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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
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En familie hadde tre sønner. De begynte tidlig å gå på ski, og 
mange sa at guttene var «født med ski på beina.» Mor og far 
støttet dem, kjørte dem på trening og fulgte dem opp så godt 
de kunne. Eldstemann hadde et særskilt talent, og han gjorde 
det veldig godt i skisporet. Mange så fort potensialet hans og 
valgte å satse på han: Han ble tatt ut til å være med på lands-
laget! Gutten var spesielt kjent for sine spurtegenskaper, og 
det gikk ikke lenge før han hadde blitt både norgesmester, 
 verdensmester og olympisk mester. Gutten hadde glimt i øyet. 
Han bragte både humør og humor inn i langrennssporten. Han 
brukte også å erte konkurrentene sine litt; spesielt de som 
kom fra landet med blått og gult i fl agget. Han kunne også 
 provosere med mye av det han sa og måten han sa det på. 
Likevel var han veldig populær. Han var en merkevare!

Etter en tid, mens de som hittil hadde satset på han frem-
deles ønsket han på laget sitt, valgte gutten å gå sine egne 
veier. Han dannet sitt eget lag, reiste utenlands, spilte poker, 
trente litt mindre og omgav seg med «gode» venner. Han ville 
bruke vingene han hadde fått da han ble født. En morgen brå-
våknet han. Han visste ikke med en gang hvor han var eller hva 
som hadde skjedd. Etter hvert husket han mer og mer. Røttene 
hans, mamma og pappa, kom på besøk. De hadde det vondt 
og gråt sammen. da kom han til seg selv og sa: «Jeg angrer 
på det jeg har gjort. Jeg vet jeg har skuffet mange. Jeg har ikke 
vært det forbilde jeg burde. Jeg skal ta straffen min. Jeg håper å 
kunne bygge opp tillit igjen, men tillit kan jeg ikke kreve å få etter 
dette. Jeg skal arbeide hardt for å komme tilbake». Dette sa han 
uten noen ved siden av seg. Ingen advokat eller rådgiver satt 
sammen med han. Han satt der helt alene og svarte på spørs-
målene. Alle kunne se at gutten var lei seg og hadde det vondt. 
«Gutten med røttene» hadde bråmodnet.

Akk urat no

Imens satt lederne hans og de som støttet han i mange møter. 
I aviser, radio og på fjernsyn kunne vi dagen etter lese og høre 
om «gutten med vingene.» Mange mente mye om han, og det 
han hadde gjort. Flere gav kommentarer; også ordføreren der 
han hadde røttene sine og statsministeren i landet hvor han 
bodde. Folk ble spurt hva de mente om han og hvordan de 
trodde fremtiden hans ville bli. De som støttet han med penger 
ble også spurt.

Etter noen dager fi kk vi høre at mange ville fortsette å satse på 
han, selv om de var skuffet over det han hadde gjort. Likevel 
ville de ikke sparke en som lå nede. De sa at gutten nå trengte 
all den støtten han kunne få. Gutten ble glad. Han begynte 
straks å trene igjen, og vi fi kk se han gå på rulleski.

Gutten med røttene og vingene. Han hadde begge deler i rikt 
monn. Jeg tror han visste det. Han kjente nok til både røttene 
sine og vingene sine. Han brukte vingene da han ville ut, og 
han fi kk bruk for røttene sine da han ville hjem. Røttene holdt 
fast da vingene sviktet. Gutten var som

«når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig 
favn,…»

Lykkelig er den som har røtter som holder når vingene ikke 
bærer…

DaTho

Gutten med røttene og vingene
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Glimt fra menighetslivet

Instruktør Ragnhild Steinholt

Jesus blir kledd i purpurkappen. F.v.: Arnt Sigvard Fagerli, 
 Sveinung Enstad, Ole Martinus Berg og Arne Kristian Sesseng. 
Skjult bak Jesus: Bjørn-Olav Berg.

Pilatus: Jesus i forhør hos Pilatus. F.v.: Helge Venås, Arnt 
 Sigvard Fagerli, Arne Kristian Sesseng og Ole Martinus Berg.

Kaffepause.  
Fra venstre: Einar 
Nordbø, Kari Borten 
  Moe, Eva Reitan,  
Karen Husøy,   
Ragnhild Selbæk, 
Signe Marie  
Langørgen, Ruth Mari 
Toven Goa, Signe Lise 
Hjellen og foran   
bordet Ragna  Pernille 
Goa.

Karen Husøy var flittig med raka.

Jesus finner disiplene sovende. F.v.: Sveinung Enstad og 
Magne Vik Bjørkøy.

Golgata: På Golgata med 
inskripsjonen over hodet:  
«Dette er Jesus, jødenes 
konge.»

Pasjonsspill i Skatval kirke

Rakedag

Foto: Arnulf Gresseth, Einar Hjellen og Bjørn-Olav Berg
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Annenhver mandag hygger babyene seg med  
sang på Berg bedehus.

«Fusion» samler fullt hus på Berg bedehus annenhver fredag.

Byneset familiekor deltok med glad sang.

Onsdagsklubben

Babysang «Fusion» ungdomsklubb

Familiegudstjeneste i Leinstrand kirke

Populær avslutning i Onsdagsklubben på Leinstrand.



6      Byneset og Leinstrand menighetsblad 3-2014

Vi er på Fusion – Byneset og Leinstrand ungdomsklubb sent 
en fredagskveld. Her myldrer det av ungdommer og en  merker 
trøkket når vi kommer inn døra. Ved kiosken treffer vi personen 
vi skal prate med. Ronja Magdalena Dahl, en kjent  person for 
de som har vært på klubben de siste årene. Ronja har  rukket å 
bli 20 år. Hun er født i Trondheim og har bodd i foster familie på 
Leinstrand siden hun var to år. Hun har jevnlig kontakt med sin 
biologiske mor og søsken. Ronja er for tiden student på univer-
sitetet hvor hun studerer engelsk litteratur og tar  religionsfag.  
I tillegg er hun ansatt som ordensvakt. På fritida leser hun 
mye, trener jevnlig og er ihuga fan av tv og film i fantasy-sjange-
ren. Og så må vi ikke glemme hennes frivilligarbeid på Fusion- 
klubben. Der har hun vært med i leder-teamet i 5 år. Hun har 
hoved ansvar for hele kioskdriften og i tillegg hjelper lederne 
 hverandre med rigging, rydding og organisering av aktiviteter. 
Ronja synes det er viktig å være med å tilby et alternativ for 
ungdommene på Byneset og Leinstrand på fredagene, noe 
annet enn fest. Fusion-klubben er et flott møtepunkt for ung-
dommene. Ronja setter også stor pris på å treffe mennesker. 
Det kan til tider være riktig så hektisk i kiosken når 50 ungdom-
mer står i kø for å kjøpe nystekt pizza, vafler, eller betale for 
taco-buffeen som kokken på klubben har laget.

Jeg spør Ronja hvilket forhold hun har til kirka. Hun innrøm-
mer at selv om hun er medlem så er hun ikke av de mest ivrige 
 kirkegjengerne søndag kl 11. Hun forteller at hun setter stor 
pris på mye av innholdet i Bibelen, dens verdier, historier og 
kanskje spesielt lignelsene. Opplevelser av lange prekener i 
barndommen har kanskje tatt litt av lysten til å gå i kirka. En litt 
lettere stil med mer livlig musikk og et mer ungdommelig nivå 
som ikke er så «gammelt» og stivt hadde hjulpet for å vekke 
lysten til kirkegang.

Vi avrunder intervjuet med å spørre litt om fremtidsplanene. 
Interessen for litteratur, TV og film skinner gjennom. En yrkes-
karriere som oversetter eller en jobb i et forlag er det som for 
tiden frister mest.

Vi takker for en hyggelig prat og håper vårt intervjuobjekt blir å 
treffe i kiosken på klubben i mange år fremover.

Med hjarte på rette staden Tekst og foto: Bjørn-Olav Berg 
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Annonser og kunngjøringer

arrangerer kulturdag med «stabbdans» søndag 24. august 
i Onsøyhåggån.

I 2014 er det ikke friluftsteater, men vi håper du kommer 
likevel.

Kl. 14.00: Gunhild Onsøyen og Janicke Jacobsen åpner 
med å spille på lur.

Leder i historielaget, Torger Onsøyen, er flink til å fortelle. 
Han forteller litt fra historien om plassen, men han har 
også funnet fram en del sagn om folk fra nordbygda, og 
hendelser fra trafikken over Byvikskogen. Historiene er 
spennende og kanskje litt morsomme.

«Stabbdans» var vanlig på Byneset i «Gamle dager» som 
avslutning i bryllup. Nå finner vi fram tradisjonen, og satser  
på at et brudepar melder seg. Er det ingen som melder 
seg, må vi arrangere et giftemål. Felespill hører med i en 
slik anledning, og Torill Aasegg sørger for det. Vi trenger 

mange dansere, og vi vil at det skal bli kamp om å komme 
på stabben!
Andre ting som både barn og voksne kan delta på:
• Inge Olav Berg deler ut fine medaljer til alle som deltar på 

natursti med historiske oppgaver.
• Husflidslaget har et morsomt opplegg som vil utfordre 

alle som har lyst til å bruke fingrene.
• Bygdekvinnelaget sørger for at alle kan kjøpe eller lage 

seg variert mat og drikke.
• Potetene på tomta er klar for opptaking. Barna slipper til 

med grevet.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Det er parkering på 
Sandøra. Skilting fra Onsøyen.

Styret i Byneset historielag og Arrangementskomiteen for 
Onsøyhåggån

HUSK OGSÅ VANDRING PÅ KLEFSTADHAUGEN  
4. JUNI KL. 18.00.

Kulturkveld i skogen   
Vandring til ”Grautstein” på Bjørkåsen  og kaffe i 
Gapahuken ved Vellikvatnet onsdag 4. juni 2014. 
Åpen bomveg.
Samkjøring fra Ringvål skiarena kl. 17.30 for de som vil 
være med på Bjørkåsen.
Kaffe og kulturelt program i gapahuken ca. kl. 19.00
Kjell Oversand spiller og viser fram instrumenter.
”Lygarstund”

Arr. Kulturutvalget

Normisjonsmøter
· Søndag 15. juni på Lia hos Erna og  

Jarle Haugum. Astrid Breivold taler.
· Søndag 31. august på Berg bedehus.
Møtene starter kl. 19.30.
Alle er hjertelig velkommen!

Gaver til bladet
Redaksjonen vil takke for mottatte gaver til bladet.  
Frem deles ligger vi en del under budsjettet for 
inne værende år. Gaver kan innbetales til kto.nr.: 
8601.43.53757



 

Nett: http://byneset.bygdeservice.no 

  

STELL AV GRAVSTED 

 

Byneset Bygdeservice SA, tilbyr nå avtaler 
for stell av gravsted. I grunnpakken 
inngår sommer- og høstplanter, 
opparbeidelse av bed, stell og tilsyn hele 
vekstsesongen og leie av plantekasse. 
Dette koster kr 2.000,- pr år. Ønskes lys 
og krans til jul, tilkommer kr 500,- pr år. 
Andre løsninger tilbys ved behov. Ta 
kontakt på e-post: 
byneset@bygdeservice.no, eller på  
tlf: 926 34 322 (Halvor), for inngåelse av 
avtale eller for evt. spørsmål.  
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Sommertur til Orkdal, Løkken verk, 
Nerskogen og Oppdal
torsdag 12. juni 2014

Avreise:
Kl. 08.00  Rye skole
Kl. 08.20  Prix Spongdal
Kl. 08.45  Esp bedehus

Vi kjører om Orkanger og forbi Fannrem og opp Orkdalen  
til Løkken Verk hvor det blir en stopp ved museet. Der blir 
det orientering og fi lm om gruvedriften. Det blir også kaffe-
servering med noko attåt. Vi fortsetter videre til Rennebu 
og over Nerskogen, der blir det stopp ved kapellet. 
Videre til Vognildsbua (en gammel landhandel). 
Middag blir det på IMI Stølen på Oppdal.
Vi regner med å være tilbake ved Esp bedehus 
ca kl. 18.00 og Spongdal ca kl. 18.15. Rye ca kl. 18.30. 

Egenandel kr 550,-    
Påmelding innen 1. juni til menighetskontoret 
tlf. 468 20 024 eller 481 13 942
e-post: helge.venas@kirken.trondheim.no 

Velkommen på tur!

Arrangør: Byneset Sanitetsforening og diakoniutvalgene 

i Leinstrand og Byneset

Magne vik Bjørkøy har vært ansatt i 20% stilling  
som konfi rmantmedarbeider denne vinteren. 
Han har gått inn i oppgaven med iver og entusi-
asme, og det har vært en glede å oppleve den 
gode  kontakten han raskt har fått med ungdom-
mene våre. Han har også gitt gode bidrag som 
 forkynner i gudstjenester og andakter. 
Hjertelig takk!

Samtidig ønsker vi Bjørn-Olav Berg velkommen 
tilbake i konfi rmantarbeidet fra 1. august. Han 
vil ha ansvaret for konfi rmantundervisningen 
sammen med soknepresten kommende skoleår.

Aktiviteter for barn og unge

• Babysang, annenhver mandag: 
Se info. på www.tøtsj.no

• Fusion ungdomsklubb, annenhver fredag: 
Se info. på www.tøtsj.no 

• 01.06: Skaperverkets dag. 
Familiegudstjeneste kl. 11.00 på Frøseth amfi  
(Lise Martinussen) med påfølgende samling i 
Rye-bukta sammen med sjøsportgruppa. 
Alle aldersgrupper er velkomne.

• 02.06: Høytidsgøy. Pinseopplegg for 2005 og 
2006-årgangen. På Berg bedehus kl. 17.00-19.30.

• 15.08: Under- og undredag for de som er født i 
2007. Invitasjoner kommer i posten.

• 07.09: Høsttakkefest med 4-årsbokutdeling 
i Byneset kirke.

• 21.09: Høsttakkefest med 4-årsbokutdeling 
i Leinstrand kirke.

Vaskedugnad
i Leinstrand kirke onsdag 4. juni kl. 18.00.
Vi håper riktig mange møter fram, slik at kirken 
vår blir ren til konfi rmasjonsgudstjenestene 
i pinsen.
Tilsynsutvalget ordner med kaffe.

Fasteaksjonen 2014
Tusen takk til alle som hjalp til, både sjåfører og konfi r-
manter som gjorde en stor innsats. På Byneset kom det 
inn kr 35.427,- (30.673,-) og på Leinstrand kr 21.291,- 
(15.246,-). Beløp i ( ) er 2013.

Helge Venås, menighetsforvalter

Konfi rmantinnskrivning
blir det i Leinstrand kirke tirsdag 10. juni kl. 20.00.
Her møter konfi rmanter og foreldre fra både Byneset 
og Leinstrand.
Vel møtt!



Messingsong
– fra telt til aula –

Åpningskonsert Bynesaulaen

25. oktober 2014.

Arbeidet med åpningskonserten for vår 

nye Spongdal Skole er godt i gang – både 

praktisk og musikalsk! Henning Sommerro har 

overlevert notene på verket «Messingsong» og hvert av 

lagene kan nå jobbe med verket på egen hånd; dette høres lovende ut! 

Åpningskonserten blir et kjempestort dugnadsarrangement som samler 

ca 260 aktører i alle aldre!

Det vil bli avholdt 2 konserter den 25. oktober. Konsertene vil være todelte; i 

første del får de deltagende lag vise seg fram med eget repertoar. Sanitetsfor-

eningene på Byneset og Bygdekvinnelaget besørger servering av kaffe og kaker 
i pausen før det med pomp og prakt braker løs når alle aktører i bygdas kor, korps 
og spell mannslag tilslutt framfører «Messingsong» sammen med solistene Randi 
Stene, Harald Bjørkøy og Øystein Baadsvik. Jakob Margido Esp vil resitere diktet  

«Messingsong» som binder hele verket sammen.

Byneset Musikkorps Byneset og Leinstrand Skolekorps

Byneset Songlag Songlaget Våren

Leinstrand Songlag Byneset Seniorkor

Bynesstrupan Byneset Spellmannslag 

Byneset Familiekor

Kunngjøring – Våren 2014

Byneset Sanitetsforening
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Konfi rmanter, Byneset og Leinstrand 2013-14

Byneset kirke 
lørdag 7. juni kl. 10.00:
Ole Martinus Berg
Maren Vigdal Berge
Sigrid Bjørgan Bjørkøy
Ida Kristine Opland Eldegard
Erlend Brede Torvanger 
Ellingsen
Karen Marie Køhler Haug
Jonathan Helgesen
Anne Marit Hoem
Camilla Mariann Håbjørg
Trygve Kolås
Frida Gavara Ljønes
Charlotte Lorck
Cecilie Sommerbakk

Leinstrand kirke 
lørdag 7. juni kl. 12.00: 
Hans Erik Barstad
Thomas Benberg
Eirik Bergheim
Håkon Bergheim
Lasse Tyldum Bjørhusdal
Lise Lenvik Branem
Frode Christensen
Marcus Andre Hagen
Malin Larsen Indergård

Leinstrand kirke 
søndag 8. juni kl. 10.00:
Emilie Beck Husøy
Peder Kongsvoll
Anniken Rimol Krogstad
Marie N. Kyllo
Sara Louise Indergård 
 Kvernberg
Elisabeth Solberg
Sigrid Steen
Mathias Hildrum Tvervåg
Marcus Ydse

Byneset kirke 
søndag 8. juni kl. 12.00:
Kaja Elgåen
Ruth Elise Barstad Fuglaas
Henning Langlo
Jenny Lyng
Robin Monstad
Emil Orvik Nesset
Hanna Valstad Nygård
Olov Grydeland Rye
Camilla Hangerhagen 
 Stenstad
Abel Sagfl aat Warholm
Marielle Høvik Wold
Malin Øyaas

Konsert og show
Ønskesanger

de sangglade ungdommene

Bynesstrupan (tidligere Bynesjentan)
fremfører selvvalgte hits med band
søndag 15. juni kl. 17.00 i  Rye Samfunnshus

Aktører: 
Oda Langørgen, Vilde Sofi e Ovesen, Aurora Ude, Jonas 
Overaa Stene, Amalie Ude, Ylva Rye, Christian H. Ruud, 
Marit Husby Braa, Tora Daugstad Wik, Maren Vigdal 
Berge, Olov Grydeland Rye, Sewald Ebenhart Klomsten 
og Martine Sofi e Wold

Band: 
gitar – Eskild Wold, bass – Vegard Storås, trommer – 
Vegard Myrdahl Berg og piano – Jacek Nowak
Lys og lyd: Magnus Kvalvær

Loddsalg
Salg av kaffe, kaker og saft.

Billetter: Voksne kr 150,-  Barn kr 50,-  Familie kr 350,-

Arrangør: Trondheim Kommunale Kulturskole, Bynesstrupan
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Aktiviteter i bydelskaféen 
Mai – juni 2014 

DATO TID TEMA
Mandag 26.05. 11.30 Bingo m/kaffe kr 30,-
Onsdag 28.05. 11.30 Hyggestund m/Fylkesmusikken, loddsalg
Fredag 30.05. 11.30 Trim
Tirsdag 03.06. 11.00 Andakt på sykehjemmet
Onsdag 04.06. 13.30 Seniordans
Torsdag 05.06. 11.30 Trim
Onsdag 11.06. Busstur, påmelding til Byneset dagsenteret (info. – se egen plakat)
Torsdag 12.06. 11.30 Trim
Mandag 16.06. 11.30 Underholdning v/ Andreas Pedersen
Torsdag 19.06. 11.30

18.00
Trim
Gammeldans

Mandag 23.06. 12.00 St. Hans feiring, underholdning v/ Toradergruppa
Tirsdag 24.06. 11.00 Andakt på sykehjemmet
Torsdag 26.06. 11.30 Trim
Fredag 27.06. 11.30 Sommeravslutning, hyggestund

Følg med på oppslagstavla 
i Bydelskafeen. Det kan 
komme endringer/fl ere 
arr. i løpet av perioden. 
Spørsmål ang. arr.: 
Kontakt dagsenteret 
tlf. 72 54 99 58. 
Velkommen!
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• 1. juni kl. 11.00 er det gudstjeneste på Frøset Amfi .
• Etterpå er alle velkommen til et åpent familie- 

arrangement i Rye-bukta til en aktiv ettermiddag med 
seiling, kajakkpadling og båtkjøring.

• Det blir mulighet for grilling (ta med grillmat) og kjøp 
av drikke.

• Ta gjerne med våt- eller tørrdrakt hvis du har.

Sjø
Med sj
 

� �

øspor
jøsportgru

� �

rt på
uppa i By

�

å Ska
yneset IL 

aper
 og Bynes

�� �

rverk
set og Lei

�

kets 
instrand m

�	

 dag
menighet

 

g 
ter. 

 

Søndag 1. juni markeres åpningen 
av pilegrimssesongen
ved at hele pilegrimsleden mellom Oslo og Nidaros gås samtidig etter 
gudstjenestetid. I Trondheim kommune går vandringen fra Kastberga 
kl. 13.00 etter gudstjenestene på Byneset, Heimdal og Kolstad.
Leder for pilegrimsfellesskapet St. Olav, Vigdis Vormdal, og prost 
Bertel Aasen er vandringsledere.  Pilegrimsprest Einar Vegge tar 
imot i Nidarosdomen, der vi også får hilsener fra reperesentanter for 
 Trondheim kommune.

Oppsamlingssted 1 Kastberga:
• Kl. 13.00: Vandringen starter fra Kastberga. 

Ankomst Lian kl. 15.10 – 7 km. 

Oppsamlingssted 2 Lian Restaurant:  
Mulighet for å få kjøpt kaffe i restauranten i forkant av vandringen. 
Åpen restaurant kl. 12-18, middag fra kl. 14.00.
• Kl. 15.30: Vandringen starter fra Lian. 

Ankomst Sverresborg kl. 17.00 – 4 km.

Oppsamlingssted 3 Sverresborg Folkemuseum:
I forkant av vandringen har du mulighet til å besøke Folkemuséet og 
Cafe Bagle, åpningstider kl. 12-16.
• Kl. 17.15: Vandringen starter fra Sverresborg Folkemuseum. 

Ankomst Nidarosdomen kl. 18.45 – 4 km.
• Kl. 19.00: Mottakelse med hilsener og velsignelse i Kapittelhuset, 

Nidarosdomen.
• Kl. 19.45: Nidaros Pilegrimsgård åpen café, for salg av suppe, 

kaffe og drikke. 

Informasjon:
Du kan starte din vandring fra Kastberga og gå hele veien til 
 Nidarosdomen, eller du kan starte  vandringen ved en av oppsam-
lingsplassene, alt etter hva som passer deg best.
Ta med egen niste, vann, klær og sko etter vær. Erfarne 
pile grimer følger med under vandringen frem til Nidarosdomen. 

For grupper: Hvis dere ønsker å spise suppe i Nidaros Pilegrimsgård, 
vennligst bestill på forhånd på telefon 73 52 50 00 eller e-post: 
post@pilegrimsgarden.no
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datO daG tid Sted Nattv. PReSt OFFeR diveRSe

07.06. Pinseaften 10.00 Byneset kirke Nei DT/MVB Menighetsarbeidet Konfirmasjon. Temapreken
07.06. Pinseaften 12.00 Leinstrand kirke Nei DT/MVB Menighetsarbeidet Konfirmasjon. Temapreken
08.06. Pinsedag 10.00 Leinstrand kirke Nei DT/MVB Menighetsarbeidet Konfirmasjon. Temapreken
08.06. Pinsedag 12.00 Byneset kirke Nei DT/MVB Menighetsarbeidet Konfirmasjon. Temapreken
09.06. 2. pinsedag INGEN GUDSTJENESTE
15.06. Treenighets-

søndag
11.00 Leinstrand kirke Ja ST Kirkens Bymisjon Tekst: Matt. 28, 16-20. 

22.06. 2. s. i treenig-
hetstiden

11.00 Byneset kirke Ja ThN Kirkens Bymisjon Tekst: Matt. 3, 11-12. 

29.06. INGEN GUDSTJENESTE
06.07. 4. s. i treenig-

hetstiden
11.00 Leinstrand kirke Ja ThN Menighetsarbeidet Tekst: Mark. 10, 17-27

13.07. 5. s. i treenig-
hetstiden

11.00 Byneset kirke Ja ThN Menighetsarbeidet Tekst: Matt. 7, 15-20

20.07. INGEN GUDSTJENESTE
27.07. INGEN GUDSTJENESTE
03.08. 8. s. i treenig-

hetstiden
11.00 Leinstrand kirke Ja DT Menighetsarbeidet Tekst: Matt. 6, 19-24

10.08. 9. s. i treenig-
hetstiden

11.00 Byneset  kirke Ja DT Menighetsarbeidet Tekst: Matt. 11, 28-30

17.08. 10. s. i treenig-
hetstiden

17.00 Sundet gård Nei ST Ukraina Tekst: Luk. 5, 27-32

24.08. 11. s. i treenig-
hetstiden

11.00 Bydelskafeen Ja DT Menighetsarbeidet Tekst: Matt. 23, 37-39

31.08. 12. s. i treenig-
hetstiden

11.00 Leinstrand kirke Ja DT Menighetsarbeidet Tekst: Neh. 9, 19-21. Konfirmant-
jubileum. Sang. Søndagsskole.

07.09. 13. s. i treenig-
hetstiden

11.00 Byneset kirke Nei ST/B-OB Menighetsarbeidet Høsttakkefest. Utdeling av 4-års bok. 
Temaandakt. Kirkekaffe v/ bygde-
kvinnelaget. Familiekoret deltar.

14.09. 14. s. i treenig-
hetstiden

11.00 Byneset kirke Ja DT Menighetsarbeidet Tekst: Matt. 20, 1-16. Konfirmant-
jubileum. Sang. Søndagsskole.

21.09. 15. s. i treenig-
hetstiden

17.00 Leinstrand kirke Nei DT/B-OB/
TR

Menighetsarbeidet Prøysenkveld. Utdeling av 4-års bok. 
Temapreken. Servering v/ bygde-
kvinnelaget. Familiekoret deltar.

28.09. Mikkelsmesse 17.00 Byneset kirke Ja ST Musikkutvalget Se egen annonse.

Med forbehold om endringer.

I morgen er det søndag
Gudstjenester 07.06. – 28.09

DT = Dagfinn Thomassen Matt = Matteus

B-OB = Bjørn-Olav Berg Mark = Markus

ThN = Thore Nome Luk = Lukas

MVB = Magne Vik Bjørkøy Joh = Johannes

ST = Sveinung Tennfjord Neh = Nehemja
TR = Trond Roland

Fo
rk

or
te

ls
er

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet 
med blomster og pengegaver til Kreftfondet  
v/St. Olavs Hospital ved vår kjære Ulf Røstums bortgang.

Berit, Oddbjørn og Torstein m/fam.

Takk 

Solnedgangskonsert 
med trondheimsolistene og Knut Reiersrud  
på Frøset Østre søndag 15. juni kl. 20.00.
Bill. på billettorget eller froset@froset.no, mob. 452 61 025



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

En salme, ja, hva er nå det?
Jo da, jeg har bladd i den nye salmeboka. Og jeg gleder meg over at ho favner videre enn den gamle. 
Men fremdeles strever jeg med å fi nne noen favoritter blant det utvalget.

Så jeg tar sjansen på at redaksjonen tilgir at jeg velger utenfor salmebokas permer. Jeg kan jo 
hevde at hva som er en salme, det er en høyst personlig sak. Og at for meg er en salme noe som 
griper tak i sjela. Og sender tankene inn i store og  underlige baner. 

Det gjør Hans Hyldbakk si vise ”E slåttatæja”, som Henning Sommero har satt tone til. 

Nordmørs-dialekta kan være utfordrende, men bak den åpenbares Hyldbakks varsomme funderinger 
over eget levd liv. Og hvordan dommen faller på livets oppløpsside – ”i slåtte teigen”. Så kan vi alle 
undres: Står egen livsferd til ”løin skår”, eller til ”høytørk for fager ferd”? Eller er det nå egentlig så 
viktig,  hvordan dommen – enten den nå kommer fra høgste hold eller fra folkedjupet – faller?

Hyldbakk kalte seg sjøl ”tvisynt”. Kan hende fi ns det plass for både denne og andre strofer fra tvisynt 
hold, neste gang salmeboka skal revideres?

Fra skogbandet på Leinstrand går utfordringa til de ytterste skjær på  Byneset – til Kari Frøseth.

Ole Lauglo

E slåttatæja
Tekst: Hans Hyldbakk. Melodi: Henning Sommero

Du går så bratt ette allmannvæja
å fi nt bli fare frå fotå din
Meinn vi ska møtast e sommå tæja,
når haustkvellsdåjja e skåra skin.

Du trø e ståppå så stronk å strakjin,
å stor e status, så stør kan bli.
Meinn e trødd framme å kledd me nakjinn
å tedd me tuppåt e all mi ti.

Meinn når vi kjem innåt elvafara
å kar’n me jåa he kvesst si klo,
så ska du sjå at på kjerkegara
der sett dem såt’ tå åss båe to.

Å så æn mårgå ska såtåinn kastast,
da blir det spørsmål om vakkert ver.
Fær løinn skår lyt e sikkert lastast.
men får du høytørk fær fager fer? 

Min salme

Terje Meek 406 94 700 
Glenn Jakobsen 406 94 600


