forkynne ut fra,
Innimellom bibelblada var det mange
notatlapper, som forteller om bibelarbeid.
Det var da naturlig å sitere bibelord ved
åpningen av IMI nærradio i februar

1982: ”Alt som er sant, alt som er edelt,
rett og rent, alt som er verd å elske og
akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!” ( Fil 4, 8) Dette
ordet ble en bærebjelke i IMI nærradio,
og som kom til å prege programmet –
med romslighet og som nådde så
mange, også utenom misjonens egne!
”Familiemannen” Tormod. Tormod og
Aasta gifta seg i Ulsteinvik i juli 1955. De
fikk 3 jenter og en gutt, og søndager dro
de gjerne ut på turer. De bygde seg
hytte på Nerskogen, og hele familien
ble med i navnet ”Tåjabu”. Sølvbryllup
ble feira i Nerskogen kapell, gullbryllupet markert på Solgården i Spania.
”Kretsformannen” Tormod fra 1977-79
og ”kretssekretæren” Tormod 1979-85
kom i ei vanskelig økonomisk tid hvor
kretsen kom seg igjennom bønn og
kamp i Guds kraft.
Tormod Bakken (Toba) fikk et langt og
innholdsrikt liv. Vi minnes han som en
tålmodig mann når sykdommen satte
så mange begrensninger de siste åra
på Rossvoldheimen. Men enda mer
husker vi Tormod som den spenstige
læreren på Fredly og på leir, og som
gav oss Guds ords rike arv for liv og for
død.
Vi lyser fred over de gode minnene vi
har etter Tormod, og vi ønsker Aasta
må få Guds velsigning med på vandringen alene, men også sammen med
en god familie!
Arne Løvold

Buvik kirke skal vises
Det er satt i gang et arbeid med å felle noen trær
foran Buvik kirke. Slik at kirken vises bedre fra
parkeingsplassen.
6 - 7 store trær blir fjernet, på begge sider av inngangsporten til området.

Trærne til høyre for inngangsstien skal også
felles.

Tekst og foto: Eilif Berge
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Søndag 5. september ble konfirmantene i Buvik og Skaun presentert for menighetene. Her ser vi sokneprest Dagfinn
Bjerkestrand foran konfirmantene i Buvik kirke. I år er det påmeldt hele 34 konfirmanter til undervisningen i Buvik menighet, og så mange som 20 i Skaun! Flotte ungdommer som vi gjerne kan be for gjennom dette året. Vi håper de alle får et
møte med Jesus som kan sette gode spor for livsveien videre!
Foto: Svein Gjære

Konfirmanttur til Fjellkirka

Maria, Frøydis, Lisbet, Mailinn, Mathilde, Sigrun
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Lørdag 11. september var det konfirmanttur på Fjellkirka på
Søvasskjølen. Været var flott og vi fikk en fin dag på fjellet. Det var 35
konfirmanter og 8 ledere som var sammen.
Programmet bestod av undervisning, sporlek, lek, hyggekveld og
avslutning i kapellet. Tema for dagen var Gud som Skaper og vi hans
skapninger. Gjennom en slik dag får vi leve ut mange
sider av oss selv og kjenne gleden av å være sammen ute i naturen.
Tror de fleste satte pris på en fin dag.
Takk til gode ledere fra Fredly og foreldere som hjalp til.
Stein Ellinggard

Ungdomsutveksling i Børsa
Vennskapssamarbeidet mellom menighetene i Skaun og menighetene i
Homberg ble nok en gang styrket i sommer. Dette skjedde 2.-12. juli da 30 norske
og tyske unge var samlet til uforglemmelige dager i Skaun. Tema for uka var ”På
ukjente stier- om integrasjon i en ny
kultur”. Det handlet om hvordan skape økt
forståelse for andre menneskers liv,
hvordan et felleskap kan ta imot og inkludere andre, og hvordan det er å være nye
på et sted.
Til dagene ble det designet egne T-skjorter
og hettegensere.
Det hele startet med gudstjeneste i Skaun
kirke hvor vi fikk oppleve en preken som
handlet om hvordan vi kan våge å spørre
andre om hjelp og regne med alle. Senere
var det samling på Grønnesset i vakkert og
fint sommervær. Den første dagen ble
avsluttet på gården til Arne og Marianne
Drugli, hvor det ble grilling og masse lek
og moro.
Mandag fikk vi besøk av Ahadi
Namogunga som bor i Børsa. Han fortalte
om Kongo og hvordan det var å komme til
Norge. Dette gjorde han på en humoristisk
måte.
På tirsdag reise alle til IMI Stølen og på veien dit, var vi innom KIA. Kristent arbeid
blant innvandrere. Her fikk vi både møte
mennesker fra ulike land og vi fikk høre om
deres arbeide.
På Oppdal ble det tid til både fjelltur, mer
lek og ikke minst VM i fotball.
Torsdag var satt av til båttur og fiske. Vi fikk
en flott dag ute i skjærgåden hvor Sivert
Kuvås og Anne Wolden hadde organisert
alt så fint.
Fredag fikk gruppen besøk av Dody
Kalume Gamwanya og hans mor
Nduwimana Shemsa. De lærte oss afrikansk sang og dans. Kjempemoro og
lærerikt. Stor stemning.
På lørdag ble det bydag i Trondheim. Vi
fikk også treffe Christian, en tysk pensjonist
som fortalte om hvordan det var å bo i
Norge.
Søndag deltok vi alle på en flott gudstjeneste med dramainnslag som handlet om
det å bli inkludert i fellesskapet. Det fellesskapet som Gud inviterer alle mennesker
til ved Jesus Kristus. På kvelden var det stor
fest på bedehuset. Her ble det servert god
mat og masse sang.
Under uka hadde de unge øvde inn flere
sanger, og det ble laget film om tema. Det
ble også fremført et teaterstykke.
Gjennom dagene ble vi spleiset godt
sammen.
Alle bodde privat og ble godt mottatt

hjemme hos de norske. Da vi sa farvel på Værnes på mandag var det mange tårer og
varme klemmer. Vi bestemte oss allerede da for at vi skulle møtes igjen til neste år.
Takk for en fin uke sammen, og ikke minst takk til alle frivillige som bidro til at det blei ei slik
flott uke. Vi må også takke for alle støtte fra Aktiv Ungdom i Europa, fra Nidaros biskop, fra
Frifondet og Skaun kommune.
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Høstkalenderen
GodKveld Klubben
25. august
Mesternes mester
15. september Politieffekter
6. oktober
Bowling
Oppmøte kl 18 på bedehuset.
27. oktober
Jeopardy.
17. november Fredlygymsalen
8. desember Juleverksted

Hørespill og film
Alle sansene dine!

Klubbkveldene er på Bedehuset fra kl 19.00 til
20.30 dersom ikke annet er oppgitt.

Datoene for høster er:
26. september Vi deltar på høsttakke
fest i Børsa kirke
(utdeling av 4-årsbok)
10. oktober
Vanlig søndagsskole
(obs!! kl.17)
31. oktober
Vanlig søndagsskole
14. november Gudstjeneste på bede
huset kl 17
Søndagsskole for barna
28. november Vanlig søndagsskole
23. januar
Vanlig søndagsskole

Alle i 5. til 7. klasse er hjertelig velkommen!
"FOR OSS OVER 60"
innbyr til hyggelig samvær med variert program og deilig servering på Børsa bedehus
følgende datoer i høst:
24. september kl 15
29. oktober kl 15
26. november kl 15
Alle som har rundet 60, er velkommen. Børsa
Normisjon arrangerer.
Thunder
22. sept
06. okt
20. okt
03. nov
17. nov
01. des
15 .des
13. jan

Ungdomsgudstjeneste
Vanlig
Temakveld
Vanlig
Temakveld
Vanlig
Juleavslutning
Årsmøte

Bor du i Skaun, og har lyst til å bli med på søndagsskolen?
På søndagsskolen blir du kjent med bibelfortellingene gjennom:
Leik og aktiviteter
Drama, sang og musikk
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Vi møtes på Børsa bedehus fra kl 11 - 12
søndager etter oppsatt plan.
Se etter plakat.
Alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig
velkommen!

Nå starter et helt nytt kor!
Buvik Soul Children
Soul Children
startet i Oslo
for 9 år siden.
Siden fortsatte
det landet
rundt og konseptet er
adoptert også
mange steder
i utlandet og nå kommer denne måten å
synge i kor på til Buvika! Visjonen til Soul
Children er å vinne og bevare unge for evangeliet, gjennom sang og musikk de kjenner seg
igjen i! Les gjerne mer på
www.soulchildren.no.
Den aller første øvelsen blir 23. september kl
18.00 til 19.30 på Buvik menighetshus (like ved
kirken)
Åpent for deg mellom 10 til 16 år! Hvis du ikke
bor i Buvika, er du hjertelig velkommen likevel!
Det er ikke nødvendig med påmelding – bare
møt opp på den første øvelsen!

Andakten

Kirkesiden
kvinneforening

Fredrik Fredriksen

I Jesu navn
I førsteutgaven av Landstads salmebok fra 1880 starter salme nr. 1 med
følgende programerklæring: I Jesu
Navn skal al vor Gjerning ske, om det
skal komme os til noget Gavn.
Om vi skal gjennomføre
dette, er vi avhengig av
Guds rettledning og
velsignelse. Vi bruker
fortsatt denne talemåten og legger stort alvor
i det. Ofte avslutter vi
våre bønner i kirken og
i vårt lønnkammer med
å si: -- I Jesu navn. Å be
slik betyr vel egentlig at
vi ber Jesus om å ta
seg av vår bønn så den
blir i samsvar med
Guds ønske for oss.
Et barneminne dukker av og til opp.
Det var blitt kveld etter en varm og stri
arbeidsdag i slåttonna. Mange hadde
tatt vegen til badeplassen. De som
kunne svømme, holdt til ved en
bergskrent der de kunne hoppe ut på
dypet. Ved siden av var det grunn
sandbotn. Plutselig lød et hyl. Ei kraftig
voksen dame som ikke kunne
svømme, hadde glidd utfor kanten og
havnet ute på dypet der hun forsvant
under vatnet. Ingen voksne gjorde
noe for å hjelpe. Da kom en jentunge,
spinkle Sine, springende fram på
bergkanten og stupte ut i vatnet. Men
først ropte hun ut: I Jesu navn! Så
dukket hun og klarte å få dama inn til

lands. De som hadde vært der og
fortalte om hendelsen, var nøye med å
få med at vesle Sine hadde ropt I Jesu
navn! før hun stupte uti. De mente at
det var årsaken til at hun som var så
liten, kunne gjennomføre
en slik bergingsdåd.
Folk der i bygda var visst
mer opptatt av å be om
Guds hjelp og vedstå seg
dette i gamle dager.
Kvelden før karene la ut
på Lofotferd i de åpne
seilbåtene, ble det "holdt
kor" rundt om i heimene.
De sang salmer, leste fra
Bibelen eller en postill og
bad til Gud om velsignelse for den farefulle
ferden.
Da jeg som 15-åring skulle forlate
heimen, var ei anktsstund inne i stua
det siste som skjedde før jeg dro
avsted.
For mange unge er det også i dag
naturlig å be om velsignelse i Jesu
navn når utdannings- og yrkesvalg
skal foretas.
Det er godt om vi kan glede oss ved
gode minner om viktige merkesteiner i
livet der vi fikk gå videre i Jesu navn.
Men også i vår hverdag nå kan vi
stanse opp og si I Jesu navn før vi gjør
noe. Et ungt ektepar lærte oss noe
viktig for mange år siden. Hver gang vi
satte oss i bilen deres, ba sjåføren til
Gud om beskyttelse og velsignelse for
kjøreturen. Vi har
tatt med oss denne
gode skikken og sier
I Jesu navn før vi
starter opp bilen.

Kontor: Dikesv. 1
(Fannremsmoen) www.byraethoivik.no
L

L

L

L

Begravelser – Kremasjoner
Båretransport – inn- utland
Minnesamvær
Gravstener – Navnetilføyelser

Kvalitet – Service
DØGNVAKT 72 48 50 60
415 40 799 - 900 14 012

Det er aldri for sent
å begynne å be om
Guds velsignelse
over våre liv. Bibelen
oppfordrer oss til å
gjøre det. Vi tar med
oss et ord fra
Kolosserbrevet 3.17:
Og la alt dere sier
og gjør, skje i
Herren Jesu navn,
med takk til Gud
Fader ved ham.

i Børsa er 150 år. Dette blir markert
lørdag 9. oktober kl 16 00 på
Børsa bedehus. Foreninga arbeider for Det norske misjonsselskap.
Vi starter med ettermiddags-kaffe.
Sokneprest Stein Ellinggard har
andakt og det blir forskjellig program. Det blir åresalg med
gevinster fra markens grøde.
Velkommen til alle.

Bibel og misjon
I misjonsforeninger har Bibel og
misjon gått hånd i hånd i over 150
år. Dette har vært til stor velsignelse
for enkeltmennesker, menigheter –
og også for vårt land.
Det kan se ut som misjonsforeningene ikke har den store appellen i
dag, noe misjonsorganisasjonene
merker. Mange sliter med underskudd – det merkes når bærebjelken ikke er den samme som før.
Bibel- og bønnegrupper har vokst
fram mange steder også i dag, noe
som er veldig flott. Under et kretsstyremøte for Norges Samemisjon,
Trøndelag krets samtalte vi litt om
dette: Kanskje noen bibelgrupper
også kunne fungere som bibel- og
misjonsgrupper?
Vi lar utfordringen gå ut til bibelgrupper: Kanskje dere også kunne
ha et misjonsperspektiv i gruppa?
Norges Samemisjon driver arbeid i
de samiske områdene i Norge og
på Kola, og trenger nye støttegrupper. Men også andre misjonsorganisasjoner trenger støttespillere. Tenk gjennom om din gruppe
kunne være både Bibelgruppe og
Misjonsgruppe?
Hilsen en av misjonsorganisasjonene (Norges Samemisjon)

Blomsterfondet
- kondolansekort kan fåes
tak i på samvirkelaget på
Venna.
Henvendelse personalet.
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Me sjå uti rømdi så stor ein kring
Av Bjørn Nordheim

Me sjå uti rømdi så stor ein kring,
der stjernor i natti yrja,
og vetterbrauti stend som ein ring
der framande himlar byrja.
Sei, er der vel einstad ein ende på?
Og kva er så utanfyr' enden då?
Slik spør Ivar Aasen i diktet Vit og tru.
Mange har gjennom tidene stilt de
samme spørsmåla når de i høst- og
vinterkvelder så mot de utallige stjernene på himmelhvelvingen. Kan vi
rekne med en ende - og hva er eventuelt utenfor den?

fatteren ikke har ment det naturalistisk. Det kan ikke forstås på greskeuropeisk vis (dr. theol. Torleif
Boman).
Astronomene mener at universet kan
observeres til en avstand på 13,7
milliarder lysår. (Lyset har en fart på
300 000 km i sekundet). Fortsetter
universet uendelig i alle retninger
også utenfor denne avstanden? Lyset
fra de fjerneste objektene har ikke
nådd fram til oss ennå! Den evige
taushet i disse endeløse rom forferder
meg (Pascal).

Den verdenskjente tyske filosofen
Immanuel Kant skrev: To ting fyller
meg med ærefrykt: stjernehimmelen
over meg og den moralske lov i meg.

I Den bortkomne faderen skriver Arne
Garborg om dem som røynde sin visdom og sine sjåglas og rekna seg
gjennom himlar og heimar og
ransaka stjernetåker og avgrunnar.

I 1. Mosebok blir det fortalt at Gud
festet sola, månen og stjernene på
himmelhvelvingen. Noen sier at for-

Er der vel einstad ein ende på? spurte
Ivar Aasen. Jeg tror vi alle må si oss
enig med Aasen når han i det siste

Prøysens religiøse
landskap

– Derfor inneholder boken en lang litteraturliste, selv om boken ikke er lengre
enn 90 sider, legger han til.
Enstad sier at Prøysens forfatterskap
inneholder flere typer landskap, ikke
minst barnelandskapet. Men man finner
også politisk landskap i dette terrenget,
og deler av det står tydelig i klassekampens tegn. Men det finnes dessuten
et religiøst landskap. – Det er en hage
som dels ligger for seg selv, dels glir
sammen med de andre landskapene,
framholder Enstad.

– Den kristne troen er langt mer til
stede i Alf Prøysens forfatterskap enn
man har pleid å forestille seg, sier NilsPetter Enstad som har skrevet bok om
temaet.
Av Ole Andreas Husøy, KPK
”I milla seg og himlen. En vandring i Alf
Prøysens religiøse landskap” ble presentert i Prøysenhuset i Ringsaker sist
uke. Enstad sier at boken er blitt til over
lengre tid.
– Det begynte som en artikkel om
Julekveldsvisa, og så har stoffet bare fått
lov til å ”balle på seg”. Jeg har oppdaget
nye tekster, og jeg har lest hva andre
har tenkt, sagt og skrevet om dette, sier
Enstad.

Kristne referanser
Julekveldsvisa er gjerne det første man
tenker på når man hører stikkordene
”Prøysen” og ”kristendom”. Men forfatteren prøver å påvise at det kristne ligger
under som en premiss i mange andre av
Prøysens tekster, og har for eksempel
funnet mange klare referanser til sanger
og vendinger Alf Prøysen må ha fått
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verset i Vit og tru konkluderer slik: Nei,
vesle vitet det rekk ikkje til. Ei tru må
stydja oppunder.

Jorda gjer
sine omdreiingar
og går
i den same banen
år etter år.
Menneske blir født og døyr.
Ingen veit
kvar vi kjem frå
eller kvar
vi skal hen.
Livsgåta dødsgåta
er og blir
eit mysterium.
Einast ei tru
kan bere
og byggje bru
i det gåtefulle.

med seg når Frelsesarmeen fra
Brumunddal hadde sine friluftsmøter
langs Præstvegen hver vår.
– I teksten ”Vekkelse om våren” fra 1959
gir han en nokså munter, men respektfull skildring av disse møtene, forteller
Enstad. Det er i år 40 år siden Alf
Prøysen døde.

- Det er vel ikke blitt forbudt å tro på
Gud?
Da journalist Reidar Anthonsen fra
Dagbladet i 1962 skulle lage et intervju
med Prøysen for radioprogrammet
Søndagsposten, ville han gjerne forberede intervjuet godt, men Prøysen ville
det skulle være spontant. – Du må bare
snakke i vei, sa Prøysen før han la til at
journalisten kunne jo spørre om han
trodde på Gud. – Det er vel ikke blitt forbudt å tro på Gud? sa Prøysen i løpet av
radiosamtalen.
KPK

Slekters gang
DØPTE
Skaun
13 06 Emilie Moen (Grønneset)
04 07 Arne Ronulfo Andersen
Erik Holstad
15 08 Jonas Børseth Forve
Børsa
20 06
11 07
18 07
08 08

Fredrik Selbæk Brostrøm
Emilie Nilsen
Emma Skogås (Ålen kirke)
Vetle Estenstad

Buvik
06 06 Adrian Høy Stensvik
18 07 Ola Werkland Hammer
01 08 Sarah Jenny Beckwith
Roy Elliot Ness
Melissa Dahl
Hanna Røst
(Sandnessjøen kirke)
22 08 Noah Haugnes
Inga Østlyng
Emma Kufaas Antonsen

DØDE
Skaun
21 07 Olav Anders Rekstad f 1962
22 07 Bjarne Lefstad f 1929
16 08 Edna Helen Bye f 1934
Børsa
27 05 Gayle Adair Mosand f 1935
25 06 Petter Ingar Berg f 1948
01 07 Aud Jorhild Lysevoll f 1959
(Orkdal kirke)
24 07 Per Johan Hilseth f 1932
25 07 Asbjørn Storsand f 1920
28 07 Tormod Bakken f 1928
16 08 Morten Haugum f 1954
18 08 Arne Kjøren f 1924
Buvik
01 06 Arne Wigdal f 1946
26 06 Elsa Singsaas f 1928
18 08 Jorun Mathilde Pettersen
f 1933
19 08 Kjell Berg f 1937

14 08 Lena Kvalvik og Ola Lund
Forren

VIET
Skaun
03 07 Ann Kristin Øyås og
Petter Henrik Nilsen
Sommerschild
Børsa
03 07 Åshild Bratseth og
Jone Colstrup

Buvik
26 06 Siv Mai Oddny Sagvik og
Odd Martin Harper
24 07 Tove Lise Svanem og
Sverre Hjelen
07 08 Ida Rosvold og Alexander
Haugland

Takk
Hjertelig takk for all deltagelse og blomster, og gave til Buvik IL,
fotballavd., i forb med min mann og vår far Kjell Berg sin bortgang og
bisettelse.
Elisabeth,
Anne-Lise, Torunn, Per Anders og Bente med familier

Pilegrimsvandring 25. - 26. september
– I Kristin Lavransdatters fotspor –
Oppstart ved Skaun kirke kl 09.30, lørdag 25. september. Overnatting på
Sundet gård. Avsluttes søndag 26. september på Pilegrimsgården.
Påmelding innen torsdag 23. september til vandreleder Annegrethe
Jørgensen, tlf 41252522 eller på epost: ag@jorgensen.es
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Inspirea
blomster • gaver • klær
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Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B
Gudstjenester
Onsdag 22. september
Børsa kirke kl 19:00
Ungdomsgudstjeneste kl 19. 00
v/ Bjerkestrand
Takkoffer til KVT
18. s. e. pinse, 26. september
Joh 8,31-36, Jer 6,16-20 Gal 5,1-6
Børsa kirke kl 11:00
Høsttakkegudstjeneste v/
Ellinggard
Utdeling av bok til fireåringer
Søndagsskolen deltar
Takkoffer til menighetens arbeid
Kirkekaffe.
19. s. e. pinse, 3. oktober
Mark 10,17-27, 2 Mos 20,1-8.12-17;
Fil 1,20-26
Buvik kirke kl 11:00:
Høymesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Norsk
Søndagsskoleforbund (STrøndelag).
20. s. e. pinse, 10. oktober
1. Mos 9,8-17, Joh 9,1-7.35b-38
Hebr 11,1-4.7-10
Skaun kirke kl 11:00
Høymesse (nynorsk) v/ vikarprest
Harald Otto Aalvik
Konfirmantjubileum
Takkoffer til Strømmestiftelsen
Børsa kirke kl 17:00
Tilrettelagt gudstjeneste med lav
terskel v/ Ellinggard.
Deltagelse av beboere ved
Gullhaugtun og Meieribakken.
Kirkekaffe .
Takkoffer til organisasjonen
Menneskeverd.
21. s. e. pinse, 17. oktober
Mark 10,13-16, 1. Mos 2,18-24;
Ef 5,25-32

Skaun kirke kl 17:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Kirkekaffe.

Buvik kirke kl 11:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Konfirmantjubileum
Takkoffer til menighetens arbeid.

25. s. e. pinse, 14. november
Joh 6,37-40, Dan 12,1-3,
1. Kor 15,42-49

22. s. e. pinse 24. oktober
Matt 11,25-30, Sal 100, Rom 8,31-39

Børsa bedehus kl 17:00
Familiegudstjeneste v/Ellinggard
Nattverd
Takkoffer til Norsk Misjon i Øst.

Børsa kirke kl 11:00
v/ vikarprest Oddbjørn Stjern.
Høymesse .
Konfirmantjubileum.
Takkoffer til menighetens arbeid.

Siste s. i kirkeåret, 21. november
Hebr 3,12-14, Jes 51,11-15;
Matt 25,1-13

Bots- og bededag, 31. oktober
Luk 13,23-30 Jes 55,6-7; Gal 6,7-10

Buvik kirke kl 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til Norsk Misjon i Øst.

Buvik kirke kl 11:00
Gudstjeneste
v/ vikarprest Harald Otto Aalvik.
Takkoffer til Blå Kors.
Skaun kirke kl 17:00
Sprell levende gudstjeneste med
søndagsskolepreg v/ Ellinggard.
Utdeling av filmen ”Kirkerottene” til
1. trinnet på Venn og Jåren.
Takkoffer til IKO (Institutt for kristen
oppseding).
Fredag 5. november
Børsa kirke kl. 19.00
Minnestund i kirka v/ Ellinggard.
Kirkekaffe.
Allehelgensdag, 7. november
Matt 5,13-16 Jes 60,18-22;
Hebr 12,1-3
Børsa kirke kl 11:00
Allehelgensmesse v/ Bjerkestrand.
Nattverd.
Takkoffer til KIA
(Kristens arbeid blant innvandrere).
Buvik kirke kl 13:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Buvik songlag deltar.
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1. søndag i advent, 28. november
Matt 21,1-9,Jes 62,10-12,
Rom 13,11-14
Børsa kirke kl 11:00
Familiegudstjeneste LYS VÅKEN
v/ Ellinggard.
11-åringene deltar.
Takkoffer til menighetens arbeid.
Skaun kirke
kl 19:00
Lysmesse med konfirmanter
v/Ellinggard.
Takkoffer til LYS TIL VERDEN.

