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Vi er godt i gang med Grunnlovsjubileet. Byneset kirke var som 
kjent en av fire kirker i Trondheim som var valgkirke da valg-
mennene skulle velges i 1814. Disse valgmennene skulle 
 deretter forestå valget av de som skulle representere Trøndelag 
i riksforsamlingen på Eidsvoll. Byneset kirke, Lade kirke, Vår 
Frue og Nidaros Domkirke var slike valgkirker her i Trondheim.

1814 er et viktig årstall i Norges historie. Demokratiet ble sty-
reformen. Ordet demokrati betyr direkte oversatt folkestyre 
(demos=folk og krati=styre). Da parlamentarismen ble innført 
noen tiår senere ble det sagt av dens far at all makt skulle ligge 
i «denne sal», i Stortinget. Her satt det representanter valgt av 
folket. Likevel vet vi at det skulle gå mange år før demok ratiet 
var fullt utviklet. Kvinnene fikk f. eks. ikke sin stemmerett før 
i 1913. Grunnloven hadde også sine sider som vi i dag ikke 
trenger være uten videre stolte av. Jødene hadde ikke adgang 
til landet. Likedan var jesuittene og munkeordener heller ikke 
ønsket velkommen. Dette ble det arbeidet med, og Henrik 
Wergeland var en av de store pådriverne for å få fjernet den 
omstridte jødeparagrafen (slutten av §2.) Wergeland fremmet 
forslaget flere ganger og benyttet mye av sin diktning til dette 
spørsmålet. Paragrafen ble tatt ut av Grunnloven i 1851. Jeg 
tenker at Wergelands anliggende er viktig også i vår tid: Flykt-
ninge- og asylpolitikken vår er stadig under debatt, og noen 
ganger dukker spørsmålet opp om hvem som skal ha adgang til 
landet vårt og likedan om spørsmål knyttet til innvandring skal 
legges ut til folkeavstemning… 

Visst var Wergeland stolt av Norge, og nasjonalromantikken gav 
han mange og gode bidrag til. Likevel klarte han å ha flere 
 tanker i hodet samtidig; nordmenn er «sønner av Norge, men 
like fullt barn av Europa.» Det betyr at vi er del av et større 
 fellesskap som i dag også rekker ut over det europeiske konti-
nent. Det tenker jeg er et viktig anliggende å holde fram når vi 
skal feire Grunnlovsjubileet. Vi skal være stolt av landet vårt 

A
kku

rat
 no

og den kristne og humanistiske kulturarven som vi bygger på. 
Når vi blir trygge på egen historie og egen identitet, kan vi også 
åpne sinnene våre for mennesker fra andre kulturer og konti-
nent. Trygg på egen historie gjør det lettere og ufarlig å se på 
en fremmed som en venn vi ennå ikke kjenner.

Det nye Norge er et uttrykk som ofte brukes. Det nye Norge er 
et fargerikt fellesskap. Den religiøse enhetskulturen er  historie, 
og vi har fått et herlig kulturelt mangfold i landet vårt. Nye 
landsmenn har gitt oss innsikt i ny og spennende kultur; det 
gjelder både smak, farger og lukt. For noen år siden var det en 
parole som gikk igjen i samfunnsdebatten: «Ja, til et fargerikt 
fellesskap!» Det slutter vi oss til ved dette jubileet. Å si ja betyr 
å bekrefte. Det gir Grunnlovsjubileet oss anledning til. Bekrefte 
vår historie og identitet, bekrefte hverandre og bekrefte våre 
nye landsmenn.

Norge er ett av verdens beste land å bo i. Vi scorer høyt på FN’s 
rangering i så måte. Vi er mye betrodd. Bibelen vår sier at den 
som er mye betrodd, kreves det desto mer av. Det forplikter å 
ha det godt. Velstand og rikdom medfører forpliktelse. Verdi-
ene våre skal forvaltes på en klok og fornuftig måte. Demo-
krati, ytringsfrihet og toleranse er verdier som også utsettes for 
press. Derfor må vi verne om dem og gjerne formatere dem på 
nytt i møte med en ny tid.

I sangen «Norges storting» skriver Henrik Wergeland om 
 hvordan representantene fra de ulike landsdelene samles i 
Stortings salen og starter forhandlingene: «…sammen nu kan 
veksle ord.» Det er hva toleranse og ytringsfrihet handler om. 
Veksle ord. Bryte meninger. Fremelske debatt og ordskifte. 
Lytte til hverandre. Formulere oss mot hverandre. Bare slik kan 
vi bevare og bygge Norge.

DaTho

Sønner av Norge – barn av Europa
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Åse Dretvik og Ellen Skjøstad har også leilighet i Hospitals-
løkkan. De føler alle at kort vei til buss gjør avstanden til bygda 
liten. Samtidig nyter de godt av gangavstand til det som inter-
esserer dem i byen.

Alle tre er medlemmer i Byneset Pensjonistforening, og Berit 
har vært en engasjert leder der i sju år. Nå har hun slutta som 
leder, men er fortsatt veldig ivrig i foreninga. Berit har hele livet 
vært engasjert i lag og foreningsliv. Hun husker lederjobben i 
datidens Byneset Bondekvinnelag som det verv som betydde 
mest for henne nest etter lederjobben i pensjonistforeninga.

Jeg tror forresten at Berit kjenner de fleste bussjåførene som 
kjører ofte på Byneset. Det er mye som skal ivaretas på heim-
bygda. Mange er det som får besøk, både slekt og venner. 
 Kirkegården er en av de mange reisemåla. Mann og foreldre, 
venner og kjente. Minner dukker fram når hun går her og steller. 
Kanskje kommer det fram tanker som kan bli til dikt? 

Berit liker å skrive dikt. I diktet som hun kaller  «Til mor» heter 
det i siste vers:
Mor – det navn skal alltid skinne. 
Rik og glad er hver en kvinne.
Fagrest over alt på jord. 
Som kan bære navnet mor.

Berit Øyås, Hospitalsløkkan 9
En godt voksen bynesing som bor i Midtby’n 

Berit er opptatt av mors- og bestemorsrollen. At kvinner og 
menn har samme rettigheter tenker hun ikke så mye på. Det 
er ingen grunn til å klage på det i dag, synes hun. Hun har ikke 
opplevd og ikke blitt hørt fordi hun er kvinne. Hun er kvinne 
med engasjement.

Natteravn
Fra natteravngruppen i Trondheim ble starta i 1996, har hun 
ønska å være en av dem. Nattevakt på Trondheim hospital 
og boplass på heimgården gjorde det vanskelig å forene med 
natte ravn. I 2010 fikk hun utlevert svart og gul jakke og sekk 
med nødvendig utstyr. Etter mindre enn ett år i tjeneste ble 
77-åringen hedra.  

Her er et utdrag av det som journalist Joakim S. Wangen skrev 
i Adressa 31. desember 2010:

Øyås har plastret sammen russen på marinen i mai, hjulpet unge 
hjem fra festningen om sommeren, og passet på at ingen hopper  
i kanalen i vinterens sprengkulde. Ikke en helg har gått forbi uten 
at hun har iført seg den gule og svarte jakken for å vandre gjen-
nom byens gater og veiter.

– De unge er nysgjerrige på livet, men har mye lærdom igjen. Jeg 
vil møte de unge innbyggerne i Trondheim, og jo oftere jeg går 
som natteravn, jo bedre kjent blir jeg med dem, sier hun.

Her sitter hun og venter 
på buss nr. 75. Den vil  
ta med henne og de to 
andre bynesingene  
til møte i  Pensjonist- 
foreninga på Byneset.

Profilen
Tekst: Ingegjerd Opland

Foto: Ola Øyås og Ingegjerd Opland



Årsmelding for Byneset og Leinstrand menighetsblad 2013
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• Ingegjerd Opland
• Erna Bjørkøy
• Anders Lauglo
• Einar Hjellen

Helge Venås er regnskapsfører.

Bladet trykkes i et opplag på 2500. Av disse distribueres 
1750 til husstander på Byneset og Leinstrand. Posten 
hadde ansvar for distribusjonen for de tre første numrene. 
Byneset Leinstrand skolekorps har hatt ansvar for distribu-
sjonen for de tre siste. 430 blad sendes til abonnenter i 
 landet for øvrig. 4 blad sendes til utlandet.

Bladet ble også dette året trykket hos Skipnes Kommu-
nikasjon.  Redaksjonen har et meget godt samarbeid med 
dem. Hvert nummer utgis nå i farger.
Redaksjonen har fortsatt inntrykk av at bladet er kjær kom-
ment lesestoff i menighetene og hos dem som abonnerer 
på bladet.

Bladet kommer ut 6 ganger pr. år.

Erna Bjørkøy har etter eget ønske fratrådt arbeidet i 
 redak sjonen ved årsskiftet. Bjørn-Olav Berg er gått inn i 
 hennes sted og vil ha et særlig ansvar for stoff fra barne- 
og ungdomsarbeidet  i begge soknene.

Økonomi:
Dessverre ble det et underskudd på regnskapet også i 
2013. Dette skyldes
• reduksjon i gaveinntektene
• andel av annonseinntektene føres i 2014

Redaksjonen har tatt grep for å få økonomien i balanse:
• lavere distribusjonskostnader ved at skolekorpset har 

fått dette oppdraget for 2014
• obligatorisk kontingent for abonnenter bosatt utenfor 

soknegrensene (kr 200,-). 

Det vises for øvrig til menighetsrådets regnskap.

Heimdal, den 12. februar 2014
Dagfinn Thomassen
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Den tidligere hjelpepleieren ble hedret av Natteravnene avdeling 
Midtbyen for sin innsats før jul. I løpet av årets første 11 måne-
der, har hun brukt 63 kvelder på å være der da det skjedde, eller 
ikke skjedde.

– Noe av det beste med den frivillige jobben som natteravn er til-
bakemeldingene hun får fra ungdommene og deres nærmeste.

– Vi får mange henvendelser fra foreldre som er glade for at vi 
tok hånd om barna deres. Når jeg treffer ungdommer som har 
tatt seg én for mye, møter jeg dem med respekt og vennlighet. Vi 
har alle vært unge, og det er lov til å feile. Jeg syns vi skal være 
stolte av ungdommene våre, sier hun.
 
Skal gå natteravn så lenge hodet og føtter holder.
Berit klar for nattens oppdrag: Dame som alltid ser positivt på 
ungdommen.
– Ikke redd for å ta kontakt og får lett kontakt. Ser hvilken 

hjelp som trengs.
– Bruker humor og glimt i øye heller enn pekefinger.
– Skaper god stemning i gruppa.
– Vet hvem som skal kontaktes ved truende- og volds-

situasjoner.
– Bruker bestemorsrollen positivt.

Berit fylte 80 år høsten 2013. Da skrev hennes venninne og 
tidligere nabo Borgny Losen i sin sang til jubilanten:

En «sprekar» åttiåring det finnes neppe her!
Går natteravn og sprader – har ungdommen så kjær!
Om klokka går mot «morran» – Er Berit ikke redd!
Med vest og «Oluflua» skal si du er kledd! 

Jeg synes det passer å slutte med utdrag av dikt Berit skrev til 
sin venn Jakob Margido Esp på hans 70-årsdag:
 
Og dagene gler oss.
Om enn vi blir trøtte.
Og minner oss om.
At en gang det skal slutte.

Men inntil så lenge
Før lyset brenn ned.
Vi handtakker livet.
For alt vi fikk med.
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Vinteren 2013-2014 er det gjennomført Lederkurs for ungdom 
på Byneset og Leinstrand. Vi har hatt en flott gruppe som har 
lært om lederidentitet og hvordan lede, fått prøvd seg som 
ledere på arrangement for barn samt planlagt og  gjennomført 
en gudstjeneste for ungdom. Høydepunktet på kurset har vært 

Glimt fra menighetslivet

Vi er Tårnagenter.

en felles weekendtur til Solhaug i Åsen sammen med kom-
mende ledere fra menighetene i resten av prostiet. Vi gratulerer  
våre kursdeltakere med vel gjennomført, og ser fram til å ha 
med oss disse flotte ungdommene som ledere på arrangement 
for barn og unge i menighetene våre.

Fra felles weekend på Solhaug.

Lederkurs for ungdom

Tårnagentdag Presentasjon av nye menighetsråd

Fredag 31. januar ble det arrangert Tårnagentdag for 3. klass-
ingene på Byneset og Leinstrand i Leinstrand kirke. Skolen 
hadde stengt denne dagen. Ei flott gruppe agenter deltok på en 
spennende dag med skattejakt i kirka, kodeløsing, og utforsk-
ning av kirketårnet og andre bortgjemte steder i kirka. De ble 
kjent med kirkerommet, kirkegården og fortellinger fra Bibelen. 
Flere av barna deltok også med tekstlesing og dramatisering av 
fortellingen om Sakkeus på gudstjenesten søndag 2. februar. 

Leinstrand menighetsråd f.v.: Kari Borten Moe, Karon Josefine  
Teige Wanvik, Amund Bredeli, Ruth Mari Toven Goa og Jon  Rokseth. 
Anders Aa var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Einar Hjellen, Bjørn-Olav Berg og Kristin Ofstad
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Besøk fra Helme menighet

Familiegudstjeneste i Leinstrand kirke

Presentasjon av Byneset menighetsråd

Julespill

Arvo Lasting og Audun Slettahjell under Estlands-
kvelden på Berg bedehus.

Dagens tekst leses av Filippa Skogstad 
Antonsen.

Isak Noteng og Magnus Græsli i 
dramati seringen av fortellingen om 
 Sakkeus.

Lena-Sophie Sletvold Kasper og Oda Kristine 
Sigurdsdatter Hanssen fikk utdelt kursbevis 
for gjennomført ungdomslederkurs.

F.v.: Magli Jakobsen, Ingrid Øien, Ola Håvard Aasen med sin Trygve, Odd Niklas 
Haugrønning, Torunn Kløften Mehli med sin Einar, Lars Bremnes Ese, Per 
Johan Brandvik og medliturg Bjørn-Olav Berg.

Ivrige elever ved Spongdal og Nypvang skole dramatiserer juleevangeliet.
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MØTEOVERSIKT 2014 
for Byneset Misjonsforening og  
Norsk Luthersk Misjonssamband

I. FORENINGSMØTER PÅ SØNDAGER
Februar, 23.: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30 
April, 27.: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30 
Mai, 11.: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30 
Juni, 01.: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
August, 24.: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30 
September, 28.: hos Nora og Aasmund Brenne kl. 19.30 

II. MISJONSUKE VÅREN 2014,  25.-28. mars. (uke 13)
Taler: Mette Goa Hugdal

Tirsdag, 25. mars: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30
Onsdag, 26. mars: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30
Torsdag, 27. mars: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
Fredag,   28. mars: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

III. RØDDEFEST 
Søndag 16. november: Røddefest ved Berg bedehus  kl. 19.30

IV. MØTEUKE HØSTEN 2014, 28.-31. oktober (uke 44)
Tirsdag, 28. oktober: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
Onsdag, 29. oktober: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30
Torsdag, 30. oktober: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30
Fredag,   31. oktober: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

NB. DET TAS FORBEHOLD OM FORANDRINGER I PROGRAMMET.

Annonser og kunngjøringer

Aktiviteter for barn og unge
■  Babysang, mandager:  

Se info på www.tøtsj.no
■  Fusion ungdomsklubb, fredager:  

Se info på www.tøtsj.no 
■  Onsdagsklubb, 3–10 år på Esp bedehus:  

Se info på www.tøtsj.no 
■  24.2, 3.3 og 10.3:  

Kode B for 2003-årgangen på Berg bedehus.
 Invitasjoner kommer i posten.
■  2. mars:  

Karnevalsgudstjeneste i Rye kapell kl. 11.00.
■  14.3–16.3:  

Skaperfest for 2004-årgangen i hele prostiet. 
 Kolstad kirke. Invitasjoner kommer i posten.

■  7.4:  
Høytidsgøy: Påskeopplegg for 2005 og 
2006-årgangen. Invitasjoner kommer.

Funnet 
■  Giftering funnet under benk i Leinstrand kirke. 

 Inngravert: «Janne 08.07.2000»
■  To par damestøveletter i Byneset kirke fra 

 konserten 3. juledag.

Henvendelse Helge Venås tlf. 481 13 942

Ettermiddagstreff i Esp bedehus 
tirsdag 1. april kl. 17.00
■  Andakt
■  Sang og musikk
■  Loddsalg
■  Bevertning

Arr.: Diakoniutvalget i Leinstrand menighet

Bjørn Erik Røstums Minnefond
Det er for 2014 gitt 5000,- fra minnefondet til Byneset  
Menighets ungdomsarbeid

Halldis og Rolf Røstum

Takk for oppmerksomhet ifm vår mor Bjørg Langørgens  bortgang 
3. november 2013. 

På vegne av familien, Lars Tore Langørgen

Hjertelig takk til alle for oppmerksomhet med gave til Byneset 
sanitetsforening, blomster og gode ord ved Johanna Fallan sin 
bortgang.

Janne, Elna og Brit m/familie

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved 
vår gode far Leif Indergårds bortgang.

Elisabeth, Trond og Tone

Takk  

Jeg skal bli mor 
Kateket Katri Sundvall-Falck blir 
mor i disse dager. Under guds-
tjenesten Maria Budskapsdag, 
23. mars, i Byneset kirke deler hun tanker og 
 forventninger knyttet til svangerskap og fødsel.  
Vi ønsker Katri hjertelig velkommen!
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Ettermiddagstreff i Bydelskafeen  
2. april kl. 19.00
■ Andakt v/ Marit Brenne Fagerli
■ Sang v/ 60 pluss/minus
■ Loddsalg
■ Bevertning
 
Skyss: Oddbjørn Engen, tlf. 91 82 16 62
 John Kulseth, tlf. 91 14 00 68
 
Arr.: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Inviterer til årsmøte mandag  
3. mars 2014 kl. 19.00 i  
Rye samfunnshus  

Kveldens program:
■ Olve Røstum innleder til en halvtimes samtale 

 omkring gårdsnavn på bynesdialekt.
Gårdsnavn er tenkt å være ett av flere tema i den nye 
utgaven av ”Ord og uttrykk fra Byneset” som trolig blir 
ferdig høsten 2015. Vi håper de frammøtte kan bidra 
med kunnskap i forhold til de spørsmål Olve tar opp. 

■ Stadsbygd Mandssangerforening under ledelse av 
Øystein Løvli vil underholde med sang før og etter 
kaffeserveringa.

■ Årsmøte
■ Kaffeservering
■ Løsning på Dialektquiz og julenøtter. Premiering!
■ Andre lagssaker                                                                                   
                    
Historielagets vårmøte, 7. april 2014 kl. 19.00  
i Rye samfunnshus
■  To hobbyarkeologer, Roy Skogvold og Roy Søreng har 

over en tidsperiode lett etter metall i jorda på Byneset, 
blant annet i nærheten av kirka. Alt arbeid utføres på 
lovlig måte og kulturminneloven følges og respekteres. 
Det blir spennende å høre dem fortelle om funn de 
har gjort.

■ «60 pluss/minus» underholder med sang.
■ Kaffespleis.
■ Lagssaker.
 
Velkommen! 

Velkommen til Onsdagsklubben  
på Esp bedehus, Leinstrand,
annenhver onsdag kl. 17.30–19.00
Klubben er for alle barn i alderen ca 3–10 år. 
Sammen skal vi ha det veldig gøy! Vi starter med å høre 
litt om Jesus før vi har en aktivitet. Noen ganger baker vi, 
andre ganger bygger vi Lego, leker, maler, klipper, limer og 
andre morsomme ting. Vi avslutter med en enkel kvelds-
mat.

Datoer for vinteren/våren 2014
12. mars
26. mars
9. april
23. april
7. mai – avslutning

Velkommen til Bygdakveld  
i Leinstrand Samfunnshus  
søndag 2. mars kl. 17.00
Program:
■ Byneset Leinstrand skolekorps
■ Skolekoret
■ Leinstrand Songlag
■ Åresalg
■ Loddsalg
■ Kaffe, saft, frukt, brødmat, kaker
■ Trekning på inngangsbilletten
■ Trekning av loddsalgsgevinstene

Inngang: Voksen kr 50,-
 Barn kr 10,-

All inntekt fra arrangementet går til drift av ”Huset”.

Vi vil også benytte anledningen med å gi bygdefolket  
en oppfordring om å ta kontakt med arrangørlagene.  
Vi ønsker flere nye medlemmer, både som aktive og 
som støttemedlemmer.

Leinstrand Idrettslag v/Johanne Storler, mob 977 57 365,  
johanne.storler@smn.no
Byneset Leinstrand skolekorps v/Kari Frøseth, mob 481 26 713, 
kfr@kmst.no
Leinstrand Sanitetsforening v/Gunnveig Skjetlein, mob 915 84 941, 
gunnveig@skjetlein.com
Leinstrand Bygdekvinnelag, v/Kari Hoel, mob 971 37 521,  
karihoel1@hotmail.com
Leinstrand og Tiller Land brukslag v/Ketil Pettersen,  
mob 958 06 369, keti-pet@online.no
Leinstrand Songlag v/Ragnar Fagerheim, mob 906 29 245,  
rafager@online.no

Velkommen til en trivelig kveld!

Arr.: Idrettslaget, Saniteten, Landbrukslaget, Bygdekvinnelaget, 
 Songlaget, Skolekorpset.

BygdAKVELdEN 2014

Esp bedehus forandrer kontaktperson  
og tlf.nr. nå:
Esp bedehus v/Randi Bliksås
tlf. 72 84 91 33, mob. 901 19 016
e-post: rablik@online.no
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Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

begravelser.
Isak Erling Stene
7074 Spongdal
Tlf: 920 90 393

døgnvakt 72 87 10 22

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

begravelser.
Isak Erling Stene
7074 Spongdal
Tlf: 920 90 393

Konstituering av menighetsrådene
BYNESET SOKN: LEINSTRAND SOKN:
Leder: Ola Håvard Aasen Leder: Kari Borten Moe
Nestleder: Torunn Kløften Mehli Nestleder: Ruth Mari Toven Goa
Representant til  
fellesrådet:

Odd Niklas Haugrønning Representant til 
 felles rådet: 

Jon Rokseth

Vararepresentant til  
fellesrådet:

Magli Jakobsen Vararepresentant til 
 fellesrådet: 

Anders Aa

Arbeidsutvalg: Leder, nestleder, menighetsforvalter 
og sokneprest

Arbeidsutvalg: Leder, nestleder, menighets-
forvalter og sokneprest

Musikk- og 
 gudstjenesteutvalg: 

Randi Aronsen 
Torunn Kløften Mehli

Musikk- og 
 gudstjenesteutvalg: 

Jon Rokseth 
Ragnar Fagerheim

Barne- og ungdomsutvalg: Knut Forsmark, leder Barne- og ungdomsutvalg: Pål-Erik Goa
Lars Bremnes Ese Randi Bliksås
Ingrid Øien Merete Holm Andersen

Diakoniutvalg: Audun Slettahjell, leder Diakoniutvalg: Karon Wanvik
John Kulseth, nestleder Erna Skjager
Mette Finnes, sekretær og kasserer Randi Bliksås
Halldis Røstum
Oddbjørn Engen 
Bjørg Opland

Truls Eriksen

Repr. til trosopplærings-
utvalget:

Dagfinn Thomassen Repr. til trosopplærings-
utvalget:

Ruth Mari Toven Goa

Vararepr. til trosopp-
læringsutvalget:

Helge Venås Vararepr. til trosopp-
læringsutvalget:

Signe Lise Vaaje Hjellen

Menighetsbladet: Ingegjerd Opland Menighetsbladet: Anders Lauglo
Bjørn-Olav Berg Einar Hjellen

Ansvarlig for  
hjemmesiden:

Vegard Frøseth Fenes Ansvarlig for hjemme-
siden: 

Einar Hjellen

Byneset familiekor: Katrina Forberg Aasen
Tilsynsutvalg: Dagny Jakobsen

Magli Jakobsen
Brynhild Furelid
Soknepresten

Flg. utvalg er felles for 
begge sokn:

Musikk- og gudstjenesteutvalget, 
barne- og ungdomsutvalget og 
menighetsbladets redaksjon.

Rye kapell: Arve Flatås, leder
Gunnar Jacobsen
Ola Håvard Aasen

Blomsterfondet: Jostein Kløften, leder
Olaug Haugum
Jon Stene Opland
Jarle Haugum
Sivert Løvseth

Estlandskomite: Ann Elin Slettahjell, leder
Mette Finnes
Halldis Røstum
Erna Haugum
Jarle Haugum
Helge Venås

Kontaktperson,  
Kirkens Nødhjelp: 

Helge Venås
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I morgen er det søndag
Gudstjenester 02.03. – 27.04.2014

DT = Dagfinn Thomassen Matt = Matteus

B-oB =  Bjørn-Olav Berg Mark = Markus

St = Sveinung Tennfjord Luk = Lukas

ThN = Thore Nome Joh = Johannes

MvB = Magne Vik Bjørkøy

Fo
rk

or
te

ls
er

DATO DAG TID STED NATTV. PREST OFFER DIVERSE
02.03. Fastelavns-

søndag
11.00 Rye kapell Nei DT/B-OB Byneset 

familiekor
Karnevalsgudstjeneste. Sang av 
familie koret. Kirkekaffe. Temaandakt.

09.03. 1. s. i faste-
tiden

11.00 Byneset kirke ja St Kirkens  
SoS

Tekst: Matt. 4, 1-11.  Søndagsskole.

16.03. 2. s. i faste-
tiden

11.00 Leinstrand kirke ja DT Bibel-
selskapet

Tekst: Matt. 15, 21-28.  
Søndagsskole.

23.03. Maria 
 Bud skapsdag

11.00 Byneset kirke ja DT Menighets-
arbeidet

Tekst: Luk. 1, 26-38.  
Søndagsskole.

30.03. 3. s. i faste-
tiden

11.00 Leinstrand kirke ja St Menighets-
arbeidet

Tekst: Luk. 11, 14-28.  
Søndagsskole.

06.04. INGEN GUDSTJENESTE
13.04. Palmesøndag 11.00 Nypantunet ja ThN Intet Tekst: Joh. 12, 12-24.
13.04. Palmesøndag 17.00 Bydelskafeen ja ThN Menighets-

arbeidet
Tekst: Joh. 12, 12-24.  
Kirkekaffe v/ diakoniutvalget.

17.04. Skjærtorsdag 19.00 Leinstrand kirke ja DT/MVB Intet Tekst: Matt. 26, 17-30. Påskemåltid.
18.04. Langfredag 19.00 Byneset kirke Nei DT m/ fl. Musikk-

utvalget
Pasjonsspill.

20.04. Påskedag 11.00 Byneset kirke ja DT Sjømanns-
kirken

Tekst: Luk. 24, 1-9.  
Høytidsgudstjeneste.

21.04. 2. påskedag 11.00 Leinstrand kirke ja DT Sjømanns-
kirken

Tekst: Luk. 24, 1-9.  
Høytidsgudstjeneste.

27.04. 1. s. i påske-
tiden

11.00 Byneset kirke Nei DT/MVB Menighets-
arbeidet

Samtalegudstjeneste.

27.04. 1. s. i påske-
tiden

18.00 Leinstrand kirke Nei DT/MVB Menighets-
arbeidet

Samtalegudstjeneste.

Med forbehold om endringer.

Aktiviteter i kaféen 
Aktiviteter i bydelskaféen februar/april 2014 

DATO TID TEMA
25.02.  11.30 Bingo m/kaffe kr 30,-
26.02.  13.30 Seniordans
27.02.  11.30 Trim
28.02.  11.30 Hyggestund v/Nidaroskvartetten. Kaffeservering
03.03.  11.30 Quiz
05.03.  13.30 Seniordans
06.03.  11.30 Trim
07.03.  10.00 

 12.00
Salg av klær v/Seniorshop 
Moteoppvisning v/Seniorshop

10.03.  11.00 Strikkekafé
11.03.  11.00 Andakt på sykehjemmet
12.03.  13.30 Seniordans
13.03.  11.30 Trim
14.03.  11.30 Bingo
18.03.  11.30 Quiz
19.03.  13.30 Seniordans
20.03.  11.30 

 18.00
Trim 
Gammeldans

24.03.  11.30 Bingo m/kaffe kr 30,-
25.03.  11.00 Andakt på sykehjemmet
26.03.  13.30 Seniordans
27.03.  12.00 Kulturarr. Seniorteatret ”Bobilturen”(cabarèt). Inngang kr 120,-. Påmelding
28.03.  11.30 Sittedans
01.04.  10.00 – 13.00 Salg av klær v/Seniorbutikken
02.04.  13.30 Seniordans
03.04.  11.30 Trim

Endringer i oppsatt plan kan forekomme. 

For påmeldinger/spørsmål  
angående arrangement,  
kontakt dagsenteret  
72 54 99 58
Velkommen!



Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24

Hva jeg har kalt ”MIn salme” har vel variert ut i fra hvor jeg har befunnet 
meg i livet. Men helt siden Bjørn Borge presenterte denne salmen for oss 
i Leinstrand songlag så har det vært denne som har tydeliggjort for meg 
hva det egentlig handler om.
Og endelig har den fått plass i  den nye salmeboken etter å ha blitt 
 beskyldt for ikke å være forkynnende nok.
 
Min utfordring går videre til Jan Yngvar Kihl

Kari Borten Moe

Den fattige Gud

Eit lite barn voks opp til mann 
og sa at han var Gud. 
Han levde slik som andre han 
og såg heilt vanleg ut 
Hans rike låg langt borte frå 
all sorg og vondskap i vår verd, 
og endå bed han oss forstå 
at det er inni oss det er. 

Han sa: Ein fattig går forbi 
og det er meg du ser. 
Men vi ser millionar vi 
i svoltens store hær 
og når vi veit kva vi har gjort 
mot alle desse dine små 
forstår du at vi snur oss bort 
i frå den Gud vi skulle sjå. 

Men er det sant at dei som bur 
i svolten kring vår jord 
er Gud som menneske da trur 
vi og at du er stor. 
Når svoltens hær frå land til land 
bryt opp og krev ei anna verd, 
vil vi forstå med vår forstand 
kva for ein mektig Gud du er 

Skrevet av Edvard Hoem 
Tonesatt av Henning Sommero.  
Han skrev den som en julesang.

Min salme

Elveseter  
Begravelsesbyrå

Lyngv. 3

Heimdal
72 84 50 80

Vi ønsker å stå til Deres tjeneste.
Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet. 

flatås 
BegravelsesByrå

ditt prisgunstige alternativ med
tradisjon og kvalitet siden 1849

Telefoner dag/kveld/helg:
73 99 22 22 – 926 09 098


