
Nr. 4 – september 2014 • 60. årgang

FOTO:  EINAR HJELLEN

Akkurat no 
side 3

Pro� len
side 4

Glimt fra 
menighetslivet 
side 6

Min salme 
side 12

«Da klokka klang, så fort vi sprang
og ingen stod igjen og hang.»



2      Byneset og Leinstrand menighetsblad 4-2014

Sokneprest Dagfinn Thomassen
Tlf. 915 12 075
E-post: 
dagfinn.thomassen@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Helge Venås
Tlf. 468 20 024
Privat: 481 13 942
E-post: 
helge.venas@kirken.trondheim.no

Kantor Christine Goedecke
Tlf. 909 66 315
Privat: 416 74 548
E-post:
christine.goedecke@kirken.trondheim.no

Prostiprest Thore Nome
Tlf. 909 45 104
E-post:
thore.nome@kirken.trondheim.no

Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post:
bjorn.olav.berg@kirken.trondheim.no

Besøksadresse:
Heimdalsvegen 4
Postadresse: 7080 Heimdal
Åpningstider: Tirsdag–fredag kl. 9–15.
Mandag stengt.
Prestens treffetid: Tirsdag og fredag kl. 10–12. 
Ellers etter avtale.

Redaksjon:
Dagfinn Thomassen (ansv.), tlf. 915 12 075

MENIGHETENES KONTONUMMER
Byneset:  8601.43.53757
Leinstrand:  8601.43.53722 
Menighetsbladet: 8601.43.53757

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med 
seks nummer i 2014.

Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke 9, 15, 22, 37, 44 og 50

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 13.10.
og sendes til: dagfi nn.thomassen@kirken.trondheim.no

Årsrapportene for menighetene er lagt ut på våre hjemmesider:
www.byneset.kirken.trondheim.no / www.leinstrand.kirken.trondheim.no

Menighetene på våre hjemmesider:
www.leinstrand.kirken.trondheim.no | www.byneset.kirken.trondheim.no | www.tøtsj.no

Ofringer siden sist
25.05.: Kr 2100,00 til menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
25.05.: Kr 3435,00 til Byneset seniorkor (Byneset kirke)
29.05.: Kr 4285,00 til lederkurs for ungdom (Byneset kirke)
01.06.: Kr 2020,00 til Kirkens Nødhjelp (Frøset amfi )
07.06.: Kr 3606,00 til menighetsarbeidet (Byneset kirke)
07.06.: Kr 2586,00 til menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
08.06.: Kr 2957,00 til menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
08.06.: Kr 3227,00 til menighetsarbeidet (Byneset kirke)
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Han stod foran meg i kassakøen i Mandal i sommer. Han stod 
sammen med sin mor og skulle betale for den nye skole sekken. 
Han hadde fått den sekken han ønsket seg, pennal og annet 
utstyr likedan. Han var stolt, og da kassadamen spurte om han 
gledet seg til å begynne på skolen, svarte han bekreftende «Ja» 
med et godt, lunt smil rundt munnen. Før moren rakk å betale, 
var gutten ute av butikken med sekken på  ryggen. Utenfor stod 
far og søsken og ventet. Møtet dem imellom var ubetalelig. 
Gutten viste stolt fram sekken sin; han var tydelig glad og for-
ventningsfull.

Jeg har tenkt på denne lille episoden siden. Den handler om 
glede og forventning. Den handler om nytt og ukjent landskap 
som ligger foran. Den handler om en av livets store mile pæler. 
Da jeg så hvor glad gutten var, tenkte jeg i mitt stille sinn: 
«Måtte det gå deg godt…. Måtte skolestarten og skolegangen 
din bli en god opplevelse for deg. Måtte du møte tydelige og 
trygge voksne og likedan få gode og stødige skolekamerater.»

Skolen er en av våre største formidlere av normer og verdier. 
Skolen skal formidle kunnskap, men også hjelpe til med at 
barn og ungdom blir gagns mennesker. Intervjuet med Spong-
dal skoles ledere et annet sted her i bladet, viser at nettopp 
dette står i fokus på vår skole: «Spongdal skole skal fremstå 
åpen, kompetent og modig. Den skal se hele eleven og inves-
tere i relasjoner.» Både rektor og inspektør fortalte hvor  viktig 
respekt er i et skolemiljø og for et læringsmiljø: «Det er en 
grunnverdi som er helt avgjørende, og som jeg tror vi ikke kan 
få terpet nok på.» Jeg blir glad av å høre dette. Det er gode mel-
dinger fra dem som har ansvar for barn og unges skolehverdag.

Å se hverandre er helt grunnleggende. 
Det gjelder i alle relasjoner. Alle vet vi 
noe om hvor godt det er å bli sett og 
ivaretatt. Likedan vet vi hvor vondt det 
er å bli oversett og ignorert. I bryllup minner jeg av 
og til hvordan et stammefolk annet sted på kloden 
hilser hverandre god dag. De gnir nesene sine mot 
hverandre og sier: «Jeg ser deg.»

Ordet respekt betyr direkte oversatt å se om igjen, se 
en gang til. Det kan være en nyttig øvelse. Vi  danner 
fort et inntrykk og oppfatning av hverandre ved  første 
øyekast. Noen ganger kan det være  nyttig å se om 
igjen, se en gang til. Det er å utvise respekt. Kan 
hende ser (og hører) vi noe som vi ikke la merke til 
første gangen. Det er å vise respekt for hverandre.

Ingebrigt Davik skriver i en av sine viser om jenta som er på 
skolevei første skoledag: «Hit eit steg og dit eit steg dansar eg 
fram på skuleveg.» Hun er, som gutten i Mandal, fylt av forvent-
ning og spenning. Foran henne ligger dager og år som vil bli fylt 
med lek og læring, glede og gråt, usikkerhet og utfordringer. 
Godt er det om både den stolte gutten i Mandal og den glade 
jenta til Ingebrigt Davik blir sett og møtt av trygge og tydelige 
voksne.

Det er grunn til å gratulere hverandre med ny skole. Den skal 
sammen med Byneshallen være et fl erbrukshus for kor, korps, 
lag og foreninger. Vi gleder oss!

DaTho
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«Kokke-Lise» leverer  catering 
til alle anledninger:
♦ dåp
♦ konfi rmasjon
♦ bryllup
♦ minnesamvær
♦ åremålsdager

Lunsjkafé på Kattem helse- og velferdsenter. 
Onsdag og fredag kl. 10–14.

Jeg treffes på telefon 47 86 30 82 eller på mail: 
sodeland@hotmail.com 
Se hjemmeside: www.kokkelise.com

Vi leverer/bringer blomster i hele Trondheim 
og omegn, samt formidler leveringer i hele 
Norge og resten av verden.

Telefon 982 22 904 / 73 87 38 40 
e-post@ladeslettahage.no
www.ladeslettahage.no

Ladesletta Nypan Hage
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– Trondheim kommune er en dyktig byggherre. De har god 
kompe tanse, og vi har hatt reell medvirkning under prosessen, 
sier Michael.

– Jeg husker første planleggingsmøte i januar 2008, sier Berit, 
og berømmer de som har styrt skolebygginga. 

– Prosjektledelsen var vært veldig imøtekommende, og vi har 
også hatt et godt samarbeid med ressursgruppa her ute på 
Byneset. Det er grunn til å gi skryt til alle gode bidrag.

Det er to skoleledere med til sammen over 60 års fartstid 
i skole verket jeg møter. Det er naturlig å spørre om hva de 
 tenker om utviklingen i skolen den tiden de har holdt på.

– Fram til 70-tallet var skolen preget av den autoritære voksne, 
sier Berit.

– I dag handler det mye mer om å være en tillitsperson, om å 
se den enkelte elev. Elevene tilbringer mye tid i skolen, og de 
har sin sosiale oppvekst her. Skolen er med på å bygge selv-
bilde og utvikling hos elevene, fortsetter hun.

– Samfunnet forventer at skolen formidler både dannelse og 
læring, føyer Michael til. 

De står på bussholdeplassen med gule refleksvester på seg og paraply over hodet når jeg   
kommer til avtalt tid. Det er inspeksjon ved bussholdeplassen, og i dag er det Michael og Berit 
som har ansvaret. Innendørs får jeg en omvisning i det nye praktbygget vårt, og lederne viser  
stolt fram både Byneshallen, aulaen, auditoriet og undervisningsrommene. De er stolt og fornøyd.

– Her på skolen har vi derfor definert noen verdier. Vi ønsker 
at skolen vår skal være åpen, kompetent og modig. Det inne-
bærer tydelige voksne som er synlige og som ser elevene. Det 
er viktig å investere i relasjoner og gå i takt med elevene, sier 
rektoren.

Nå begynner det å gløde i øynene til Berit:

– Ved skoledagens slutt spør vi ofte oss selv om vi rakk det 
vi skulle? Har jeg klappet litt på den som trengte det? Har jeg 
sett? Har jeg smilt? Elevene trenger mye, og det forventes mye 
av læreren. I dag er det mye mer formelle krav enn tidligere, 
bl.a. kreves mye dokumentasjon i forhold til undervisningen og 
kontakt med hjemmene. Det er et press; vi blir målt hele tiden.

– Vi forsøker også å utvikle en vi-kultur, supplerer Michael. 

– Vi vil at skolen skal være et fellesskapsprosjekt. Slik kan vi 
være en motvekt og en motkultur til mye av det som preger 
samfunnet vårt i dag. Hensyn og respekt blir viktige stikkord i 
dette arbeidet.

Vi hører stadig om problemer i skolen med hensyn til atferd og 
orden. Hvordan er det her på Spongdal?

Stolte skoleledere Tekst: Dagfinn Thomassen

Foto: Helge Venås

Berit Utstrand,  
65 år, fagleder 
 (inspektør). Arbeidet 
i skolen i 42 år som 
lærer og inspektør. 
Lærer i Sunndalsøra  
ett år, siden på 
 Spongdal skole. 
 Inspektør fra 1992.

Michael Johnsen, 
44 år, rektor. Arbeidet 
i skolen i 21 år som 
lærer og inspektør.  
Rektor i Skaun 
 kommune. Rektor på 
Spongdal skole siden 
2008.
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– Vi bærer nok fremdeles preg av at vi er på bygda, sier Berit. 
Gode relasjoner er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Vi 
opplever at elevene våre er en fordel og ressurs for skolen vår, 
og at de stort sett oppfører seg greit overfor hverandre. Vi er 
heldige og har et kollegium som arbeider godt med elevenes 
sosiale og faglige utvikling.

I tilknytning til selve skolebygget, ligger Byneshallen, og aulaen 
er også sentralt plassert i det nye bygget. Hva tenker dere om 
det?

– Vi ønsker at anlegget her skal bli et nærmiljøsenter. Lokali-
tetene her må bli flerbrukshus, slik at nærmiljøet kan få glede 
av dette på ettermiddags- og kveldstid. Det vil være tilsynsvakt 
i hallen hver ettermiddag og kveld. Det har allerede vært både 
øvelser og styremøter her, og slik ønsker vi det skal fortsette, 
sier Berit.

«Det nye Norge» er flerkulturelt og derav multireligiøst. Hva 
betyr det for skolen?

– Jeg husker jo hvordan salmene og salmeskatten omrammet 
skoledagen, sier Berit. 

– Vi både startet og avsluttet med sang og bønn. Slik er det 
ikke lenger. Nå bruker vi sanger som har et ivaretakende inn-
hold overfor elevene. Skolen skal være et etisk fellesskap som 
er preget av respekt for andres og egen religion og tro, sier hun.

– Likevel er kirken og kristendommen en viktig del av vår 
 historie, skyter Michael inn. 

– Dette må også speiles i arbeidet vårt. Vi har store fellessam-
linger foran høytidene jul og påske, og vi ønsker å bli bedre på 
å vise fram hva vi holder på med. Det er viktig med linker uten-
for skolen. Det kan gi bilder og perspektiv som er større enn 
det vi kan skape i rommene her på skolen. Nærheten til syke-
hjemmet ønsker vi å utnytte ved å kunne gå på besøk der, fort-
setter han.

I løpet av den tilmålte tiden vi har fått, danner det seg et inn-
trykk av å ha møtt to ledere som samarbeider godt og som er 
et godt lederteam.

– Ja, vi jobber utfyllende overfor hverandre. Vi har en lett og 
uanstrengt tone. Vi forsøker å ikke nå noe konfliktnivå oss 
 imellom, men tar utfordringene med en gang, sier Berit.

– Jeg vil også benytte anledningen til å trekke fram den positive 
samarbeidsviljen som er her på huset mellom alle ansatte. De 
er virkelig en ressurs for skolen vår, tilføyer hun.

Michael kvitterer tilbake og gir Berit denne attesten:

– Hun har en utrolig energi, og det gir energi å arbeide sammen 
med henne. Vi trives med – og trigges av hverandre.

Musikk i gudstjeneste og  konsert  
i Byneset og  Leinstrand menigheter

Søndag, 14. september kl. 11 i Byneset kirke:  
Konfirmasjonsjubileum
Isak Erling Stene – sang

Søndag 21. september kl. 17 i Leinstrand kirke:
Prøysenkveld. Se egen annonse
 
Søndag, 28. september kl. 17 i Byneset kirke:  
«Mikkelsmess»
• Festlig musikk fra Mozart, Purcell og Wergeland
• Astrid Vik Bjørkøy – sang
• Heidi Rye – trompet
 
Søndag, 19. oktober kl. 11 Byneset kirke: 
Konfirmantpresentasjon
Arild Grimstad – saxofon
 
Søndag, 26. oktober kl. 11 Leinstrand kirke:  
Konfirmantpresentasjon
Sammensatt band av unge lokale utøver

Søndag 2. november  
Kl. 18 Byneset kirke
Kl. 20 Leinstrand kirke
Allehelgensmesse
Sang av Sigmund Aasjord
 
Søndag, 9. november kl. 17 Leinstrand kirke:
Orgelkonsert & tekster fra BIBELEN
Erling With Aasgård spiller verker fra Reubcke  
og  Messiaen
 
Søndag, 16. november kl. 11 Leinstrand kirke:  
Familiegudstjeneste med 4-årsbokutdeling og dåp
Unge instrumentalsolister fra Kulturskolen
 
Søndag, 30. november  
Kl. 18 Byneset kirke
Kl. 20 Leinstrand kirke
«LYSMESSE» med konfirmantene
«Luminous night of the soul»
Musikk for kammerkor og strykekvartett fra  
Ola Gjeilo
Kammerkor Aurum
Sammensatt strykekvartett
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Glimt fra menighetslivet

Kajakk og seilbåt 
klargjøres.

Gudstjeneste på Buret, Sundet gård

Menighetenes sommertur Skaperverkets dag

F.v.: Magne Vik Bjørkøy, Jorun Bjørkøy, Janne Håbjørg, Astrid 
Vik Bjørkøy og Christine Goedecke. 

Sveinung Tennfjord forrettet.
 

Dramatisering av den 
blinde Bartimeus.

Kafferast på Vognildbua.

«Kirkerottene» i Leinstrand kirke

Foto: Alv-Arne Grimstad

Helge Venås og Einar Hjellen
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Annonser og kunngjøringer

Nytt kurs i 
”Sunn matglede for store og små”
Byneset bygdekvinnelag inviterer barn sammen med 
voksne til kurs lørdag 1. november kl. 12.00 – 15.00.

Vi skal lage variert og fristende sunn mat.
Sted: Spongdal skole. 
Målgruppe: En voksen og barn mellom 8 og 14 år.
Maks antall: 24 personer
Pris: Kr 100,- for voksne. Gratis for barn. 
Alle får utdelt kurshefte med oppskrifter.
Bygdekvinnelaget sørger for innkjøp av alt som skal 
brukes på kurset.

Påmelding før 22.10.14 til Ingegjerd Opland: 
ingegjerd_opland@hotmail.com, mobil 922 42 223. 
Si fra hvis noen er allergisk mot typer mat.

SØKNAD PÅ LEGATMIDLER 
som utdeles i 2014
Byneset felleslegat for utdanning
Legatets midler kan deles ut til ungdommer på Byne-
set som er elever ved folkehøyskoler eller videregående 
 skoler med naturbruksfag. Alle typer folkehøyskoler er 
aktuelle. Skjetlein vgs og Øya vgs er eksempler på videre-
gående skoler.

Søknaden på legatmidler må inneholde opplysninger om 
kostnader ved utdanningen og opplysninger om eventuelle 
andre stipendtildelinger. Husk å oppgi ditt kontonummer! 
Søknaden sendes:

Byneset felleslegat for utdanning
v/Ingegjerd Opland
Stene Olastu
7074 Spongdal
Søknadsfrist: 1. november 2014

Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg 
Legatet kan søkes av enkeltpersoner, institusjoner og 
foreninger som har sitt virke innen grensene til tidligere 
Byneset kommune. Det forutsettes at formålet ved alle 
søknader som innvilges, skal dekke behov for helse og 
sosial omsorg. Søknad på legatmidler med opplysninger 
om kontonummer sendes:

Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg
v/Ingegjerd Opland
Stene Olastu
7074 Spongdal
Søknadsfrist: 1. november 2014

Messingsong
Åpningskonsert for nye 
Spongdal skole

25.oktober 2014.

Det vil bli avholdt 2 konserter i 

Bynesaulaen; kl 14.00 og kl 17.30. 

Dørene åpnes kl 13.30 og kl 17.00.

Tekst: Torleif Andersen.

Komposisjon, arrangement og regi: Henning Sommerro.

Solister: Randi Stene, Harald Bjørkøy og Øystein Baadsvik.

Resitør: Jakob Margido Esp.

Forhåndssalg av billetter vil bli annonsert ved oppslag og på sosiale medier.

Billettpris: Voksne 200;- barn 100;- (barn til og med 4 år gratis)

inkludert kaffe/saft og kake.

Byneset Musikkorps Byneset og Leinstrand Skolekorps

Byneset Songlag Songlaget Våren

Leinstrand Songlag Byneset Seniorkor

Bynesstrupan Byneset Spellmannslag 

Byneset Familiekor

Kunngjøring 

Byneset Sanitetsforening

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

Søndag 21. september kl. 17 
i Leinstrand kirke

Med:
• JaZZmaZZørene (Melhus)
• Kåseri med Trond Roland om 

Alf Prøysen
• Elever fra 6. trinn fra Nypvang skole
• Byneset spellmannslag
• Byneset familiekor
• Dåp

Matservering og høstdekorasjoner av 
bygde kvinnelaget.

Høsttakkefest og dåp
«100 år Alf Prøysen»
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Årets 17. mai er «vel blåst» og vi ønsker å takke 
 hjerteligst

• Norbygg
• Lars Høyem
• Byneset Menighet
• Trondos
• Fiskå Mølle

Tusen takk!!
Pengene kom veldig godt med! 
Vi kjøpte premier til lekene, blomster til taler og 
 dirigenter. Vi kjøpte blomster og pynt til bordene i 
 klasserommene og i skolegården. 
I tillegg fi kk alle 30 korpsmusikkantene i Byneset 
 Musikkorps servert frokost. 
1000 takk til alle som bidro med ballonger, penner, 
 nøkkelknipper, drops m.m. 
Fantastisk! 
Uten Dere hadde dette ikke vært mulig!

Med vennlig hilsen 

17. mai-komiteen 2014  

Byneset Misjonsforening arrangerer 
møteuke 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
 
Møtene blir holdt i heimer som vist ovenfor. Som taler 
kommer misjonær Kristian Fagerli.
Alle er hjertelig velkommen.

Aktiviteter for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus kl. 11.00 

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

Se info. på www.tøtsj.no 
• 7/9: Høsttakkefest med 4-årsbokutdeling i Byneset 

kirke kl. 11.00
• 19/9: Konfi rmant-reunion for 99-årgangen. 

Invitasjoner kommer.
• 20/9-21/9: LysVåken. 6.-7. trinn. 

Utendørs overnatting. Invitasjoner kommer.
• 24/10: Rockegudstjeneste for hele Heimdal prosti. 

Kolstad kirke kl. 19.00
• 25/10: Talentiade for ungdom i hele Heimdal prosti.  

Søk opp «Use your talent 2014» på Facebook for 
mere informasjon.

• 26/10: Konfi rmant-reunion for 98-årgangen. 
Invitasjoner kommer.

Røddefest på Berg bedehus 
Byneset Misjonsforening arrangerer Røddefest på Berg 
bedehus søndag 16. november kl. 19.30. Ansatte og 
evt. elever ved skolen vil delta med tale og orientering 
om skolen.
Alle er hjertelig velkommen.

Onsdagsklubben
Velkommen til Onsdagsklubben på Esp bedehus, 
 Leinstrand, annenhver onsdag fra kl. 17.30 – 19.00. 

Onsdagsklubben er for alle barn i alderen ca. 3–10 år 
og 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 kveldsmat.
• 3. september
• 17. september
• 1. oktober
• 22. oktober
• 5. november
• 19. november
• 3. desember

Kontaktperson: Kristine Hjellen, 995 34 967, 
kristinehjellen@gmail.com

Leinstrand Menighet og ACTA – barn og unge i Normisjon

Ettermiddagstreff i Esp bedehus
Tirsdag 30. oktober kl. 17.00
Kåseri v/ domprost Ragnhild Jepsen
Sang av Segtnan familiekor.
Utlodning, allsang og bevertning.

Arr.: Diakoniutvalget i Leinstrand menighet

Ettermiddagstreff i Bydelskaféen
Onsdag 24. september kl. 17.00
Inge Haukvik kåserer om Alf Prøysen.
Vi synger fra Prøysens sangskatt.
Utlodning, allsang og bevertning.

Arr.: Diakoniutvalget i Byneset menighet
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Konfirmanter, Leinstrand kirke

Konfirmanter, Byneset kirke
Bakerst fra venstre:
Camilla H. Stenstad 
Sigrid Bjørgan Bjørkøy 
Emil Orvik Nesset 
Trygve Kolås 
Abel Sagflaat Warholm 
Ole Martinus Berg 
Malin Øyaas 
Camilla Mariann Håbjørg 
Ruth Elise Barstad Fuglaas 

Midterste rekke fra venstre:
Hanna Valstad Nygård 
Frida Gavara Ljønes 
Robin Monstad
Jonathan Helgesen 
Erlend Brede T. Ellingsen 
Henning Langlo 
Cecilie Sommerbakk 
Anne Marit Hoem 
Marielle Høvik Wold 
Jenny Lyng 
Kaja Elgåen 
Ida Kristine Opland Eldegard

Fremste rekke fra venstre:
Karen Marie K. Haug 
Maren Vigdal Berge 
Magne Vik Bjørkøy 
Dagfinn Thomassen 
Charlotte Lorck 
Olov Grydeland Rye

Bakerst fra venstre:
Sigrid Steen 
Thomas Benberg 
Frode Christensen 
Marcus André Hagen 
Marcus Ydse 
Mathias Hildrum Tvervåg 

Midterste rekke fra venstre:
Malin Larsen Indergård
Lasse Tyldum Bjørhusdal 
Hans Erik Barstad 
Elisabeth Solberg 
Lise Lenvik Branem 
Marie N. Kyllo 
Anniken Rimol Krogstad 
Sara Louise Indergård Kvernberg

Fremste rekke fra venstre:
Emilie Beck Husøy
Eirik Bergheim 
Magne Vik Bjørkøy 
Dagfinn Thomassen 
Peder Kongsvoll 
Håkon Bergheim 
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DATO TID TEMA
Mandag 15.09 11.30 Bingo m/servering. Kr 30,-
Onsdag 17.09 13.30 Seniordans
Torsdag 18.09 11.30

18.00
Trim
Gammeldans

Søndag 21.09 17.00 Kulturarr. ”Far og to døtre”. Påmelding til kulturenheten, tlf. 72 54 57 00
Tirsdag 23.09 11.00

18.00
Andakt på sykehjemmet
Basar v/saniteten

Onsdag 24.09 13.30
17.00

Seniordans
Ettermiddagtreff v/ diakoniutvalget

Torsdag 25.09 11.30 Trim
Fredag 26.09 11.30 Quiz
Onsdag 01.10 11.30 Eldres dag. Underholdning v/ Heimdal spelemannslag

Servering kaffe og kake. Arrangementet er gratis
Torsdag 02.10 11.30 Trim
Onsdag 08.10 11.30

13.30
Bingo m/servering. Pris kr 30,-
Seniordans

Fredag 10.10 11.00 -13.00 Byåsen bandagis. Salg av sko med mer.
Tirsdag 14.10 11.00 Andakt på sykehjemmet
Torsdag 16.10 10.00

12.00
Klessalg v/seniormote
Underholdning

Mandag 20.10 11.00 Underholdning v/ Liv Karin Alm
Tirsdag 21.10 11.30 Bingo m/ servering. Pris kr 30.-
Tirsdag 28.10 11.00 Andakt på sykehjemmet

Aktiviteter i Bydelskaféen 
September – oktober 2014 

Hyggekveld i Folkvang 
for bygdas pensjonister
28. oktober kl. 17.00 arrangerer Byneset Gammeldans-
forening, i samarbeid med De Unges Håp og Husstyret,
hyggekveld for bygdas pensjonister i Folkvang.

Det blir underholdning av lokale krefter fra bygda og 
 servering av mat og kaffe.

Inngang kr 100.- pr person

Av hensyn til servering, ber vi om påmelding fra de som 
ønsker å delta.

Påmelding kan gjøres på telefon 72 83 04 79 eller 
mobil 971 56 710 senest onsdag 22. oktober.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig kveld i 
 historiske omgivelser.

Byneset Gammeldansforening m.flere

Byneset Bydelskafé
Åpningstid: man-tors kl. 11 – 16
 fredag kl. 11 – 14

Søndagsåpen:
Buffet 07.09, 05.10 og 02.11 fra kl. 14 – 18
Juletallerken 30.11, 07.12, 14.12 fra kl. 14 – 18 

Henvendelser angående selskap, minnesamvær,
catering og kaker osv., ring Freidis på mobil 928 35 560 
www.bynesetbydelscafe.no eller stikk innom.

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!

Møter i Byneset Normisjon 
høsten 2014

5. oktober Møte på Berg bedehus. 
 Tale ved Astrid Breivold.

9. november Møte på Berg Bedehus. 
 Tale ved Bjørn Roger Karlsen.

14. desember Adventmøte hos Anne Lise og 
 Dagfi nn Thomassen.

Møtene begynner kl. 19.30 når annen tid ikke er angitt.

Velkommen.
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DATO DAG TID STED NATTV. PREST OFFER DIVERSE

14.09. 14. s.  
i treenigh.

11.00 Byneset kirke Ja DT Menighets- 
arbeidet

Tekst: Matt. 20, 1-16. Konfirmant-
jubileum. Sang av Isak E. Stene.  
Søndagsskole.

21.09. 15. s.  
i treenigh.

17.00 Leinstrand kirke Nei DT/TR Menighets- 
arbeidet

Prøysenkveld. Familiekoret, jazz-
mazzørene, spellmannslaget og 
 skoleelever deltar. Husmannskost  
v/ bygdekvinnelaget.

28.09. Mikkelsmesse 17.00 Byneset kirke Ja ST Musikkutvalget Se egen annonse. Søndagsskole.
05.10. INGEN GUDSTJENESTE
12.10. INGEN GUDSTJENESTE
19.10. 19. s.  

i treenigh.
11.00 Byneset kirke Nei DT/B-OB TV-aksjonen Presentasjon av konfirmantene. 

Temapreken. Søndagsskole.  
Arild Grimstad saksofon.

26.10. Bots- og 
 bønnedag

11.00 Leinstrand kirke Nei DT/B-OB TV-aksjonen Presentasjon av konfirmantene. 
Temapreken. Søndagsskole.  
Unge lokale utøvere deltar.

02.11. Allehelgensdag 18.00 Byneset kirke Nei DT Intet Tekst: Luk. 6, 20-23.  
Sang av Sigmund Aasjord.

02.11. Allehelgensdag 20.00 Leinstrand kirke Nei DT Intet Tekst: Luk. 6, 20-23.  
Sang av Sigmund Aasjord.

09.11. INGEN GUDSTJENESTE
16.11. 22. s.  

i treenigh.    
11.00 Leinstrand kirke Ja ST/B-OB Ukraina Familiegudstjeneste. Utdeling av  

Min kirkebok til 4-åringene. Kirkekaffe.
23.11. INGEN GUDSTJENESTE
30.11. 1. s. i advent 18.00 Byneset kirke Nei DT/B-OB Lys til verden Lysmesse. Temaandakt.  

Se egen annonse.
30.11. 1. s. i advent 20.00 Leinstrand kirke Nei DT/B-OB Lys til verden Lysmesse. Temaandakt.  

Se egen annonse.

Med forbehold om endringer.

I morgen er det søndag
Gudstjenester 14.09. til 30.11.

DT = Dagfinn Thomassen Matt = Matteus

B-OB = Bjørn-Olav Berg Mark = Markus

ST = Sveinung Tennfjord Luk = Lukas

TR = Trond Roland Joh = JohannesFo
rk

or
te

ls
er

Tusen takk!
Vi vil med dette brevet få takke alle aktører som har vært 
innom på sykehjemsavdelingene høsten 2013 og våren 2014. 
 
I april ble vi resertifisert som livsgledesykehjem, noe vi er 
 utrolig stolte over. Det er noe vi jobber kontinuerlig med igjen-
nom hele året, og dere har vært en brikke i å skape livsglede 
hos beboerne, og dermed også vært en brikke i resertifisering 
som livsgledesykehjem. Samhandling med barn og kulturelle 
innslag i form av musikk har gitt oss mye livsglede. 

Vi har blant annet hatt minikonserter, andakter med presten og 
julegrantenning med barnehagen. Vi setter utrolig stor pris på 
denne kontakten. 

Så igjen, tusen takk for alle bidrag. Håper på like god kontakt 
når sommerferien er over. Ta gjerne kontakt for planlegging av 
aktiviteter i god tid (72 54 99 58 – spør etter Lori eller  Kirsten 
aktivitør)

Fra leder for Livsgledegruppa 
Hege Reppe (72 54 99 76)
Byneset helse og velferdssenter

Takk 
Hjertelig takk for all oppmerksomhet og pengegave til Byneset 
sanitetsforening ved vår mor Eli Hassel Langørgens bortgang.

Arnt, Kristin og Trond m/familier

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, og pengegave stor  
kr 34.000.- til skolekorpset, ved min kjære Olavs bortgang.

Ingeborg Segtnan m/familie

Hjertelig takk for minnegave i anledning Olav Segtnans 
 begravelse.

Byneset Leinstrand skolekorps

Høstfest på Berg bedehus 
fredag 26. september kl. 19.00

• Tale v/ Martha Stormo
• Sang v/ May Helen Holm m. fl.
• Utlodning
• Åresalg
• Bevertning

 Arr.: Byneset Normisjon



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

Takk for utfordringen, Ole Lauglo. 

Det er ikke jul enda, men det nærmer seg. Jeg velger derfor en julesang som min salme. 

Farmor var fra Lauglo og salmen «Det lyser i stille grender» minner meg om henne og 
julekvelden før og nå. Vi synger alltid denne sangen heime julaften og vi har alltid gjort 
det, så lenge jeg kan huske. 

Det er høytid, ettertanke og forventning i teksten. Man kan refl ektere over den trygg-
heten vi har her og det nyhetsbilde vi har hatt i sommer fra andre steder i verden. 
Mange salmer har tekst til ettertanke og refl eksjon, også denne.  

Jeg utfordrer Ann Helen Singstad.
Kari Frøseth

Det lyser i stille grender

Tekst: Jakob Sande 1931. Melodi: Lars Søraas d.y. 1948

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.

Min salme

FLATÅS
BEGRAVELSESBYRÅ

Ditt prisgunstige alternativ med
tradisjon og kvalitet siden 1849

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

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

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

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

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

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

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

DØGNVAKT 72 87 10 22


