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Slekters gangKirkens ansatte

Sokneprestvikar
Soknepresten er av Nidaros biskop forespurt om å ta imot 
 midlertidig tilsetting som prost i Namdal prosti f.o.m. 
01.01.15 t.o.m. 30.06.16. Han har takket ja til dette og 
fått permisjon  fra stillingen som sokneprest på Byneset  og 
 Leinstrand i samme periode.  Han vil fortsatt ha ansvar for 
undervisningen av årets konfi rmanter sammen med Bjørn-Olav Berg, 
og familien vil ha presteboligen på Byneset som hjemsted i denne perioden.

Kapellan Sveinung Enstad vil fungere som  sokne prest i menighetene våre 
samme periode. Han er i dag  kapellan i Heimdal sokn og har hatt noen 
 enkelt tjenester hos oss. Vi er svært glad for at Sveinung går inn i denne 
 utfordringen og ønsker ham varmt velkommen.  Vi kommer tilbake med 
fyldig presentasjon av han i neste nummer av menighetsbladet.
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Jeg har gått i demonstrasjonstog. Det er 
31 år siden sist. Den gang var det under 

parolen «Nei til atomvåpen.» Denne gang var 
det «nei til IS – ja til fred.» Begge gangene fant 

demonstrasjonene sted i Oslos gater og ble avslut-
tet med flere appeller foran Stortinget. Det er flott at vi 

lever i et demokrati med full ytringsfrihet, slik at vi kan gi lyd 
når vi mener tiden er inne for det. Det må med jevne mellom-
rom lyde både et nei og et ja i gatene våre. Det er 
med på å holde oss våkne, ha et våkent blikk og 
et åpent øre for all den urett og mange overgrep 
mennesker verden over opplever. Det handler om 
«ikke å tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer 
deg selv» (Arnulf Øverland). Eller for å sitere den gode 
boken vår: «Det handler om å være sin brors vokter!»

Denne gang var nei-ropene rettet mot ekstremisme. Direkte 
oversatt fra latin betyr dette ordet «det ytterste», «det verste», 
«det fjerneste.» Ekstremisme er farlig uansett hva slags ord 
som settes foran. Om ekstremismen er av religiøs og/eller 
politisk karakter er underordnet. Den er alltid like farlig fordi 
den er hensynsløs og ikke skyr noen midler. Det vi har opplevd 
av islamsk ekstremisme de siste ukene viser at vold og drap 
hos IS ikke bare er midler for å nå et mål, men mål i seg selv. 
Vi rystes av brutaliteten og råskapen hos denne gruppen og 
tar avstand fra den. Derfor var det godt at denne motstanden 
også kom fra muslimer. Mange kjenner seg rett og slett ikke 
igjen i det IS står for, og de forsøker å kommunisere dette ut. 
Her handler det om ikke å slå alle under en kam. Islam er ikke 
bare en størrelse. Den har ulike uttrykk og ulike fortolkninger, 
akkurat slik vår kristne tro har. 

Derfor må vi ikke overse nyansene og forskjellene. Her er det 
viktig at vi lytter til hverandre og møter hverandre med respekt. 
Det bør vekke tillit når troende muslimer selv gir lyd i kam-
pen mot ekstremisme. Mange av dem vil rett og slett ikke bli 
 identifisert med vold og terror. Dette applauderte vi for utenfor 
Stortinget denne augustkvelden. Applausen gikk også til den 
fungerende biskopen i Oslo. Hun hadde selv kjent sin besø-
kelsestid og meldt seg på som appellant. Hun stilte betime-
lige spørsmål om Vestens og vår kulturs måte å møte den 
islamske verden på. Vi vet at hatet mellom disse kulturene 
og  religionene er stort og eldgammelt, og her bærer vi alle et 
ansvar; både for våpenbruk, men også for ordbruk.

Nordahl Grieg spør i sitt dikt «Til ungdommen» om hva han skal 
kjempe med, om hva som er hans våpen. Det er betimelige 
spørsmål å stille i møte med ekstremisme:
• Hva skal jeg kjempe med?
• Hva er mitt våpen?

Jeg har hverken fasitsvar eller noen patentløsning i dette. Det 
vi sikkert vet, er at vold avler vold. Bibelen er heller ikke tydelig 
her. På den ene siden oppfordres vi til å gripe inn mot urett og 
være vår brors vokter. På den andre siden husker vi hva Jesus 
sa til Peter da han ved arrestasjonen av ham ville hogge øret 
av en av soldatene: «Stikk sverdet tilbake på plass. Den som 
 griper til sverd, skal falle for sverd.»

Det er på tide å ta fram ordene fra en av de gamle kirke bønnene 
våre: «Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rett-
ferd og fred og la samarbeidet mellom folkene ha fremgang.» 
Ved å be slik sier vi ja til fred; vi hilser forsoning og forbrødring 
velkommen i påvente av den dagen da rettferd og fred skal 
kysse hverandre, dagen da lammet og løven skal beite lag.

DagTho

NEI til IS – JA til fred
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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
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Ringvål Park er i dag et stort boligkompleks. Den gamle sanato-
rieblokka fra den tida vi sleit med tuberkulosen, som en stor og 
livstruende folkesykdom, er i dag i sin helhet omgjort til bolig-
formål. Samtidig er søsterheim omgjort til mindre boliger. Fritt-
liggende tjenesteboliger er frasolgt, og innrammer som før ett 
stort parkområde mot skogbrynet i nord.

Familien Sørgjerd/Sæther flytta inn i nordfløya i hovedblokka 
for 7 år siden. Sånn er det bare minstemann Lucas som kan 
skryte av å ha bodd på Ringvål all si tid. De andre ungene, 
Noah (9) og Victoria (14) hadde sine første leveår før familien 
ble leinstrandinger.

I dag er det en god og allsidig blanding av generasjoner i 
 bomiljøet på Ringvål.

Bladet vårt har på denne plass ofte omtalt personer som har hatt et godt og langt livsverk bak seg. Vi har en tanke 
om oftere å slippe de yngre til. Samtidig kan det være interessant å høre litt om sted og bomiljø rundt de som blir 
intervjuet.
I dette nummeret er vi på Ringvål hos Camilla Sørgjerd og Joakim Sæther og de tre ungene deres.

Ungene finner lekekamerater rundt seg, og det er kort vei til 
ballplass, lysløype og turterreng. I alt rundt 60 familier er i dag 
bosatt på det gamle sanatorieområdet.

Mamma Camilla er byjente, mens pappa Joakim var mer vant 
med landlige forhold under oppveksten i Sprova i nabofylket. 
Her var det hoppbakke, og Steinfjellbakken ble et godt utgangs-
punkt for allsidig idrettsbruk vinters tid. Sommers tid ble 
 fotballen jevnt tatt i bruk.  

Når vi nå skal fokusere på idrett, må nok mamma Camilla mer 
fram i rampelyset.
Idrettstalentet presterte å bli norgesmester på sykkel i sitt 35. 
år nå i 2014, bare to år etter at hun begynte med organisert 
sykkelvirksomhet. Camilla berømmer lagvenninner og miljøet i 

Aktivitet og idrettsglede på Ringvål

Familien Sørgjerd/Sæther ute på tur.En jublende glad 
mamma Camilla.
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Aktivitet og idrettsglede på Ringvål

sykkelklubben Victoria som avgjørende for at hun klarte denne 
bragden. Morsomt var det å vinne, og i år var start og mål på 
den 12 mil lange løypa lagt til Eidsvollsbygningen. Grunnlovs-
jubileet skapte litt ekstra blest rundt arrangementet.

Vi spør om trening og tidsbruk, og paret innrømmer at de gjerne 
hadde sett at døgnet hadde flere timer. Begge er i full jobb, 
hun som fysioterapeut tilknytta St. Olav og med arbeidsfelt 
behandling av slagrammede. Denne opptreninga foregår nå på 
 Haukåsen, og det muliggjør flere alternative måter å komme 
seg på jobb for en treningssøkende morgenfugl. Både sykkel 
og ski er flittig brukt etter som årstid og værforhold inviterer til 
det. Camilla forteller om stemningsfulle skiturer innover marka 
i måneskinn sammen med mann Joakim som er vernepleier-
utdanna og også arbeider på Byåsen. Et supert alternativ til 
å sitte i bilkø på Byåsveien, sier det spreke foreldreparet som 
også er bevisst på å lære ungene og trives i skog og mark.
 
14-årige Victoria har allerede framtidsplanene klar. Hun går nå 
på Nidaros Idrettsungdomsskole og etterpå blir det Idrettslinje 
på videregående, sier hun.
Men først skal hun konfirmeres. Det blir litt vanskelig å følge 
hele forberedelsestida i menigheten her etter som hun går på 
annen skole. Men det skal ikke bli noe problem, er hun forsik-
ret om. For konfirmasjon vil hun ha i Leinstrandkirka.
                                                                                                     

Anders Lauglo 

KKV MANAGEMENT PRESENTERER 

Solveig Slettahjell 
Tord Gustavsen og Sjur Miljeteig 

NATT I BETLEHEM 

Stemningsfull og vakker julekonsert basert på cd-utgivelsen med samme tittel med de 
anerkjente jazzartistene Solveig Slettahjell (sang), Tord Gustavsen (tangenter) og Sjur 
Miljeteig (trompet). 

Konsertene har fått strålende kritikker. Aftenposten skrev for eksempel i sin anmeldelse at 
Solveig Slettahjell, Tord Gustavsen og Sjur Miljeteig utviser en dyp følsomhet for julens 
budskap. "Musikken er svært neddempet, både andaktsfull, skjør og høytidelig. Dette er 
musikk til ettertanke og refleksjon". 

Blant repertoaret finner vi ”Stille natt”, ”Deilig er jorden”, ”Jeg synger julekvad” og ”Kling 
no Klokka”, men også en del ganske ukjente julesanger som den tradisjonelle amerikanske 
”Sleep holy babe” og ”Å kunne jeg bare bli barn igjen” av Sigurd Lunde og Karl 
Marthiniussen. 

Byneset kirke
Torsdag 4. desember kl. 17.30
Torsdag 4. desember kl. 20.00

Konserten varer i cirka 80 minutter.
 
Billettpris: kr 250,- (enhetspris)
Billettsalget åpner en halv time før konserten.

Vil du forhåndsbestille billett?
Ring Byneset og Leinstrand menighetskontor  
tel. 468 20 024 i kontorets åpningstider
eller send SMS med navnet ditt og antall billetter til:
• Menighetsforvalter Helge Venås, mobil 48 11 39 42
• Kantor Christine Goedecke, mobil 41 67 45 48

Eller send oss en mail med navnet ditt og antall 
 billetter:
- Helge.venas@kirken.trondheim.no
- Christine.goedecke@kirken.trondheim.no
 
Forhåndsbestilte billetter kan betales og hentes  
etter avtale på kirkekontoret
Heimdalsvegen 4 (3.etasje) i Heimdal fra  
3.-28. november.
 
Hjertelig velkommen!

Minstemann har funnet seg en god venn.



Innvielse av Spongdal skole
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Glimt fra menighetslivet
Høsttakkefest i Byneset kirke

Bølgesangen er spennende. Saniteten ordnet med god kirkekaffe.

Vemund Hanger Dahle døpes mens pappa følger nysgjerrig med. Isak Erling Stene bidro med vakker sang.

Gudstjeneste i Byneset kirke
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Fotos: Ole Martinus Berg, Bjørn-Olav Berg, 
Helge Venås, Einar Hjellen, Arne Sjøhagen 

og Elisabeth Hammervik

Leder i menighetsrådet Ola 
Håvard Aasen og soknepresten 
overrakte klassesett med bibler 
til rektor Michael Johnsen.



Prøysenkveld
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De minste hadde tatt med  hørselvern.

Byneset familiekor sang Prøysen og var tidsriktig antrukket.

Jazzmazzørene spilte preludium og postludium.

Bygdekvinnelaget bød på vassgraut.

Byneset spellmannslag fremførte «Husmannspolka.»
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Annonser og kunngjøringer

Adventsmøte
i presteboligen søndag 14. desember kl. 19.30

• Andakt v/ Magne Vik Bjørkøy
• Sang og musikk
• Grøt m/mandel
Alle hjertelig velkommen.
 
Arr.: Normisjon

Takk 
Takk for oppmerksomheten på min 90-års dag.

Jan Selvåg

    Aktiviteter for barn og unge

• Babysang på Berg bedehus kl. 11.00 annenhver  
fredag: Se info. på www.tøtsj.no

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

• 16/11: 4-årsbokutdeling i Leinstrand kirke kl. 11.00
• Lederkurs for ungdom starter 20. november. De som 

ble konfi rmert våren 2013 og 2014 kan melde seg 
på til bjorn.olav.berg@kirken.trondheim.no. 
Mer info. på www.tøtsj.no.

• 24/11: Adventsamling for 2-åringer i Esp bedehus 
kl 16.30.

• 25/11: Adventsamling for 2-åringer i Rye kapell 
kl 16.30.

• 30/11: Lysmesser. Byneset kirke kl. 18.00, 
Leinstrand kirke kl 20.00. Konfi rmantene deltar.

• 12/12: Ungdommens fredsgudstjeneste i 
Bynesaulaen kl. 19.30

• 14/12: Gudstjeneste for de minste i Rye kapell 
kl. 11.00

Medarbeiderkveld i Esp bedehus
Leinstrand menighetsråd inviterer frivillige 
 medarbeidere til hyggekveld i Esp bedehus 
torsdag 6. november kl. 19.00
 
• Kåseri v/ Steinar Leirvik: 

«Frivillig – fri og villig.»
• Sang av Nyprosan
God bevertning.

Søknad på legatmidler
Berit og Ragnvald Haugs legat til sangens fremme på 
Byneset
 
Flg. er berettiget til støtte av legatmidlene:
• Igangværende songlag på Byneset
• Enkeltpersoner bosatt i tidligere Byneset kommune 

med utdanning i sang og musikk
• Utdannelse av dirigenter for sang og musikk, vedkom-

mende må være bosatt i tidligere Byneset kommune.

Søknad sendes Anders Håbjørg, Myrsundveien 11,
7074 Spongdal innen 10. november.

Adventsmøte i Esp bedehus
fredag 5. desember kl 19.00

• Andakt
• Sang
• Utlodning
• Bevertning
Alle er hjertelig velkommen.

Styret i Esp bedehus

Ettermiddagstreff
I Bydelskafeen onsdag 12. november kl. 17.00

Andakt v/ Audun Slettahjell
Sang v/ Tormod Våge
Musikk v/ Sverre Granheim
Kåseri v/ Bodil Skjånes Dugstad: «Gammel og klok.
Utlodning og bevertning.
Alle hjertelig velkommen.
 

Arr.: Diakoniutvalget i Byneset menighet



”I denne søte juletid”
 
Adventskonsert med BYNESET SONGLAG, 
Arne Dagsviks julekantate framføres med kor,  
orkester og solister:    

Tirsdag 9. desember kl. 19.30, Spongdal skole  
(kaffesalg), 
Onsdag 10. desember kl. 19.30, Ilen kirke

• Musikalsk ledelse Heidi Kristine Salin Lie
• Solister: tenor Øyvind Ottesen og  

sopran Kristin Lundemo Overøye
• Byåsen Salongorkester og Christine Goedecke  

på piano

Pris kr 200,-.
Velkommen.

       Vasking av kirka vår
 

Vaskedugnad i Byneset kirke  
10. november kl. 09.30.
Tilsynsutvalget håper på godt fremmøte.

Kaffe og nogo attåt:)
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Byneset bygdekvinnelag inviterer  
ung og gammel til 

«nabokveld» 
i aulaen på Spongdal skole  
tirsdag 11. november kl. 19.00.

Her møtes folk fra Leinstrand, Bratsberg, Melhus og 
Hølonda og vi som bor på Byneset. Alle som er glad for 
å bo på bygda, er velkommen

Program:
• «Etter gammel skikk». Jonetta Mules hefte opptrer i 

fornyet drakt i Bygdebok 8.
• Er det noe spennende her som er aktuelt i dag? 

Betrakninger og dramatisering. 
• Vi serverer Bynessuppe og kaffe og kaker.
• Anne Daugstad Wik underholder og spiller til allsang.
• Utlodning
• Omvisning i den flotte bygningen vi er samla i.
• NB! Det er lov å delta for begge kjønn!
• Gratis inngang
• Påmelding senest 6. november til Siri Wik.  

siriwik@online.no eller telefon 473 89 419

inviterer til høstmøte/lanseringskveld 
mandag 3. november kl. 19.00 i Rye Samfunnshus.

Kveldens høydepunkt er lansering av
Bygdebok 8 «Byneset gjennom tidene»

Kveldens program:
• Presentasjon av boka.
• Arnt Frøseth forteller om førhistorisk tid på Byneset. 
• Byneset historielag er 20 år 17. oktober.  

Leder Torger Onsøyen ser tilbake.
• Stadsbygd Mandsangerforening tar nok en gang 

turen over fjorden for å synge for oss.
• Salg av bygdebok 8.
• Kaffespleis.
• Andre lagsaker.

Styret

Det er igjen tid for innbetaling til menighetsbladet.  
Vi takker for gaver som ble gitt i vår, men er avhengig av bidrag også i høst for å 
nå budsjettet. Vi er takknemlig for alle gaver, små som store.  
Bruk kto. nr.: 8601.43.53757.

Om noen ønsker å få tilsendt giro, ta kontakt med Helge Venås, tlf. 468 20 024

Ettermiddagstreff
I Esp bedehus tirsdag 2. desember kl. 18.00
(MERK tid og sted)

• Vi får besøk av Liv Eid
• Sang av husfedrene
• Utlodning og bevertning
 Alle velkommen.
 

Arr.: Diakoniutvalget i Leinstrand menighet
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50-årskonfirmanter Byneset 2014

Første rekke fra venstre: Aud Kristin (Frøseth) Benberg, Trude Fallan Dalsbotten, Elin Johanne (Solem) Solberg,  
Jorid Marie Rømen Evenrød, Margit Johanne (Aalberg) Knudsen, Åse (Brå) Onsøyen, Jorun Haugrønning Prestvik.
Andre rekke fra venstre:  Solfrid (Byberg) Nilsen, Brit Karin Gullteig Liaklev, Randi Wevik Solem, Åshild (Berg) Bodin,  
Randi (Berg) Olsen, Randi Karin Røstum, Gunhild (Hagemo) Aakerholm, Brit Jonetta (Kjøren) Stavseng,  
Målfrid (Gomo) Rønningsbakk, Anny Frøseth Nilsen.
Tredje rekke fra venstre: Knut Olav Kviseth, Bjørn Eriksen, Knut Andreas Høstad Bodsberg, Geir Leonhard Brå,  
Ole Arnfinn Bosnes, Jens Klemetsaune, Steinar Arnt Holthe, Birger Langørgen, Kjell Håbjørg, Einar Berg.

Første rekke fra venstre: Ranveig (Theodorsen) Engan, Inga Løkken Wehn, Erna (Lund) Børmark, Åse Løvli Røstum,  
Jorid Ingeborg (Leinum) Langørgen
Andre rekke fra venstre: Elisabeth (Vatne) Ellefsen, Astrid (Andreassen) Beiermann, Marit Randi (Antonsen) Søreng,  
Anneli (Fløttum) Stav, Sissel Margrethe (Hopen) Aamot, Jorunn Juul Mollan, Dagfinn Thomassen
Tredje rekke fra venstre: Stig Segtnan, Olav Eyvind Hovlandsvåg
Fjerde rekke fra venstre: Odd Moa, Svein Karl Sveås, Helge Granbom, Jardar Fjølstad, Jan Einar Dønnem, Arne Ødegaard

50-årskonfirmanter Leinstrand 2014 

Foto: Einar Hjellen
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DATO DAG TID STED NATTV. PREST OFFER DIVERSE

02.11. Allehelgensdag 18.00 Byneset kirke Nei DT/ST Intet Tekst: Luk. 6, 20-23

02.11. Allehelgensdag 20.00 Leinstrand kirke Nei DT/ST Intet Tekst: Luk. 6, 20-23

09.11. INGEN GUDSTJENESTE

16.11. 22. s.  
i treenigh.       

11.00 Leinstrand  
kirke

Ja DT/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.

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

07.12. INGEN GUDSTJENESTE

12.12. Fredag 19.30 Bynesaulaen Ja DT/B-OB Intet Ungdommens fredsgudstjeneste. 
Temaandakt. Servering av julegrøt 
 etterpå.

14.12. 3. s. i advent 11.00 Rye kapell Nei DT/B-OB Menighets-
arbeidet

Familiegudstjeneste. Temaandakt.  
Kirkekaffe v/ Rye yngre sanitet.

21.12. 4. s. i advent 11.00 Bydelskafeen Nei DT Menighets-
arbeidet

Tekst: Luk. 2, 1-20

21.12. 4. s. i advent 19.00 Byneset kirke Nei DT m/fl. Musikkutvalget Vi synger julen inn.

24.12. Julaften 13.00 Byneset kirke Nei DT Kirkens   
Nødhjelp

Familiegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-20. 
Skolekorpset deltar. Sang.

24.12. Julaften 14.30 Byneset kirke Nei DT Kirkens   
Nødhjelp

Familiegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-20. 
Sang.

24.12. Julaften 16.15 Leinstrand kirke Nei DT Kirkens   
Nødhjelp

Familiegudstjeneste. Tekst: Luk. 2, 1-20. 
Skolekorpset deltar. Sang.

25.12. Juledag 11.00 Byneset kirke Ja DT NMS Høytidsgudstjeneste. Tekst: Joh. 1, 1-14. 
Sang og instrumentalmusikk. 

26.12. 2. juledag 11.00 Leinstrand kirke Ja DT NMS Høytidsgudstjeneste. Tekst: Joh. 1, 1-14. 
Sang og instrumentalmusikk. 

27.12. 3. juledag 19.30 Byneset kirke Nei DT Arrangørene Romjulskonsert. Temaandakt.

28.12. INGEN GUDSTJENESTE

31.12. Nyttårsaften 17.00 Leinstrand kirke Nei Vikar Musikkutvalget Nyttårsmeditasjon. Temaandakt.

Med forbehold om endringer.

I morgen er det søndag
Gudstjenester 02.11. til 31.12.

DT = Dagfinn Thomassen Matt = Matteus

B-OB = Bjørn-Olav Berg Mark = Markus

ST = Sveinung Tennfjord Luk = Lukas

Joh = JohannesFo
rk

or
te

ls
er

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.



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

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

Takk for utfordringa, Kari Frøseth!
 
Salmeboka bruker jeg ukentlig som dirigent, i en litt annen versjon, nemlig «Koraler for korps».  
Koralene egner seg godt som en del av oppvarmingen, for å jobbe med blåsernes grunntek-
nikk, som pust, støtte, klang og intonasjon. Det er godt å ta i bruk musikk til dette arbeidet, 
ikke bare tekniske øvelser.
 
En av de vakreste sangene jeg får høre i kirken er «Den fyrste song». Teksten går rett til  hjertet, 
og tårene triller for det er så trist, så trist… Teksten er skrevet av Per Sivle (1857-1904) som 
selv mistet sin mor da han var bare tre år gammel. Sivle ble født i Flåm i Aurland kommune i 
Sogn og Fjordane, men vokste opp ved Stalheim, i dag i Voss kommune i  Hordaland. Per Sivles 
forfatterskap var folkelig, og hadde et tydelig politisk og nasjonalt  innhold. Han fi kk aldri opp-
leve den norske selvstendigheten han kjempet så sterkt for. 

Sivle arbeidet som avisredaktør i Buskeruds Amtstidende (1883–85) og Kristianiaposten 
(1887–1891) Han skrev en roman, fl ere noveller og diktsamlinger, og er kanskje mest kjent 
for novellen «Berre ein hund» (1887). Han valgte å ta sitt eget liv, 47 år gammel.
 
Til neste nummer av menighetsbladet vil jeg utfordre en bynesing, og da falt valget fort på en 
gammel venn fra Byneset Musikkorps: Martin Strand. Jeg kommer aldri i mitt liv til å glemme 
Martin som kom på musikkøvelse med tubaen i skuffa på traktoren – godt innpakket i et 
pledd. Jeg er spent på hva som er hans favorittsalme!
 

Ann Helen Singstad, Leinstrand

Den fyrste song

Den fyrste song eg høyra fekk,
var mor sin song ved vogga;
dei mjuke ord til hjarta gjekk,
dei kunde gråten stogga
 
Dei sulla meg so underleg,
so stilt og mjukt te sova;
dei synte meg ein fager veg
opp frå vår vesle stova
 

Den vegen ser eg enno tidt,
når eg fær auga kvila;
der stend ein engel, smiler blidt,
som berre ei kan smila
 
Og når eg sliten trøytnar av
i strid mot alt som veilar,
eg høyrer stilt frå mor si grav
den song som all ting heilar

Min salme


