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«Alle mann på dekk»
Et seilingsprosjekt med ungdom fra Børsa og Wassmutshausen
Har du ikke lagt planene for
sommeren enda?
Da har du nå en unik mulighet til å
få oppleve en drømmetur.
I samarbeid med den tyske kirke
EKD og menigheten i
Wassmutshausen, arrangerer
Børsa menighet en seiltur for ungdom mellom 13 og 25 år fra 26.juli
til 4.august.

Båten heter Pedro Doncker og er
en tremastring med plass til 35
personer. Den norske gruppen vil
bestå av 18 personer og vi har
enda ledige plasser. Reisen starter
med tog fra Trondheim til Oslo.
Deretter Kielfergen til Kiel hvor vi
møter den tyske ungdomsgruppen som ledes av Ralf Ruckert,
prest og stor norgesvenn. Her blir

vi nærmere kjent både med Kiel
og de tyske ungdommene. Selve
seilturen går fra Kiel mandag formiddag, og vil gå mot Danmark.
Vi returnerer på fredag slik at vi
rekker Kielfergen tilbake til Oslo og
toget hjem på lørdag 4.august.
Seilturen vil bestå både av praktiske oppgaver, soling/bading, og
selvfølgelig besøk på idylliske
steder langs den danske kysten.
Du vil få mulighet til å knytte internasjonale kontakter og å bli kjent
med nye steder som f. eks Kiel.
Kommunikasjonen vil foregå på
engelsk. Prisen for hele turen vil
komme på ca. kr. 2000,- inkludert
også maten om bord i seilbåten.
Denne sjansen må du derfor ikke
gå fra deg. Er du interessert i å vite
mer om dette, ta kontakt med
kirkekontoret og sokneprest
Ellinggard på
tlf. 928 93 142.
Vær rask!!

Tremastingen Pedro Doncker
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”Dagen da døden
døde”
Stein Ellinggard

Den kjente engelske apologeten Micael Green har
skrevet en bok om påsken, og den heter ”Dagen da
døden døde”. Det er en god beskrivelse av hva påsken handler om. Green er apologet, det vil si at han
forsøker med logiske argumenter og vise at det
skjedde slik Det nye testamentet vitner om det.
Påskebudskapet er ikke en konstruksjon, tenkt ut av
spissfindige teologer. Nei, det er selvopplevde hendelser skrevet ned av øyenvitner. Det ser vi av de ulike
beskrivelser i evangeliene. Jesus fortalte flere ganger
at en dag skulle han gå til Jerusalem, der skulle han
bli tatt til fange, han skulle pines og han skulle dø på
et kors. Men etter tre dager skulle han oppstå fra de
døde. Disiplene forstod ikke hva han snakket om,
men det hele skjedde slik han hadde fortalt. Jesus
ble tatt til fange og stilt for retten, anklaget for å
spotte Gud og for opprør mot keiseren. De romerske
myndigheter dømte han til døden under påtrykk fra
folket. Jesus ble dømt til korsfestelse. De som foretok
avstraffelsen var profesjonelle soldater, som visste
når et menneske var død. De tok Jesus ned av korset
og han ble lagt i en grav, og evangelisten Matteus
sier at de satte vakter rundt graven i frykt for at noen
skulle stjele liket og å sette ut rykter om en oppstandelse fra de døde. Liket som var balsamert med
mengder av salve lå dypt inne i den mørke hulen. Er
det noen som kan betvile at Jesus var død? Ingen.
Disiplene og alle var overbevist om at nå var det slutt.
Påskemorgen går Maria Magdalena til graven. Ikke
for å se den oppstandene, men for å stelle liket og
for å sørge. Det er da det underlige skjer, steinen er

borte og graven er tom.
Hun er forvirret, men går og
forteller det til Peter og de
andre disiplene. I hagen
møter hun en ukjent mann
og hun sier” De har tatt min
Herre bort og jeg vet ikke
hvor de har lagt han”. Da
skjer det forunderlige,
Maria ser at hun taler med
den oppstandene Jesus.
Han er annerledes, men
likevel den samme. Så kan en si: Det er var ikke
Jesus, eller det bare var et syn? En drøm. Men det
merkelige er at flere og flere får den samme erfaringen. I dagene etter påske og før Jesus himmelfart,
møter Jesus hundrevis av mennesker. Og de får den
samme overbevisningen. Jesus hadde opptått fra de
døde! I dag når du leser bibeltekstene kan du enda
merke hvor sterkt de taler. Her finner du både tvil og
usikkerhet, men også en jublende glede og takk.
Jesus oppstandelse var en hendelse som forandret
alt. Her viste Jesus at hans makt var sterkere enn
døden. Her fikk man en bekreftelse på at Jesus talte
sant i alt det han sa om seg selv. Jesus hadde kraft i
seg ikke bare til selv å stå opp av graven, men han
hadde også makt til å reise alle som tror på han opp
fra gravene. Påsken er derfor ”Dagen da døden
døde”. Dette er det vi fortsatt forkynner, i en verden
der døden enda har stor makt.
Jesus har seiret og vi skal seire med han. Derfor må
du ikke se deg blind på alt som vil dra deg ned og
som truer ditt liv. Og du må ikke gi opp, men fortsatt
forkynne Jesus makt inn i denne verden. Jesus har
seiret, og i han har du og jeg også del i denne seieren. Derfor kan du frimodig synge på påskedag: Deg
være ære Herre over dødens makt. Evig skal døden
være Kristus underlagt.
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Min tro
Navn: Ebbe Kimo
Alder: 38 (og et halvt)
Yrke: Lensmannsbetjent i Skaun

Hva gir livet ditt mening?
Å få være sammen med familien
min, være en del av et godt arbeidsmiljø, kunne sette av noe tid til interessen min for indianerne i NordAmerika og ikke minst…være med i
det kristne fellesskapet i bygda.
Har Gud betydning for livet ditt?
Gud har vært en del av livet mitt helt
siden jeg var liten ettersom jeg har
vokst opp i et kristent hjem, med foreldre og familie for øvrig som har
oppdratt meg og lært meg om innholdet av den kristne troen.
Indoktrinert vil noen si.
Forhåpentligvis er jeg nå i voksen
alder blitt et reflektert menneske. Gud

Andakten

betyr fortsatt mye, og jeg kan ikke se
at jeg kan leve et liv uten Gud. Jeg
ser, som indianerne, litt av Gud i alt
rundt meg. Hvis Gud skapte verden,
er det da sannsynlig at han bare forlot alt uten å bry seg mer med det?

Hvilke tanker har du om Jesus?
Jesus er Guds sønn, som ble sendt til
oss menneskene for å rette opp i
vårt forhold til Gud. Jeg tenker at om
våre synder er store eller små, så er
vi alle i samme båt. I forholdet til Gud
stiller vi alle likt. Det vil si: vi holder
ikke mål. Urettferdig vil noen si. Kan
en som har vært en kjeltring hele sitt
liv bli frelst ved å rope til Jesus på
dødsleiet? Så skal en som har prøvd
hele livet å skikke seg som best han
kan, falle igjennom bare fordi han
ikke vil tro på Jesus? Som politimann
har jeg erfart at vi menneskene stiller

med så veldig ulikt utgangspunkt.
Da er det godt å vite at Jesus tar
imot alle.

Hva tror du om et liv etter døden?
Ja, her blir svaret kort og godt: at
hver den som tror på ham (Jesus),
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Om det her er snakk om ”evige jaktmarker”, vil jeg være litt forsiktig med
å uttale meg for bastant om, men
jeg tror det blir ”himmelsk”.

av Fridtjof Fredriksen, Børsa

Gleder du deg til påske?
Vi minnes fra våre barneår at vi ofte før jul fikk spørsmålet: Gleder du deg til jul?
Det var ikke så vanlig å få spørsmålet: Gleder du deg til
påske?
Når det gjelder jula, er det lett å svare ja. De fleste av
oss opplever mye glede i jula. Det gjelder ikke bare de
ytre ting, julens ramme. Men også budskapet om barnet i krybben er det godt og enkelt å ta imot med glede.
Men hva så med påsken? Også her vil de ytre ting med
påskesnø, hytte- eller sydenturer skape gledelige forventninger. Men hva så med påskens budskap?
Enda er det heldigvis slik at vi alle er kjent med påskens
budskap. Vi veit at da Jesus døde på korset, så døde
han for å gjøre soning for våre synder. Vi veit også at
da han på påskemorgen stod opp fra de døde, så seiret han over døden. Nå er det opp til oss om vi vil si ja, til
hans tilbud om å få del i denne seier.

I fastetiden vil tanken på påskefeiringen gi oss blandede følelser. Det smerter oss å tenke på at vår synd var
årsak til at Jesus måtte lide og dø. Vi føler oss i slekt
med Peter som sviktet i prøvelsens tid på skjærtorsdag
og langfredag. Også vi føler trang til å gråte i skam
over våre mange fall og nederlag, og vi kan tvile på om
vi virkelig kan få tilgivelse. Men påskebudskapet er
klart: Jesus bar våre synder opp på korset, og det
omfattet også alle våre vonde opplevelser av skam og
nederlag. Derfor kan vi se fram til og glede oss over at
vi har en påskedag i vente da vi får lytte til budskapet
om Jesu seier som også er vår seier. I Ef. 2.4-6 leser vi:
"Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med
så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med
Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av
nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp
fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen
med ham."
Jo, vi gleder oss til påske!
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«Jeg tror på gledens Gud»
Møt prest og forfatter Karsten Isachsen, – en av landets mest
populære predikanter.
Hør han i Børsa kirke tirsdag 17. april kl. 19.00.
I 1978 debuterte Karsten Isachsen som forfatter med boken
Gjester som ikke vil gå.
Siden har han gitt ut 35 bøker i Norge, Sverige, Danmark og
Finland, med et samlet opplag for bøker og lydbøker på en
halv million! De siste 25 årene har Karsten var mye på ferde i
norsk næringsliv, men samtidig har han nesten holdt like
mange taler og prekener ved kirkelige arrangementer. Hvert
år besøker han en rekke kirker og formidler tanker fra sin
huspostill Livsglede:
” Jeg kjenner stor glede ved å ha kirkens prekestol som min
sentrale arbeidsplass. Det har vært noen spennende år med
forelesninger for næringslivet om kommunikasjon og konfliktløsning. Og min yrkeserfaring som prest har alltid skint
igjennom. Men det er kirkens prekestol som står mitt hjerte
nærmest. her kan jeg tale om alle menneskelivets sider, med
hovedvekt på den åndelige dimensjonen,” sier
Skurdalspresten.

I den store spørreundersøkelsen for et par år siden hvor 3600
mennesker svarte på sitt forhold til Den norske kirke, var ett
av spørsmålene om hvilke prester du har respekt for og samtidig liker å lytte til. De tre som fikk høyest utteling her var
Rosemarie Køhn, Karsten Isachsen og Bjørn Eidsvåg.
Etter Karstens livsglade tale blir det bokkafè. Her får du hilse
på taleren og se på hans bøker. Vi du kjøpe en bok så får du
den signert. Karsten har alltid flott tilbud på sine siste bøker
og lydbøker.
Arrangementet har fri entrè-, men vi har også fått anledning
til å ta opp en gave til Børsa kirkes 150 år jubileum ved
utgangen.
Velkommen til en annerledes, spennende og glad kveld i
kirken!

Konfirmanter våren 2007
Børsa kirke
søndag 20. mai kl. 10
Aune, Erlend
Blækkan, Malin
Blækkan, Ingvild
Drugli, Anne
Gravdal, Johan
Haugen, Tonje Uvsløkk
Kjøren, Håkon Nilsen
Landrø, Erlend Mortensen
Pukstad, Mari Jeanette
Viggaklev, Eirik

Børsa kirke
Søndag 20. mai kl. 12.00
Danielsen, Dennis Andrè
Dørdal, Arve
Dybdahl, Johanne
Hansen, Monika Willumsen
Håpnes, Eli Kristin
Mikkelsen, Magnus Tiller
Remman, Sindre Benjamin
Rimol, Anne Kari
Rønning, Marit

Skirstad, Mari
Solberg, Nicoline Sofie
Svendsen, Espen Håkon
Ekmann
Viggaklev, Sigurd
Indergård, Johan Marius
Olsen, Miriam konfirmeres i
Buvik kirke lørdag 12 .mai
kl. 12.00

Skaun kirke
Søndag 6. mai kl 10.00
Ola Christoffer Eidsli,
Erik Christian Eidsli,
Nina Therese Helgemo,
Bente Husby,
Randi Landrø,
Marit Selbekk Liaklev,
Magnus Johansen Moen,
Maria Næve,
Marthe Rekstad,
Marit Rekstad,
Eli Eidsli Røstum.

Skaun kirke
Søndag 6. mai kl 12
Linda Halvorsen,
Tonje Elvheim Handberg,
Åshild Hansen,
Marita Mo Haugan,
Vilde Husby,
Nina Lillesand,
Randi Henriette Moe,
Jøran Kufaas Morken,
Karin Nilsen,
Kent-Morten Otterstad,
Trine Rønning.

Buvik kirke
Lørdag 12. mai kl 12.00
Simon Hansen Pallin,
Sivert Skauge,
Camilla Sørå,
Magnus Innlagen,
Kasper Hegdal Grønning,
Fredrik Danielsen,
Andreas Hårberg Husmo,

Erlend Olstad,
Stine Jenssen,
Kathrine Paulsen,
Eli Cecilie Blakset,
Signe-Elise Høidahl
Skavland,
Siri Gjersvoll Skjervø.

Buvik kirke
Søndag 13. mai kl 11.00
Jøran Haugsdal,
Thomas Sørtømme,
Janne Sagen,
Hanne Klefstad,
Lise Oshaug,
Tania Fløan,
Trond Elvheim,
Erik Landsem Keysan,
Erlend Hagen,
Sveinung Gangås.
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Tema: Ufoer i Bibelen? av Dagfinn Bjerkestrand
Det er faktisk ganske mange som
tror at det finnes ufoer i Bibelen. Det
noen leser som beskrivelser av
englebesøk eller gudsåpenbaringer,
mener andre egentlig er før-teknologiske forklaringer av avansert
teknologi, altså utenomjordiske
gjester i bemerkelsesverdig
moderne farkoster. Jeg fikk sjansen i
januar til å lese litt hva disse mener,
og vil dele noe av dette her med
menighetsbladets lesere. I Bibelen
finner man flere slike fortellinger
som virker teknologiske, blant annet
flere episoder med Moses, men
kanskje aller tydeligst hos profeten
Esekiel i det gamle testamente. Les
kapittel 1 og tenk på et romskip, så
skjønner man tegningen.
Kanskje den aller mest kjente predikanten av det jeg kaller ”ufo-teologi”, er Erich von Däniken. Han har
skrevet en rekke bøker, han har
bedrevet det han selv kaller grundig
forskning på emnet og han har
mange tilhengere. Han har sitt eget
nyhetsblad og en egen temapark,
som visstnok måtte stenge i
november i fjor. Han leser ikke bare
Bibelen, men finner spor av utenomjordiske gjester i nær sagt alle
slags samfunn rundt om i verden,
likedan finner han kunstgjenstander
som har tydelige spor av romfartslignende farkoster eller vesener. Det
man i gamle dager kalte ”guder”,
var altså bare utenomjordiske, høyst
legemlige vesener som hadde en
svært høytstående teknologi. Han
kan virke svært overbevisende i sine
teorier, og argumenterer godt for sitt
syn. Han sier selv at han bare stiller
spørsmål, og lar oss svare, men
spørsmålsstillingene er ganske så
ledende. I sine bøker argumenterer
han for sitt syn, uten å la den tradisjonelle vitenskapen og arkeologien
få komme til orde. Og bevisene han
fremsetter, holder ikke ved nærmere
ettersyn. Teoriene fyller av og til et
hull i vår viten om fortiden, derfor
ligger denne fortiden åpen for
spekulasjon. Men av og til må vi

holde fast på at vi ikke vet, uten å
spekulere. Spekulasjoner kan aldri
bli sannheten. Von Däniken bruker
arkeologiske kunstgjenstander ofte
på en besynderlig måte. Han tar
ikke hensyn til funnstedet, han
sammenligner ikke med andre ting
på samme sted, han tar ikke helhetsoverblikk, han kjenner ikke
kunsthistorien for de forskjellige
kulturene og flere ganger er han
avslørt i direkte løgn. Blant annet
påstår han at de egyptiske pyramidene er så avanserte at datidens folk
umulig kunne ha lagd dem alene,
dermed må de ha hatt hjelp fra de
utenomjordiske. Sannheten er at det
er relativt enkelt å konstruere slike
pyramider og det er logisk at de er
orientert i følge stjerner og himmelretninger, for slikt har vi mennesker
alltid vært opptatt av. Men hva var
det da Esekiel så i sitt syn? Det kan
jeg skrive mer om en annen gang,
for det krever da også en lengre litterær analyse av teksten.

jorden, er øyenvitner. De aller fleste
av disse øyenvitnene inngir heller
ikke særlig stor troverdighet, også
fordi mange av dem ikke husker
opplevelsen like etter at det har
skjedd, men den kommer tydelig tilbake for eksempel under hypnose
flere år senere. Det bør være velkjent
at under hypnose kan man huske
nærmest hva som helst, både fakta
og fiksjon i en usalig røre. Enkelte
teologer har kommet med en annen
vinkel på alle ufo-observasjonene:
Det man i dag kaller besøk av utenomjordiske, er en post-spirituell,
teknologisk tolket misforståelse av
en egentlig åndelig realitet! Jeg heller vel mer til den forklaringen at enkeltmennesker kan se nesten hva
som helst, og særlig ting som ligger
”i tiden”.
Fortsettes i neste nummer.

Finnes det da ufoer i det hele tatt?
Svaret på det er ja. Det finnes enkelte ”uidentifiserbare flygende
objekter”. Men det er ikke dermed
bevist at de er gjester fra det ytre
rom, men de kan være lysfenomener i atmosfæren, utslag av spesielle
værforhold, elektromagnetiske
hendelser eller rett og slett menneskelig aktivitet i luften. Hvis man
drar verden rundt og prøver å finne
ordentlig, håndfast bevis på at utenomjordiske har besøkt oss, så finner
man ikke et eneste ett. Ingen metallbiter, ingen klesrester, intet biologisk
materiale. Selv de såkalte kornsirklene er aldri blitt bevist å være noe
annet enn resultat av menneskelig
aktivitet. Det finnes mange som
påstår at de har blitt bortført av
utenomjordiske og undergått
medisinske eksperimenter i romskipet. Disse har ingen synlige tegn på
kroppen som kan beviselig være fra
et slikt besøk. De eneste bevis vi har
på at utenomjordiske har besøkt

Kl.13.00: Misjonsfest på Svorkmo
misjonshus.
Et svært kort årsmøte inkl.
Vi får besøk av tidligere
Madagaskar misjonær Eli Schie.
Ellers blir det musikk/sang innslag.
Regionleder Kitty Mæhre blir med.

Områdestevnet
for Bakksæter område av NMS,
Søndag 15. april på Svorkmo.

Pause med matservering underveis.
Ca kl.16.00: Liturgisk avslutning
på dagen v/ kapellan Åse
Rugland.
Vi ønsker alle velkommen til en fin
misjonsdag på Svorkmo.
Styret for
Bakksæter område av NMS.

Neste nummer kommer
ca 25. mai. Send stoff til
redaksjonen før 19. april,
gjerne på e-post til kirkekontoret.
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Prest og menighet på 1600-tallet
Av Bjørn Nordheim
Ole Henriksen Strøm var sokneprest i
Byneset prestegjeld i tida 1664 – 1701.
Den gangen var fjorden veg mellom
frender, - og derfor var Bynes-presten
sjelesørger også for dem som bodde på
Geitastrand, i Børsa og i Buvik. I prestegjeldet var det også tre kirker: Byneset
kirke (som var hovedkirka), kirka på
Viggja (for Børsa, Geitastrand og en del
av Orkanger) og Buvik kirke. På 1600tallet sto Buvik-kirka nær den som står i
dag, - sør-øst for den nåværende.
Strøm har fått en meget god omtale – og
var likt av alle, skriver O. L. Gjønnes i jubileumsskriftet ”St. Michaelskirken på
Stein” (utgitt til 800-årsjubileet i 1977).
Ole Strøm var den første presten på
Byneset som førte kirkebok for åra 166777, 1680 og 1684. Den er nærmest ei
dagbok, og gir mange opplysninger
også fra Buvik. Statsarkivet i Trondheim
har boka, og jeg har fått tilsendt avskrift.
På 1600-tallet var det to prester i prestegjeldet: sokneprest og kapellan.
Kapellanen ble kalt comminister, som er
et latinsk ord. (Strøm brukte ofte latinske
ord og uttrykk).
En gang var kapellanen bortreist. Det
står at han reiste til Trondheim og skulle
videre til ”Levangers Marked”, men Gud
vet det, skriver Strøm og tilføyer at han
kom igjen torsdagskvelden.
Presten for ofte i sognebud, helst hos
eldre og syke, og det blir nevnt flere

ganger. Han noterer også at han foretok jordpåkasting. Presten var ikke alltid
med i gravferdene, og etter gudstjenesten møtte han de pårørende ved grava.
Han graffestede, står det. I desember
1668 gravfestet han Gunnhild
Pedersdatter. Hun var spurius, dvs. født
utenfor ekteskap.
En gang skulle kapellanen til Buvik, men
pga. det schrecklige rock og uveir var det
umulig å krysse Gaulosen. Han satt
lenge ved sjøen. En annen gang kom
ingen og hentet presten. Det var meget
storm.
Døpte og antall nattverdsgjester nevnes
ofte. 10. mai 1671 døpte han et barn
som fikk navnet Kristoffer. Mora var gal,
så vanvittig at hun ikke visste navnet på
barnefaren. Samme dag snakket han
med Johan Øren som var kommen udi
urolige tanker – Gud hjelpe som best
kand.
På 1600-tallet var det slett ikke lett å
komme dit en skulle. Strøm skriver at det
var umulig for kapellanen å komme til
nabosognet. Han kom ikke fram verken
til lands eller vanns pga. storm og snøfokk. Mormor (født 1884) fortalte at når
været ikke tillot sjøreise, måtte konfirmantene fra Buvik gå til Byneset prestegård, men det slapp de trolig når uværet
pisket dem i ansiktet.
Ikke alle kirkegjengerne var edrue når de
kom til kirka. Presten forteller om en
mann som kastet opp i kirka, og det ble
det sikkert snakket om lenge. Han ble

Kirkejubileum
Børsa menighetsråd og Skaun kirkelige fellesråd takker
nye givere til Børsa kirke 150 år:
Inger Kristine Vatne
Børsa Eldres Sanitet
Bjørg og Håkon Ruud
Ingeborg Hammer
Reidun Skjetne
Fredag 2. februar var det basar i Børsa samfunnshus.
Det ble en trivelig kveld med frisk sang fra barnekoret
”KorArtig” (se bildet). Det var åresalg som gav et overskudd på kr. 18 443.50. Hovedlotteriet, med bl.a.
kunstgevinster av Inge Gravdal og Viktor Hagen, er

Byneset kirke som er over 800 år
dagens hovedperson, som han sa
mannen som sto i gapestokken!
18. august 1685 var Strøm i sognebud
hos Marit Langørgen, hun gav ham en
slem hest. (Er det det samme som en
sprek hest?)
I februar året etter skulle Strøm forrette i
Buvik kirke. Det var godvær, og han sto
lenge ved sjøen og ventet på rorskaren
som ikke kom. 7. juni 1676 var han i
sognebud hos en dreng som hafde
begaaet mord.
Kirkeboka gir – som nevnt – opplysninger om innbyggerne i Buvik på 1600-tallet,
og om de problemene geistligheten
hadde.

ennå ikke avsluttet. Vi kommer tilbake med de heldige
vinnere. Takk til alle som bidro til en flott kveld. Takk til
styret for samfunnshuset som stilte gratis opp, og til
Børsa og Viggja bygdekvinnelag som ordnet med kaffe
og kaker, og til Børsa kirkeforrening som har organisert
hovdelotteriet.
Saldo på giverkonto
4202.06.55121
er på
kr. 140 100,-
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Bispevisitas i Skaun
Det er nå klart for bispevisitas i
Skaun fra 18. til 22.april.
Sist det var visitas var i 1996. Denne
gangen er det fungerende biskop
Knut Andresen som kommer. En
visitas en noe som biskopen gjør
med visse mellomrom for å føre tilsyn i bispedømmets menigheter.
Gjennom visitasen skal biskopen
inspirere, oppmuntre og veilede til
fortsatt liv og virke i menigheten.
Visitasen gir også biskopen mulighet til å ivareta viktige kontrollfunksjoner. Visitasen har to tyngdepunkter. Det ene er møte og samtale med de ansatte, rådene og de
frivillige medarbeidere, og det
andre er at det legges opp til en
bred kontakt ut mot lokalsamfunnet.
Her følger noe av programmet for
uken.
Tirsdag 17. april:

Kirkekveld i Børsa kirke kl. 19:00
med Karsten Isachsen. Tema: ” Jeg
tror på gledens Gud”
Sang av koret Våren. Fri entre!

ene.
Kveldsgudstjeneste i Skaun kirke kl.
20:00 hvor Eggkleiva mannskor deltar. ( se gudstjenestelista)

Onsdag 18. april
Gudstjeneste i Buvik kirke for mellomtrinnet ved Buvik barneskole
Besøk i Oterhaugen barnehage.
Lærermøte på Buvik barneskole for
alle lærere i kommunen.
Møte med fellesråd og menighetsrådene.

Fredag 20. april
Gudstjeneste i Børsa kirke for Børsa
skole og Viggja skole
Møte med politisk og administrativ
ledelse i kommunen

Torsdag 19. april
Gudstjeneste i Skaun kirke for Venn
skole og Jåren/Råbygda skole.
Møte med elever v. ungdomskolen
Møte med elever og lærere ved
Fredly folkehøgskole.
Møte med komiteen for Helse, oppvekst og kultur i Skaun kommune.
Samling for alle frivillige medarbeidere og organisasjoner i menighet-

Langveisfarende besøk i
Skaun
I fjor høst var sokneprest Bjerkestrand i Etiopia, i år fikk vi
gjenbesøk av to etiopiske prester hit til Nidaros, og da
også Skaun. Disse to, (kes) Ephrem og (kes) Burka, skal
være her en måned. De får gjennom denne tiden
besøke flere menigheter og mange slags arbeid i hele
Nidaros. De fikk være med på ungdomsleir på Mjuklia
og stiftsdager i byen. Blant annet. Her i Skaun fikk
Ephrem (eller Efraim om man vil) preke på gudstjenester
både i Skaun og Buvik kirker. Her fikk han en opplevelse
av vår kirkevirkelighet, som jo er ganske annerledes enn
i Etiopia. Kes Ephrem er ”mission and theology director”
ved synoden (bispekontoret) i Bodji; mens kes Burka er
lokal sokneprest i selve byen Bodji.
Disse to prestene står nå midt i en vekkelse som har vart
i over tjue år. Deres kirke, den etiopiske evangelisk-lutherske kirke Mekane Yesus, var for tredve år siden et litt
slitent kirkesamfunn. De sang salmer de hadde overtatt
fra europeiske kirker, brukte liturgi de kopierte fra
samme sted og opplevde stadig synkende medlemstall.
Etter at de begynte å kjenne en nød for folket i sitt
område, startet noen å be om at Gud selv måtte gripe
inn i denne kirken. Etter en stund våknet hele kirken til liv.
De fikk oppleve åndsgaver inn i selve gudstjenestene,
ungdommen fikk delta med sin musikk, og hele lokalsamfunn ble forvandlet, en utvikling som bare fortsetter.

Søndag 22. april
Visitasgudstjeneste i Børsa kirke kl.
11:00 hvor Knut Andresen taler.
Sang av Buvik songlag. Etter gudstjeneste blir det påfølgende kirkekaffe på bedehuset hvor visitasberetningen blir gjennomgått.
(se gudstjenestelista)
Vi håper at mange vil finne veien til
kirkene i disse dagene. Vi vil oppfordre også alle til be for arrangementene under visitasen.

Et lite tall: i 1990 var medlemstallet 1,5 millioner i Mekane
Yesus, nå er de over 4. Oppvåkningen angår nå hele
kirken, og alle som er medlemmer er også aktive i kirkelivet. De arbeider i forskjellige komiteer: eldsteråd, diakonikomite, ungdomskomite, konfirmasjonskomite,
evangeliseringskomite, nabolagskomite (huskirker),
bønnegrupper, kor, trøstekomite (som besøker folk som
trenger det), diverse praktiske komiteer etc. De har også
så smått begynt å misjonere for andre folkegrupper i
nærområdet.
Både Skaun og Buvik menighet har misjonsavtale som
særlig er rettet mot det arbeidet Mekane Yesus driver
sammen med NMS i Blånildalen, der det bor i hovedsak
gumuz-talende. Våre to venner fra byen Bodji, er oromotalende. Oromo er det største språket i Etiopia, der det
for øvrig
snakkes
rundt 70
andre
språk.
Ikke så
rart da at
de valgte
engelsk
som fellesspråk.

Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa
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Gudstjenester
5. april Skjærtorsdag,
Matt 26,17-29 2 Mos 12,3-8.11;
1 Kor 10,16-17
Buvik kirke kl 11:00 Gudstjeneste m/
nattverd. Takkoffer: Kirkens SOS
Skaun kirke kl 19:00
Kveldsgudstjeneste m/ nattverd
Takkoffer: Kirkens Bymisjon
Kirkeskyss: Husby tlf 91356125
6. april Langfredag
Luk 22,39-23,46
Børsa kirke kl 11:00.
Pasjonsgudstjeneste
7. april Påskenatt
Mark 16,1-8 2 Mos 14,1-22; Kol 3,1-4
Børsa kirke kl 23:00
Påskenattsgudstjeneste
8. april 1. påskedag
Matt 28,1-8 Sal 118,14-24;
1 Kor 15,1-11

Slekters gang
DØPTE
Skaun
04 02 Andreas Røstum Ljøkjel
Sindre Mølmen Molde
25 02 Silje Øien Sveistrup
Emilie Storseth Arentz
Børsa
14 01 Endre Hestvik Håvik (rettelse)
Buvik
28 01 Emma Sugustad
18 02 Kasper Arntzen
Oliver Lehn Witsøe

DØDE
Skaun
30 01 Ola I Jystad f 1923
Børsa
20 02 Borghild Kjærem f 1903
21 02 Kari Eggen f 1921

Våttån ved soloppgang (kl 06.15)
Ta med matpakke og termos
Buvik kirke kl 11:00
Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Det norske misjonsselskap
Børsa kirke kl 13:00
Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Kirkens Bymisjon
9. april 2.påskedag
Luk 24,13-35 Jona 2, 1-11;
Apg 10,34-43
Skaun kirke kl 11:00
Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Kirkeskyss: Husby tlf 91356125
15. april 1. s. e.påske
Joh 20,19-31 Jes 43,10-13; 1 Kor
15,53-57
Viggja bedehus kl 15:00
Gudstjenestelig møte v/ Ellinggard
Takkoffer: Viggja bedehus
19. april
Skaun kirke kl 20:00
Kveldsgudstjeneste i forbindelse
med bispevisitas
Eggkleiva mannskor deltar
22. april 2. s. e. påske
Joh 10,11-16 Esek 34,11-16a;
1 Pet 2,21b-25
Børsa kirke kl 11:00
Visitasgudstjeneste v/ Ellinggard,
Bjerkestrand,Foseide og fung.
biskop Andresen. Buvik songlag deltar
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Visitasmøte med kirkekaffe
på Børsa bedehus etterpå
29. april 3 .s. e. påske
1 Pet 1,3-9 Jes 43,16-19; Joh 16,16-22
Skaun kirke kl 11:00
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer: Blå Kors
Kirkeskyss: Husby tlf 91356125
Buvik kirke kl 19:00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/ Bjerkestrand. Kirkekaffe

1. mai Arbeiderbevegelsens dag
Luk 6,36-38 Am 5,14-15;
1 Joh 4,16-21
Buvik kirke kl 13:00
1. mai-gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer: Kristne arbeideres forbund
Skaun kirke kl 19:00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/ Bjerkestrand. Kirkekaffe
6. mai 4. s. e. påske
Joh.16,5-15 Esek 36,26-28;
Jak 1,17-21
Skaun kirke kl 10:00 og 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
Bjerkestrand
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Børsa kirke kl 19:00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/ Ellinggard.
Kirkekaffe
12. mai
Buvik kirke kl 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
Bjerkestrand
Takkoffer: Menighetsarbeidet
13. mai 5. s. e. påske
Joh 16,23b-28 Jer 29,11-14a;
Ef 3,14-21
Buvik kirke kl 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
Bjerkestrand
Takkoffer: Menighetsarbeidet
17. mai Grunnlovsdag og Kristi
himmelfartsdag
Sal 121 Fil 4,8-9; Luk 1,50-53
Buvik kirke kl 10:30
Gudstjeneste v/ Bjerkestrand
Takkoffer: Institutt for kristen oppseding (IKO)
Børsa kirke kl 12:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Skaun kirke kl 13:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer: Det norske misjonsselskap
20. mai 6. s. e. påske
Joh 15,26-16,4a Hag 2,3-9;
1 Pet 4,7-11
Børsa kirke kl 10:00 og 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
Ellinggard
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

