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Jul i Afrika
Vi er hjemme hos Nyenyezi Masheka og Bahati BoraUzima (Jules blant venner) på Viggja for å høre
hvordan de feirer jul i Afrika. Familien kommer fra
Kongo, og der er julefeiringen helt annerledes enn her
hos oss. Nyenyezi og Jules forteller:
– I Afrika er jula først og fremst en kristen høytid, det
åndelige betyr alt og det materielle betyr egentlig
veldig lite. Adventstida er en forberedelse til jula,
nesten som fastetida til påske. Da er det ofte litt enklere
i kosten, vi vil gjerne gjøre oss klar til at Jesus skal bli
født. Det er en travel tid for presten, for han må ta imot
skriftemål fra absolutt alle i landsbyen, det hører med.

Årgang 54

alle med og feirer Jesu fødsel med stor glede. Barna får
være oppe og roper "Jul, Jul" hele natten. Noen går
hjem, men mange overnatter ute (!) eller i kirka. Så er
det Morgenmesse. Den første starter kl 05.00. Det er så
mange mennesker som skal til messe, at det ofte er både
4 og 5 gudstjenester, en er spesielt for barn, en spesielt
for ungdom.
Etter gudstjenesten er det fest. Da er hele storfamilien
samlet, de bor ofte i samme hus, - besteforeldre, onkler
og tanter, alle er invitert og feirer Jesu fødsel med sang,
god mat og stor glede. Huset er festpyntet til jul. Vi har
ikke vanlig juletre som i Norge, men vi bruker et banantre som vi pynter med bomull. Det skal forestille snø.
Hovedpynten er ei stor julekrybbe, med Jesus-barnet,
Maria og Josef, konger, gjeterer og dyr rundt stallen,
rundt omkring er det palmer og sypress. Mange av

Julefeiringen starter med Midnattsmesse julaften. Da er

Nyenyezi, Esther (7), Nelly (10), Jules og Marie-Jules (5)
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Hva skal du gi i år? (del I)
Det er ikke lett å finne ut hva en
skal gi i julegaver. Noen er veldig
flinke og ha startet gaveinnkjøpet
i god tid. De lager personlige gaver
til hver enkelt. De fleste er nok
likevel ute i siste liten. De blir en
rask runde innom et kjøpesenter.
En ønskeliste er et kjærkomment
hjelpemiddel. Forventningene er
store og kjøpepresset er nok ikke
mindre i år. Vi er redde for å skuffe
barna. De andre fikk jo så mye
finere gaver. I en undersøkelse
blant nordmenn viser det seg
likevel at flere og flere dropper de
store julegavene. I stedet sender
man penger til en humanitær
organisasjon og lar det bli gaven i
år. Det kommer nok av at mange
føler på at vi har julaften hele
året. Vi har ikke de store ønskene
lenger, de er allerede oppfylte. Og
vi er allerede mette. Rikdom er et
relativt begrep. Rikdom kan nok
måles i antallet og prisen på
gavene vi får til jul, men det er ikke
alt. Også i rikdommen kan det
nemlig være fattigdom. Der kan
være fravær av nærhet og varme.
Fravær av trygghet og omsorg.
Der kan være en fattigdom som
dreier som om ensomhet og savn.
Aldri så sterkt ser vi kontrastene
som i jula. Aldri er savnet,

ensomheten og smertene så
tydelige som når jula ringes inn.
Hva skal du gi i år? Kanskje skal
du prøve å gi noe du allerede har i
deg selv? En floskel sier at det
viktigste i livet er gratis! De
viktigste tingene vi kan gi
hverandre koster ikke så veldig
mye enn at vi gir av oss selv. Jeg
blir forundret gang på gang når
jeg oppdager hva en liten
oppmerksomhet kan bety og
hvordan det kan varme. Et kort,
en blomst, et varmt håndtrykk, en
takk. Tenk at noen bryr seg og ser
meg? Tenk at noen gidder. I et lite
ord av P. Hein heter det. "Den
Guds klarsyn falle på, ser det
store i det små". De små tingene.
Juleevangeliet kjenner vi. Vi har
hørt det tusen ganger. Det
handler om det lille Jesus barnet i
Betlehem. Det er også en slags
gave. En gave fra Gud til oss
mennesker. Kanskje ikke så stort
og prangende med første øyekast.
Men ser du nøye kan du øyne det
store i den lille. For her hviler
himmelens kongesønn, Jesus. Han
kom slik for at alle skal kunne si:
Jo Gud han kommer også meg
nær! Han ser også meg! Hva er
det han vil gi? Intet mindre enn
seg selv og sin kjærlighet. Her

Forts. fra side 1
figurene er kostbare og forseggjort. Ofte bruker barna
førjulstida til å lage leirfigurer til julekrybba.
- Hva slags julemat bruker dere? - Det er ikke noen
spesiell julemat i Kongo, men det skal være god mat,
festmat. Vi spiser mye kylling og geit. Vi har sauer også,
men vi spiser dem ikke. Det er motsatt av i Norge. Og så
blir det naturligvis mye søtsaker og godterier.
- Hva med julegaver? Vi gir ikke julegaver til hverandre.
I stedet gir vi gaver i kirka, som en kollekt. Noen gir

skal jeg lære deg en bønn du kan
be, om det er jul eller ikke. Den
handler om å lukke inn
Gudsbarnet, og samtidig bli
lukket inne i en større
sammenheng.

Akk, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke;
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt"
En god og velsignet jul, ønskes
dere alle fra oss som arbeider
ved kirkekontoret i Skaun.

Hva skal du gi i år?
(del II)
Det er greit med ønskelister til jul.
Skulle jeg våge meg frempå med
et spesielt ønske dette året, må
det være en jubileumsgave til
Børsa kirke. Vi trenger hver krone
for å holde den gamle kirken i god
stand. Det offentlige sliter med
økonomien, og mer og mer må vi
innse at vi også trenger et
initiativ fra oss som brukere av
kirken. Vi har et mål på ca kr. 500
000,- Vil du være med å hjelpe
oss til å nå dette målet?
Jubileumskontoen vil du finne inne
i dette nummeret av bladet. På
forhånd takk for din gave.

penger, og noen kan f. eks gi ei ku. Da legger de et reip i
kollektkorga, det er mer praktisk enn å ha med kua inn i
kirka. Når alle har gitt, samles alle gavene fra hele
soknet, og det er en slags konkurranse om hvilken
landsby som har gitt mest. – Nei, forresten er det ingen
konkurranse, sier Jules, - det er gleden over å gi til Gud
som er drivkraften.
- Hva slags jul blir det her i Norge, norsk aller
afrikansk? Vi har ingen norske tradisjoner, så vi vil nok
lagen en afrikansk jul så godt som vi kan, sammen med
venner. Og vi går selvfølgelig i kirka 1. juledag.
RHo
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Min tro
Navn: Anders Aasegg Morken
Alder:39
yrke: Redaktør, avisa Sør-Trøndelag
1. Hva gir livet ditt mening?
Å få bidra til noe positivt og nyttig
for andre mennesker, samt å få
dyrke kjærlighet og omsorg til de
menneskene jeg er aller mest glad i.

religion griper inn i hverandre.
Vitenskapen slår fast at cellegift
helbreder kreft, men hvilken kraft
ligger bak det faktum at
bestanddelene i cellegift dreper
kreftcellene? Det er et spørsmål jeg
av og til stiller meg, og jeg tror
svaret like godt kan tuftes på tro
som på vitenskap.

2. Har Gud betydning for livet
ditt?
Ja. Min Gud er en kraft som gir meg
både trøst og håp. Samtidig er jeg av
den oppfatning at vitenskap og

3. Hvilke tanker har du om
Jesus?
Jeg tror Jesus var en person som
hadde en guddommelig kraft, som
ble brukt til å gi folk håp og ikke

Andakten

minst innsikt i rett og galt.
4. Hva tror du om et liv etter
døden?
Jeg er svært usikker. Men jeg synes
det er eiendommelig å påstå at det
ikke finnes et liv etter døden. Et liv
etter døden er faktisk like
uforklarlig som et liv før døden.

Av Karl Grostad

Jeg vil gå foran deg (Jes. 45, 2-3)
Dette sier han som vil lede og føre deg: "Jeg vil vise deg
den vei du skal vandre".
Han er interessert i å få deg og meg til å følge etter seg.
Han vil at vi skal føle oss trygge ved å gå etter en som
kjenner veien fra før.
For han sier: "Jeg er veien sannheten og livet!". Han vil
gi deg fasthet og tro, troen på at hvis du følger ham så
vil han føre deg til fram til målet. Og målet er en plass
han har beredt for alle som vil følge ham, et rom i

himmelen. Det er målet for vandringen!
Derfor trenger vi Jesus som ledsager, han som kjenner
veien. Han er også nevnt som hyrden som leder fårene.
"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem og de følger
meg, og jeg gir dere evig liv. De skal aldri i evighet gå
tapt og ingen skal rive dem ut av min hånd"
(Joh. 10, 27-28)
Søk ham, og han vil la seg finne!
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Biskop Finn Wagle:

Å speile seg i Guds ansikt
Foran meg på skrivebordet ligger fjorårets program
for Juledagens høytidsmesse i Nidarosdomen.
Forsiden preges av en vakker tegning av Bjørn
Bjørneboe, Domkirkens tidligere kapellan. Maria
med Jesusbarnet ved sitt bryst lyser oss i møte. Maria
bøyer seg over barnet. Det er som vi kan fornemme
varmen og ømheten i hennes blikk.
I alt det spesielle som var knyttet til Jesu fødsel,
handler tegningen om noe allment:
En mor bøyer seg over sitt nyfødte barn. Med sin
holdning og sitt blikk formidler hun en kjærlighet
som spedbarnet kan ta til seg: Noen er glad i meg!
Her er det hjertespråket som får tale. Lenge før
spedbarnet har den ringeste mulighet til å forstå
ordene, får det speile seg i kjærligheten og ømheten i
mors og fars blikk. Slik formidles dyrebar innsikt:
Jeg er elsket! Så grunnleggende er denne erfaring for
oss mennesker at noen har sagt: Vi blir mennesker
ved å speile oss. Et spedbarn får speile seg i mors og
fars ømme blikk – og preges for livet.
Juleevangeliet handler om at vi får speile oss i Guds
ansikt. Gud "bor i et lys dit ingen kan komme",
skriver apostelen, "han som intet menneske har sett
og heller ikke kan se", 1 Tim 6,16. Nei vel - men jul
handler om at Gud har bygget bro over denne
uendelighet av avstand! Gud har lenket seg til vår
virkelighet. Og han bruker et språk som vi kan forstå
og gripes av, selve hjertespråket: Barnet i krybben –
Det er en fin tradisjon å lese juleevangeliet høyt
sammen på julaften, for eksempel i forbindelse med
middagen. Noen vil ha problemer med å finne fram
til hvor juleevangeliet står, derfor bringer vi teksten
her:

Juleevangeliet
Lukas 2, 1 - 14: Det skjedde i de dager at det gikk ut
befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle
innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og
alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til
Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med
Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de

Guds utleverende ømhet og
kjærlighet som treffer oss i
dypet av vår sjel og preger oss
for livet.
Så sterkt taler juleevangeliet
om Guds ømhet og kjærlighet
at verden aldri har kunnet glemme det. Det er
underlig å tenke på at datidens kjendiser – keiser
Augustus og landshøvding Kvirinius og kong
Herodes – de huskes i dag fordi de var bipersoner i
det drama som fant sted, da Jesus ble født og
mennesket fikk speile seg i Guds ansikt.
Jul handler om fordypet innsikt i og tilgang til
kjærlighetens mysterium, fordi hjertespråket får tale.
Barnet i krybben speiler seg i Marias og Josefs ansikt
– og vet: Noen er glad i meg. Mennesket speiler seg i
barnet i krybben - og treffes av Guds ømhet og
kjærlighet. Eller for å si det med Erik Hillestad, i
hans vakre gjendikting av den julesangen som mer
enn noen annen hører selve julenatten til:
Stille natt – heilage natt!
Gud gjev jorda voni att.
Himlen smiler frå barnet sin munn,
kjem oss nær i ei frelsande stund;
vier Guds framtid til vår.
Velsignet jul!
var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin
sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en
krybbe. For de fant ikke husrom noe sted.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på
markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett
sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men
engelen sa til dem: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere
en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født
dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn
som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett var
engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang:
"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant
mennesker som Gud har glede i!"
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Konfirmantaksjonen SKRIK
For tiende året på rad skal konfirmanter selge kubbelys i kirkeårets farger. Siden starten har nesten 60 000
konfirmanter samlet inn 10 millioner kroner til barn og unge i Rwanda, Uganda og Øst-Timor. På denne måten
har de valgt å være venner med noen de ikke en gang har møtt. Valgt å dele. Valgt å gi dem underhold i form
av skolepenger, skoleuniform og litt medisiner. Valgt å gi dem en fremtid.
Bibel og Bistand - hånd i hånd
Konfirmantaksjonen Skrik er et samarbeid mellom Strømmestiftelsen og Det norske Bibelselskap. Halvparten
av midlene går til bistand og den andre halvparten til bibelarbeid. I år skal Skrik-aksjonen finansiere 50 000
kroner til oversettelse av Bibelen til Iraqw-språket i Tanzania, 200 000 kroner til et Aids-prosjekt i Burundi og
50 000 kroner til Bibelleser-ringen i Uganda.
Hver konfirmant får åtte lys som de skal selge
for kr. 40,- pr. stk. Ta godt i mot konfirmantene
når de ringer på døra. Det fortjener de.
Konfirmantenes egen lysaksjon gjør fremtiden
lysere for tusenvis av barn og unge i Sør.

Nicoline Sofie Solberg, Arve Dørdal og Håkon
Nilsen Kjøren selger lys for aksjon Skrik

«Jeg velger å være din venn»
Jan Inge Revheim, Strømmestiftelsen
For mange år siden besøkte jeg en gammel og klok mann. I det jeg skulle gå så han meg dypt inn i øynene. Med tydelig,
men skjelvende stemme sa han: "Jeg velger å være din venn." Ordene gjorde et sterkt inntrykk på meg. Uten forbehold
og tanke på at jeg skulle gi noe igjen eller for så vidt respondere i det hele tatt, fikk jeg valget: å akseptere tilbudet eller
avslå.
Men kunne jeg avslå? Selvsagt ikke, for her var et menneske som ønsket å være min venn uten en gang å vite den fulle
og hele sannhet om hvem han hadde foran seg. En som ønsket ubetinget fellesskap. Det er ikke hver dag en møter slike
mennesker. Så vi avtalte nytt møte en av de nærmeste dagene. Vennskapet varte ikke så lenge, fordi den kloke mannen
døde kort tid etter - dessverre.
Hvem trenger venner?
For en tid siden tenkte jeg igjen på han som en gang valgte meg til sin venn. Jeg kjørte forbi en stor plakat i Kampala,
hovedstaden i Uganda. "WHO NEEDS FRIENDS? OVER 30 CHANNELS OF THE WORLD'S BEST
ENTERTAINMENT". Hvem trenger venner når en har over 30 TV-kanaler å velge mellom? Reklamen vil ha oss til å
tro at underholdning er viktigere enn venner.
Underhold - ikke underholdning!
I Uganda har jeg møtt hundrevis av barn som er i desperat behov for en venn. Som ikke ønsker noe annet i denne
verden enn at noen skulle se dem dypt i øynene og si: Jeg velger å være din venn. Dette er barn som ikke kan stenge ute
den vanskelige livssituasjonen de befinner seg i ved å titte på TV. For ikke eier familien deres TV. Heller ikke innlagt
strøm om noen skulle låne dem et. Faktisk har mange av disse barna ikke en gang nær familie som kan ta seg av dem.
Mor og far er døde av AIDS. Hvem skal da underholde dem? Gi dem daglig brød og skolegang? Kjærlighet og et håp
for fremtiden? Underhold - ikke underholdning - er hva disse foreldreløse barna trenger.
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50-årskonfirmantene

50-års konfirmanter i Buvik kirke 1. juli 1956. Første rekke fra venstre: Jostein Konstad, Asbjørg Haugan Hille,
Oddny Øiaas Eide, Knut Forbord. Andre rekke fra venstre: Sokneprest Stein Ellinggard, Kjell Arnfinn Leraand, Arnfinn
Kvernberg, Steinar Valseth, Asle Johnsen, Anton Hammer. Tredje rekke fra venstre: Oddbjørn Snøfugl, Olav Snøfugl,
Olav Belsås, Jon Klefstad, Knut Lindås, Eistein Kvam. Petra Kristine Onsøien har dessverre gått bort i mellomtida. Ikke
til stede da bildet ble tatt: Per Kristian Skare, Jan Agnar Langmo, Trygve Onsøien, Erling Lereggen, Erna Kristine
Lerånd Sæter, Else Vigdal.
Foto: Øyvind Brostrøm, Trønderbladet

Konfirmanter i Skaun kirke 1. juli
1956. Fra venstre: prestevikar
Oddbjørn Stjern, Noralf Aunan, Ola
A. Skauge, Bjørg Solstad, Lyder
Lefstad, Kåre Rekstad, Ottar Melby,
Asbjørn Hegglund, Dagrun Synnøve
Husby , Arnfinn Otterstad, Åsmund
By
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Konfirmanter i Børsa kirke 24. juni
1956.
Første rekke: Målfrid Kuvås, Vera
Synnøve Kvarsnes, Brit Karin
Hammer, Målfrid MArie Lundhaug,
Mildrid Tangvik, Kari Kjærem,
Solveig Viggen, Liv Marian Wollum.
Andre rekke: Kjell Høstad, Kjell
Asbjørn Viggen, John Asbjørn Rian,
Magnar Rian, Arnold Lund, Ingebrigt
Lien

På tur til venner
Av Maren Nedregaard
Klokka er seks om morgenen og 18 trøtte, men spente
mennesker er samlet utenfor Fredly folkehøgskole.
Endelig er den lenge planlagte dagen her. Vi skal til
Tyskland for å besøke våre venner fra Wassmuthshausen.
Vi ankom Berlin på formiddagen den 6. oktober. Vi ble
møtt av Christina, Claudias søster, på flyplassen. Hun
guidet oss til ungdomsherberget der vi skulle sove og
viste oss rundt i byen. Berlin er en storby, og det er godt
å ha noen som kjenner byen ekstra godt. Ved
ungdomsherberget møtte vi noen andre tyske ungdommer som vi kjenner fra ungdomsgjengen som besøkte oss her i
sommer. De var kommet for å være sammen med oss denne helga i Berlin. Ønskene om hva vi ville oppleve denne helga
var forskjellige, men alle sammen vil se seg rundt i denne store byen. Vi var på kino, noen handlet og noen besøkte
Berlins stadion. Søndag formiddag dro vi videre til Wassmuthshausen. Etter mange timer i minibuss ankom vi denne
flotte lille bygda. Det var utrolig å se hvor godt de tok i mot oss. Det første vi gjorde var å spise deilig grillmat. Deretter
dro vi på tysk - norsk gudstjeneste. Etter en lang dag fikk vi komme til vertsfamiliene der de hadde redd opp gode varme
senger. Jeg tror alle sov veldig godt den natta.
Dagene gikk fort og vi fikk oppleve mye. Vi fikk være med ungdommene på skolen får og se hvordan de hadde det der, vi
fikk se den koselige byen Homberg, både på kvelden og morgenen, se et grensemuseum, oppleve den fine byen Kassel og
mye mer. Dette har vært en opplevelse. Vi har fått nye venner, og blitt bedre kjent med gamle. En tur som gjerne kan
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Mauseth-tegning fronter kirkejubileet
Denne tusjtegninga av Børsa
kirke, som er signert Peder
Mauseth, kommer vi til å få se
mye av i året som kommer.
Tegninga er nemlig blitt logo for
neste års kirkejubileum. I
forbindelse med at Børsa kirke
fyller 150 år i november 2007, har
Mauseth stilt tegninga til
disposisjon for komiteen. Den er
allerede tatt i bruk på brevark.
Tegninga skal også trykkes på
krus, som skal selges til inntekt
for renoveringa av kirka. På
krusene vil det sammen med
tegninga stå "Børsa kirke 150 år,
1857-2007". Kirkeverge Inger
Berg håper at krusene vil være i
salg allerede før jul.
- De er jo fine både som julegaver
og samlerobjekter.
Økonomikomiteen, som står bak
ideen, håper at krusene vil bringe
inn litt penger til oppussinga. I
tillegg planlegger de en basar og

kanskje en konsert i kirka for å nå
målet på 500 000 kroner. De vil
også kontakte næringsliv og
organisasjoner som de håper vil
bidra, sier Berg.
Menighetsbladet har tidligere
skrevet om planene for
oppussinga, som blant mye annet
omfatter oppmaling av koret og

Kristtorn – planten med selvforsvar
Av Arne Sæteren

Du finner de grønne taggete bladene på juledekorasjoner og svært mange
stemningsfulle tegninger til jul. Kristtorngreiner med røde bær hører
julen til.
Dette er en skikk hentet fra England. Tidligere ble kristtorngreiner også
brukt til påske som erstatning for palmeblader. Planten har fått navnet
kristtorn som symbol på Jesu tornekrone. Men noen kaller den tornebusk.
Kristtorn har vært regnet som en hellig plante som skulle beskytte mot
ulykker. Den har også vært brukt som medisin.
Men visste du at bladene på kristtorn også kan være glattkantede?
Taggene kommer hvis greinene beskjæres eller noen dyr spiser av dem.
Da utvikles taggene på bladene som et selvforsvar mot dyr. Det er derfor
ikke uvanlig at noen trær har tagger på bladene nærmest bakken, mens i
toppen av treet er bladene glattkantede.
Kristtorn vokser langs kysten fra området mellom Kragerø og
Tvedestrand til Sunnmøre. Buskene kan bli 20 meter høye og ha en
omkrets på to meter. Men i Norge blir de sjelden høyere enn 12-15 meter.
Bladene sitter på hele vinteren.
KPK.

våpenhuset, fjerning av fire søyler
framme og utbedring av benkene.
Søknaden ligger nå hos
bispedømmerådet og
riksantikvaren, som må gi sitt
samtykke før arbeidet kan
påbegynnes.
Til nå er det samlet inn 4000
kroner til arbeidet, og mer trengs
hvis kirka skal fremstå i sin beste
prakt til jubileumsmarkeringen i
månedsskiftet november-desember
neste år.
Berg ønsker å oppfordre folk til å
stille på dugnad til våren.
- Vi håper å få trommet sammen
en dugnadsgjeng til å vaske og
male grunnmuren og stakittet
rundt kirka, nå som selve kirka er
pusset opp utvendig. De som har
lyst og anledning til å hjelpe til når
snøen forsvinner til våren, kan
melde seg på kirkekontoret.
Du kan gi ditt økonomiske
bidrag til oppussinga på
kontonummer: 4202 06 55121
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Kveldsgudstjeneste i Børsa kirke 19. november
Tema for kvelden de var felleskap. Det var en noe annerledes og veldig
fin gudstjeneste der konfirmanter og utviklingshemmede fra kommunen
deltok med blant annet prosesjon, lystenning, sang og spill. Kveldens
klokker var Arve Kvernstad. I stedet for en tradisjonell preken fikk
menigheten i oppgave å illustrere fellesskapet i guds rike ved hjelp av
limstifter og farget papir.
Sokneprest Stein Ellinggard forteller at han i mange år har hatt en drøm
om å gjøre gudstjenesten og kirken mer tilgjengelig for alle grupper i
samfunnet, og dette er et forsøk på å nå dette målet. Ellinggard sier også
at han håper at dette kan bli en tradisjon. Hensikten er ikke å lage et eget
opplegg for utviklingshemmede, men å gjøre gudstjenesten til en
møteplass for alle.
For oss andre som var på gudstjenesten var det en fin opplevelse og de
som bidrog på forskjellige vis skal ha en stor del av æren for det.
Kirkekaffen til slutt smakte ekstra godt med kake bakt av Solfrid Onsøien

Marianne Eggen og Stein Ellinggard i
prosesjon

Bjørg Johnsen tenner lys

Laila Lund
og Bjørn
Morten
Buøy synger
og spiller
(Mykje lys
og mykje
varme)
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Losjene i Buvik
Av Bjørn Nordheim

Blant de mange minnene fra
barne- og ungdomsåra er også
losjemøtene – først i barnelosjen,
siden i voksenlosjen.
Barnelosjen het Vigdarvon. Jeg
ble med i losjen i 1948, og det var
Anne Stav – lærer ved Presthus
skole – som var leder. Møtene var
i losjehuset som ble oppført i
1904. Eldre buvikinger husker at
det lå ved den gamle bygdeveien
– et lite stykke sør for kirka. Ei tid
var det skole der, og Buvik
songlag hadde lenge sin ukentlige
sammenkomst i losjehuset.
En fikk oppleve mye nytt på
møtene – opplevelser som en
husker godt over et halvt århundre
etterpå. Møtelederen ble kalt
øverstetemplar, og alle hadde
regalier, røde eller hvite. Jeg var
sekretær.
En gang hadde vi brevkveld, og
det ble kunngjort i barnebladet
Magne. Alle som ønsket en
brevvenn, sendte brev til meg.
Breva ble utdelt på et møte. Jeg
korresponderte i mange år med en
gutt fra Sør-Odal, og vi møttes
også en gang i Oslo.
Av og til var det åpen fest i
losjehuset. I jula var det alltid
juletrefest med stort oppmøte. En
gang var det bitende kaldt, og jeg
husker at den store ovnen var
rødglødende. Buvik songlag var
med. Jeg tror at de opptrådte

gratis som takk for at de fikk leie
huset.
Skolestyrer Martin Kregnes fra
Heimdal holdt tale. Han var visst
ofte med når det var fest – det
samme var skoleinspektør Johan
Strand fra Løkken. Jeg husker at
Strand fortalte at han hadde et
manuskript i lomma, men det
kunne han ikke bruke fordi det var
så mange unge i forsamlinga. De
ville ikke ha glede av å høre om
noe som bare interesserte de
voksne – og derfor improviserte
han. Det syntes jeg var godt gjort.

minne fra et møte. Jeg hadde ikke
fyllepenn, og brukte derfor penn
som støtt måtte settes i
blekkhuset. Blekkhuset var nesten
tomt, men det stod heldigvis ei
flaske med blekk i nærheten. Jeg
fylte blekkhuset, og mens jeg
holdt på med det, la jeg merke til
at ei av kvinnene hadde et stort
problem med å holde seg alvorlig.
Da møtet var slutt, fortalte hun at
det så ut som om jeg fylte
dramglaset! Det var Gunnhild
Oppigard – Gunnhild Hammer –
som sa det.
De fleste av medlemmene er borte
nå, men jeg husker dem alle med
glede.

Etter at Anne Stav sluttet som
leder, overtok Ludvik Snøfugl. En
gang hadde ikke Ludvik
anledning til å komme, men møtet
ble holdt likevel – og jeg tror det
gikk bra.
Høsten 1950 ble jeg sammen med
flere andre opptatt i voksenlosjen.
Ragna Rytter – som lenge var
lærer ved Trøndertun – var en
ivrig godtemplar. Det var hun som
ledet møtet da jeg ble medlem.
Losje Vigda hadde gjort det til en
tradisjon å ha møte om kvelden
første juledag. Jeg tror ikke alle
var glad for å møtes da – en dag
da en helst skulle være heime.
Jeg har mange gode minner fra
losje Vigda – minner som det er
en glede å tenke gjennom på nytt.
Jeg var sekretær også i
voksenlosjen, og har et pussig

Karen Onsøien hadde i mange år
sitt virke ved Grensen meieri, og
ble helst kalt Karen meieriet. Hun
var lenge medlem i losje Vigda.

Faktarute:
Losje er betegnelsen på en lokalforening av en større organisasjon som kun er åpen for innskrevne
medlemmer. Medlemskapet blir gjerne bekreftet med et høytidelig, skriftlig løfte. Losje brukes også
om møtestedet og møtene. I denne artikkelen er det snakk om avholdsorganisasjonen IOGT
(International Organisation of Good Templars). Medlemmene her blir derfor ofte kalt godtemplar.
Ungdomsorganisasjonen heter i dag Juvente.

Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

Juletrefester
HELLIGTREKONGERSFEST
i Buvika lørdag 6. januar på Buvik
Menighetshus kl 17.00

JULEFEST
i Børsa bedehus 29. desember,
klokka 18.00
Arrangør: Normisjon og
søndagsskolen

Takk
Beboere og betjening ved
Vennatunet takker hjerteligst for
pengegaver gitt i anledning Gunvor
Landrøs begravelse.
Marit Venn
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Slekters gang
DØPTE
Skaun
22.10 Einar Liaklev
Mathias Grostad
Andreas Wenn (velsignet)

DØDE
Skaun
28.10 Bjørn Oddvar Vaslag

Børsa
15.10 Erik Dahlen
Kai-Tore Nordhammer
29 10 Ane Dorthea Kjøren Refseth
05 11 Matias Karlsen

Børsa
05.10
06.10
09.10
26.10
31.10
09.11

Buvik
05.11 Oliver Holberg
(døpt i Nerskogen kapell)

Buvik
25.10 Johan O Kvernberg

VIET
Skaun
21.10 Hanne Gilde og Thomas
Hovset

Sivert Bye
Berit Storsand Olstad
Knut Charles Johansen
Julia Anlaug Hatlebrekke
Gunvor Landrø
Jan Ivar Aune
(bisettelse i Berkåk kirke)

07.11 Agnes Rottem
(jordfestelse på Rottem
kirkegård)

Storsamling for ungdom
Impuls TRH 07 går av stabelen 26. - 28. januar 2007 på
Brundalen videregående skole. Dette er vinterens
begivenhet for kristen ungdom, og det ventes flere hundre
deltakere til konferansen. Deltakeravgiften er på 400 kr,
men vi planlegger en gruppepåmelding fra
Ungdomsklubben Thunder i Børsa, og da får vi en del
rabatt. Ta kontakt med Maren Nedregaard på tlf 72 86 30
02 hvis du vil bli med! Sjekk også www.impulsweb.no

Neste nummer av Menighetsbladet kommer ca 16. februar. Stoff til bladet må være redaksjonen i
hende senest 25. januar. Vi vil da presentere Vårkalenderen, og det er fint om de ulike foreninger
sender oss sitt program for våren.

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

B-blad
FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester
10. desember 2. søndag i advent
* Matt 24,1-14 Mal 3,17-4,2a; Rom
15,4-7

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
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til Norsk Misjon i Øst

Buvik kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til Den norske Kirke i
utlandet.

17. desember 3. søndag i advent
Matt 11,2-10 Jes 35,3-10;
1 Kor 4,1-5
Børsa kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Julekonsert kl. 19:30
Andakt ved Ellinggard
Buvik kirke kl. 18:00
Julekonsert
Andakt ved Ellinggard
Tirsdag 19. desember
Skaun kirke kl 19:30
Julekonsert
Andakt ved Bjerkestrand
24. desember Julaften
Luk 2, 1-14 Mi 5, 1-4a
Buvik kirke kl. 14:30
Familiegudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Musikkorpset spiller 1/2 time før
gudstjenesten
Børsa kirke kl. 14:30
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Musikkorpset spiller 1/2 time før
gudstjenesten
Skaun kirke kl. 16:00
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.
Musikkorpset spiller 1/2 time før
gudstjenesten

Børsa kirke k.13:00
Høytidsgudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer til NMS Trøndelag
26. desember 2. juledag
(Stefanusdagen),:
* Apg 6, 8-15 Jer 1,17-19;
Matt 10,17-22
Skaun kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste v/ Bjerkestrand.
Takkoffer: NMS
27. desember 3. juledag
Rossvollheimen i Børsa kl.11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Åpen for alle pårørende

Børsa kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Bjerkestrand
Barna Misjonsdag
Utdeling av Det nye testamentet
Takkoffer til menighetsarbeidet
21. januar 2. s. e. Kr. åp.dag
Joh 2,1-11 2 Mos 33,18-23;
Tit 2,11-14
Skaun kirke kl.11:00
Høymesse v/ Ellinggard
Takkoffer: Normisjon Trøndelag
28. januar Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16 Jer 9,23-24;
1 Kor 9,24-27
Buvik kirke kl. 11:00
Barnas misjonsdag
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard
Utdeling av Det nye testamentet
Takkoffer til NMS
Børsa kirke kl. 19:00
Kveldsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Normisjon.
4. februar Såmannssøndagen
Luk 8,4-15 Jes 55,10-11;
1 Kor 1,20-25

31. desember Nyttårsaften
* Sal 103, 1-4.8-12 1 Joh 1,5-7;
Luk 13,6-9

Skaun kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/ Bjerkestrand
Barnas Misjonsdag
Utdeling av Det nye testamentet
Takkoffer: NMS

Skaun kirke kl 21:00
Kveldsmesse v/ Ellinggard
Takkoffer: Redd Barna

11. februar Kristi forklarelses dag
Matt 17,1-9 2 Mos 34,27-35;
Åp 1,9-18

7. januar Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Jes 60,1-6; Ef 3,1-6

Børsa kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
Takkoffer til menighetsarbeidet

Ingen gudstjeneste
7. januar Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Jes 60,1-6; Ef 3,1-6

18. februar, søndag før faste
(Fastelavnssøndag),
Luk 18,31-43 Jes 52,13-15;
1 Kor 13,1-13

Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Ellinggard
Takkoffer til Normisjon

Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Ellinggard

14. januar 1. s. e. Kr. åp.dag
* Luk 3,15-17.21-22 Jes 42,1-4;
Kol 1,15-20

Skaun kirke kl. 19:00
Kveldsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer: Kirkens SOS

