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Redaksjonen  
ønsker alle  

en riktig god jul  
og et godt nyttår!



Helge Venås er 
 engasjert som 
ansvarlig redaktør 
av menighetsbladet  
i sokneprestens 
 permisjonstid.
Helge er godt vant 
med dette arbeidet,  
og vi er takknemlige 
for at han har seg villig 
til å ta denne jobben.  
Lykke til 
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Det hender av og til at livet tar en annen retning enn man 
har tenkt. Slik blir det for tjenestesituasjonen min som prest 
i Nidaros bispedømme fremover. Jeg blir ukependler mellom 
Namsos og Byneset fra nyttår for å tiltre midlertidig stilling som 
prost i Namdal fram til 01.07.16. Dette kom brått og uventet, 
og jeg hadde ikke tenkt et jobbskifte nå. Jeg er glad for at det 
lar seg ordne å pendle, slik at vi fortsatt kan holde kontakt med 
hverandre, om enn på litt andre måter enn hittil. Anne Lise og 
jeg er også glad for at vi blir boende i presteboligen på Spong-
dal i denne perioden. Hun kommer også til å fortsette i sine 
jobber.

Jeg har likevel lyst til å takke så langt. Tiden som sokneprest 
på Byneset og Leinstrand har vært en særdeles god tid. Vi 
kom hit uten hjemmeboende barn og var selvsagt spent på 
 hvordan vi ville komme til å trives og finne oss til rette. Vi ble 
tatt vel imot. Vi ble fort både invitert, inkludert og inspirert. 
Takk skal dere ha. Relasjoner er viktig for oss mennesker, og 
her på Byneset og Leinstrand fant Anne Lise og jeg raskt gode 
relasjoner å leve i og være i. Den nye presteboligen på Spong-
dal har vi også rukket å bli glad i. Det er et godt og tjenlig hus.

Takken skal også rettes mot alle dere som disse årene har 
lukket meg inn i deres liv og latt meg få høre livsfortellingene 
deres. Det har vært spennende og utfordrende. Det gjelder ved 
de store overgangene i livet; dåp, konfirmasjon, bryllup og grav-
ferd så vel som dere som har våget å lukke meg inn i de små 
og store sorgene og gledene som vi alle bærer på. Mange av 
dere har snakket sant om livet. Det står det stor respekt av.

Takknemligheten disse årene rettes også mot det gudstjenes-
telige livet i begge menighetene våre. Det er svært gledelig at 
det for inneværende år ser ut til å bli en fremgang i fremmøtet 
til gudstjenester i begge kirkene våre. Gudstjenesten er etter 
mitt syn menighetens hjerte. Her slår pulsen og livsrytmen. Alt 
annet menighetsarbeid springer ut herfra. I guds tjenesten har 

både diakonien, trosopplæringen og kirkemusikken 
sin forankring. Derfor er gudstjenestetallet i soknene 
våre relativt høyt. Vi har forordnet mange gudstjenes-
ter, slik at tilbudet kan være mangfoldig og variert.

Gode medarbeidere, både ansatt og frivillige, trekker 
i samme retning i våre menigheter. Det er ingen selv-
følge, men til gjengjeld gir det mulighet til å bruke 
 kreftene på det som bygger og fremmer i stedet for på 
interne stridigheter som fort hemmer og bryter ned. 
Vi er en liten stab på Byneset og Leinstrand. Det kan 
fort bli sårbart. Likevel opplever vi «å være lykkelig 
som liten.»

Jeg ønsker Sveinung Enstad hjertelig velkommen som vikar i 
permisjonstiden. Han er en kompetent og godt kvalifisert prest. 
Jeg er glad for at nettopp han fikk – og tok – denne utfordrin-
gen. Samtidig ber jeg menighetene møte han slik jeg og vi 
ble møtt for snart sju år siden. Vi fant fort fram til hverandre, 
 formulerte oss mot hverandre og fant på den måten ut av det 
med  hverandre. Lykke til, gode Sveinung, og til menighetene 
går det et oppriktig ønske om Guds smil til dere alle .

Det er straks jul når disse linjene leses. Igjen skal kirke-
klokkene kalle sammen til høytid og helg, slik Anders Hovden 
så vakkert skildrer det:

«Joleklokkar over jorda, ring no høgt frå tårn og tind, ring no ut 
dei sæle orda: Fred frå Gud i alle sinn! Ring for heile folkehopen, 
ring og kim i nord og sud, til me skoda himlen open, til me får 
ein smil av Gud!»

Gledelig jul!

DaTho

Takk, så langt!

FORSIDEBILDET
I sommer ble jeg kontaktet av en kunstner 
som heter Inger Johanne Qvam som for en 
del år siden hadde malt et bilde av Byneset 
kirke. Hun ønsket at Byneset menighet skulle 
få det som gave. Jeg møtte opp på avtalt 
sted for å hente det. Maleriet var så stort 
at det så vidt gikk inn bakdøra på bilen min. 
Hvor skulle vi plassere et slikt stort maleri? 
Saken ble diskutert i menighetsrådet,  og det 
ble enighet om at maleriet skulle gis til nye 

Spongdal skole. De har mange store veg-
ger å henge kunst på. Maleriet er over levert 
skolen, og du kan se det der. Inger Johanne 
Qvam er en anerkjent kunstner, og hun har 
blant annet malt en god del fra Svalbard.

Byneset menighet takker hjertelig for den 
store gaven.

Helge Venås



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.
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– Jeg sang alltid som lita jente. Som barn var jeg for
siktig av natur, men turte likevel å synge. Jeg sang på de 
fleste skoleavslutninger både til jul og før sommerferien 
og likedan var jeg aktivt med i gospelkor.

Vi har vært så heldige å få noen minutter under prøvene til 
«Messingsong» med sangfuglen fra Stene Sjurstuen. Hun er på 
Byneset i forbindelse med åpningen av Bynesaulaen.

– Dette er jo et flott konsept. Det er stas at profesjonelle og 
amatører kan samarbeide på denne måten. Det er en god mix. 
Vi har en felles glede av å fremføre verket.

Det gnistrer i øynene til Randi når hun forteller om hvilken glede 
hun har hatt og har av sang og musikk.

– Sang og musikk holder seg. Vi synger mye i familien vår. 
 Sangen er en del av min integritet og person. Jeg har vært pro-
fesjonell sanger i nesten 30 år og har fremdeles mye glede 
ved å opptre. Jeg hadde et sterkt forhold til musikk allerede 
da jeg var ung. Medlemskap i skolekorps og musikkorps i flere 
år var med og formet meg. Jeg hadde stor glede av å spille 
både i storband og janitsjar. Oppveksten var fylt med musikk. 
Jeg  husker ennå at vi slanget epler på vei til øvelsene i skole-
korpset.

Randi har stått på de fleste store operascenene verden over; 
Oslo, Stockholm, London, Paris og New York.

– Ja, jeg har vært privilegert. Jeg husker første gang i Paris. Vi 
skulle fremføre «Rosenkavaleren» av Strauss, og jeg ble kastet 
inn i rollen på kort varsel. Alle var på verdensnivå, og jeg var 
ung. Heldigvis gikk det bra! Jeg har hatt mange fine roller i flere 
operaoppsettinger, også hovedroller bl.a. i «Carmen.» 

Vi nærmer oss jul, og vi ønsker å vite litt om hvordan julen 
 feires.

– Familien feirer jul annethvert år i Norge. Det blir tradisjonell 
julefeiring. Vi gjør ikke mye i juledagene, og vi nyter å være i ro. 
Litt dansk jul tar vi med, slik at anden står på middagsbordet. 
Selv om hjemmet mitt er i København, har jeg en sterk til-
knytning til Byneset.

RANDI STENE, f. 1963
Gift, to barn (19 og 15 år)
Utdanning: Norges musikkhøgskole og operaskolen  
i København.
Stilling: Fast tilknyttet operaen i København. 
 Casting-ansvarlig ved musikkteatret i Trondheim.
 Kunstnerisk leder av Kirsten Flagstad-festivalen.
 Professor ved Norges Musikkhøgskole.
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– Julen er mer enn noe annet sangens høytid. Hva er din  favoritt 
blant julesalmene?

– Det er nærliggende å svare «Deilig er jorden.» Likevel har jeg 
fått sans for «Koppången.» Den handler om en som står utenfor 
og kikker inn i freden og spør: «Hva er julefred?»

Randi er klar på hva som er julefred for henne.

– Ved siden av det kristne budskapet er det ro og fred. Julen 
er en høytid som setter en god parentes rundt alle hverdagene 
våre.

DaTho

Sveinung Enstad  
innsettes som fung. sokneprest  
i Byneset og Leinstrand  
menighet under  
nyttårsgudstjenesten 1. januar  
kl. 19.00 i Byneset kirke.
Vi håper mange møter fram og  
ønsker ham hjertelig velkommen.
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Byneset har blitt en Grønn menighet!
Menighetsrådet har over tid jobbet med å bli godkjent som 
Grønn menighet, og i oktober i år kom vi i mål. En grønn menig-
het er en menighet som har et globalt miljø- og rettferdighets-
engasjement, og som omsetter dette i praksis gjennom 
k onkrete tiltak i menigheten og lokalsamfunnet. Dette inne-
bærer å sette i gang tiltak for bedre miljø og rettferdig for-
deling, lage en enkel plan for arbeidet, utpeke en miljøkontakt 
og danne en arbeidsgruppe som følger opp til takene, samt ha 
kjennskap til og benytte seg av verktøy som er laget 
for slikt arbeid. Viktigheten av å være en grønn 
menighet kan ikke under strekes godt nok. Vi 
lever i dag i en verden der  menneskeskapte 
klimaendringer fører til alvorlige trusler for 
jordkloden og menneskene som lever her. 
Det er ikke lenger tvil om dette. Endringene 
er i gang, noen av dem er kjente, andre mer 
uvisse, men fremtiden til våre barn er avhengig 
av at vi alle gjør alt vi kan for å minimere dem. 
I Norge er vi fore løpig forholdsvis skjermet fra kli-
maendringer og det føles kanskje ikke så viktig å 
arbeide med klima når det er mange andre saker å 
engasjere seg i. Men klimaendringer tar faktisk over 
300.000 menneskeliv årlig, som følge av sult, sykdom og 
værrelaterte katast rofer.  Tidligere generalsekretær i FN, Kofi 
Annan,  hevder at klimaendringene er den raskest voksende 
humanitære utford ringen i vår tid, og forårsaker allerede lidel-
ser for  hundrevis av millioner mennesker verden over. Og det 
er verdens fattigste som rammest først og hardest, selv 

om det er de som i minst grad har forårsaket  problemene. Med 
andre ord er det vi, verdens rikeste, som har størst ansvar 
for å gjøre noe med trusselen. En kan spørre seg selv; hvis 
de  største problemene og humanitære krisene befinner seg et 
helt annet sted, hva er da  vitsen med å vere en grønn menighet 
for lokalsamfunnet? Det er nettopp det som er vitsen. Det er vi, 
med vår livsstil, vårt forbruk og våre vaner som fører til størst 
 klimagassutslipp og størst klimaendring. Vi i vesten er nødt til 
å forbruke mindre, forbruke grønnere og starte å vise større 
respekt for  jorden vi står og går på. Og hvilket viktigere og 

bedre sted å begynne enn i menigheten? Et sted der folk 
kommer for å føle samhold, både med  hverandre 

og med troen sin. Et sted med lange tradisjo-
ner for veldedighet, humanitært arbeid og 

læring om respekt og kjærlighet for med-
mennesker såvel som naturen. Det finnes 
gode eksempler på steder, som Landås i 
 Bergen, der hele bydeler har blitt «grønne» 

etter et enkelt, men viktig initiativ, startet av 
en lokal menighet. Det finnes utallige organi-

sasjoner som allerede jobber med miljøvern og 
rettferdig fordeling, og de gjør en veldig viktig jobb. 
Men de har ikke den fordelen vi har, nemlig en 

menighet, som er vant til å arbeide sammen mot 
en bedre framtid. Vi i Byneset menighet håper at vårt 
valg om å bli en grønn menighet kan inspirere hele 

Byneset til å ta noen viktige skritt i en grønnere 
retning.

Byneset gjennom tidene

Jeg er bedt om å gi en kort «anmel-
delse» av Byneset historielags siste 
bygdebok «Byneset gjennom tidene.»

Dette er nok en praktbok utgitt av 
historie laget, nr. åtte i rekken. Det 
er ikke mindre enn imponerende at 
laget igjen er ute med et nytt bind i 
sin  bygdebokserie. Denne gang er 
undertittelen «fra veidefolk til bygde-
samfunn.» Boken er informativ og 
 oversiktlig. Den drar Bynesets  historie 

fra steinalder og fram til i dag på en fremragende måte. Tids-
epokene er kronologisk ordnet, og boken er slik sett lett å finne 
fram i. Når vi kommer fram til nyere tid blir vi presentert for en 
rekke interessante kapitler om skikk og bruk på bygda, lag- og 
foreningsliv, helse og sosiale forhold m.m. Det er med andre 
ord noe for enhver smak mellom disse permene.

På mange måter er dette bindet en sammenfatning av flere 
av de bindene historielaget har gitt ut tidligere. Det gjør slett 

ikke boken mindre interessant; tvert imot er den en forrett, en 
 starter, som kan vekke god appetitt hos den som ønsker å gå 
mer grundig inn i historien til bygda vår. Da er det bare å finne 
fram de øvrige sju bindene!

Boka er ledsaget av flotte bilder (også i farger). Det gjør den 
enda mer innbydende å bla i.

Om en skulle ha pekt på et par utfordringer, ville det være 
undertittelen. Jeg hadde problemer med å forstå ordet «veide-
folk», jeg måtte google det for å finne ut hva som lå i begrepet. 
Dessuten savner jeg et vedlegg med  oversikt over alle lag og 
foreninger på bygda og deres kontaktinformasjon pr. i dag. Det 
kunne gjort det enkelt for interesserte å ta kontakt hvis man 
ønsket å engasjere seg.

Det er grunn til å gratulere Byneset historielag med utgivelsen. 
Jeg er sikker på at boka blir å finne under mange juletre på 
bygda denne julekvelden. 

DaTho
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Vi ønsker alle hjertelig velkommen til juletrefest  
i gymsalen/Bygdarommet  
søndag 14. desember kl. 17.0019.00. 
Inngang: kr 150 pr familie, enkeltbillett kr 50,-

Utlodning på billett. Det selges også lodd underveis.
Pølse med brød og nissepose til barna.

Juletrefest

Vi synger julen inn
21. desember kl. 19.00 i Byneset kirke 

Deltakere:
• Byneset Spellmannslag, dir. Andreas Bjørkås
• Barne- og ungdomskoret Bynesstrupan, dir. Roar Wik
• Byneset Seniorkor, dir. Øystein Løvli
• Solister
• Allsang
• Andakt ved Bertel Aasen

Fra 13. des. man-fre 9-19, lørd 9-17, søn 12-16, julaften 9-13

Vi er på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juletrefest på Berg bedehus
4. juledag 28. desember kl. 16.00
• Andakt
• Juletregang
• Bevertning
• Sang av familiekoret
Hele familien hjertelig velkommen.
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Alle ansatte ved Byneset og Nypantunet helse- og 
Velferdssenter ønsker en riktig god jul og ett godt 
nytt år!

Samtidig vil vi takke hjertelig for pengegaver gitt 
til oss av enkeltpersoner, lag og organisasjoner!   
Tusen takk!

Disse gavene er med på å gi det lille ekstra for 
våre  pasienter og er helt klart med på å gjøre 
hverdagen bedre! 
Ved å like vår facebook-side:  
Byneset og Nypantunet helse og velferdssenter 
– får en et godt inntrykk av store og små  
hendelser i hverdagen.

Både Byneset sykehjem og Nypantunet sykehjem 
ønsker at sentraene skal være et sted å møtes 
og et sted for aktiviteter.  
Alle er velkommen innom!

Viktig at vi som kommunale institusjoner bidrar 
i lokalmiljøet og at vi kan dra positive veksler av 
hverandre – det gir resultater som vi kan være 
stolte av!

Ønsker fortsatt samhandling og samarbeid  
i 2015!

God jul og Godt nyttår!

Julehilsen 2014

Juletrefest
Bydelskafeen onsdag 7. januar kl. 17.00

· Juletregang
· Andakt ved fung. sokneprest Sveinung Enstad
· Sang
· God bevertning

Alle hjertelig velkommen!

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Estlandskveld
Berg bedehus fredag 30. januar kl. 19.00

· Andakt ved prost Bertel Aasen
· Åse Dagsvik spiller Chet Atkins melodier
· Sang med Byneset Seniorkor
· Utlodning
· Bevertning

Vi håper du får med deg flere og kommer!

Ferske egg rett fra Gården
Large egg kr 60,- pr 30 egg
Klink egg kr 25,- pr 30 egg
Ekstra store 2 plommer kr 35,- pr 15 egg

• Også andre pakningstørrelser og antall
• Eggutsalget er selvbetjent i Hønsehuset
• Åpent alle dager hele døgnet

Alle er velkommen til å kjøpe egg  
som er lagt av frittgående høner!

Nyt smaken av lokalprodusert  
og kortreist mat!

Velkommen!

KLUKK-KLUKK eggutsalg
Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 Spongdal
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Juleandakt Nidaros 2014

Preses

1. Joh 1, 14

1 Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre 
tok på, det forkynner vi: livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere 
det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for 
dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus. 
4 Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.

Den beste gaven man kan ha...
Det var julekveld for et par år siden. 190 trøtte passasjerer 
ventet på bagasjen sin på en flyplass i Spania. I tusen hjem 
hadde julefeiringa startet for lengst, med latter, sang og 
glede, mens ansiktene langs bagasjebåndet bar den samme 
stille, distanserte livstrøttheten som man ser i slike haller. 
Så kommer signalet, og båndet begynner å gå. Men ut gjen-
nom plastremsene kommer ikke bager og kofferter. I stedet 
kommer gaver. Sølv, gull og rødt, silkebånd og sløyfer. Med 
navnelapper. Først nøles det; ”Hva er dette for noe tull?”. Så 
kommer smilene. Latter og rop. Noen klemmer et menneske 
de aldri har møtt før. Flyselskapet har gjort et stunt. De har 
gitt de reisende gaver. Og det blir selvsagt filmet, i hem-
melighet, for å bruke det til markedsføring. Det dokumente-
rer samtidig hvor mye sannhet det er i det gamle utsagnet: 
”Den største glede man kan ha, det er å gjøre andre glad”.

Lure selgere har funnet ut at det å gi bort noe gir godt 
omdømme. Markedsførerne vet hva som vekker følelser og 
hvilken kraft gaven har. For gavens glede er delt: Både den 
som gir og den som tar i mot kan ta del i gleden.

Vi går inn i feiringen av den største gaven: Gud sender sin 
sønn til jorden slik at hver den som tror på ham, blir  invitert 
inn til evig liv hos ham. Det evige livet var hos vår Far i 
begynnelsen, og ble åpenbart for disiplene. De fikk denne 
innsikten som gave. Og Johannes beskriver hvordan denne 

gaven fyller ham: ”Det vi har sett og hørt, forkynner vi også 
for dere”. Og det som virkelig gir gaven uslitelig kraft gjen-
nom 2000 år, er den enkle innsikten Johannes og disiplene 
hadde om gavens virkelige kraft: Den må deles! ”Vi skriver 
dette”, fortsetter Johannes, ”for at vår glede skal være full-
kommen”.
”Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket”, 
sa engelen på  Betlehemsmarken. For gleden er ikke begren-
set til å gjelde den første mottakeren. Gleden må deles for 
å bli fullkommen, slik vi deler julens glede med hverandre i 
små og store gaver. 

Så vet vi også at vi lever på en jord der gavene ikke er fordelt 
rett. 2014 har vært et år der ufred og urett har fått stort rom 
i verden. Vi kan ikke dele den store gleden som ble forkynt 
på marken, uten å gi den videre. Derfor er julens budskap 
også en sterk og viktig påminnelse om å dele. Budskapet 
om han som kom for å skape rettferd og fred. Det er det vi 
skal få gleden av å dele. I ord og i handling. 

Del gaven!

Velsignet julehøytid.

Helga H. Byfuglien

Preses i Bispemøtet

Aktiviteter for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus og Esp bedehus, annenhver fredag kl. 11.00.  

Oppstart 9. januar. Se info. på www.tøtsj.no.
• Fusion ungdomsklubb, 7.-10. trinn, Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00.  

Oppstart 9. januar. Se info. på www.tøtsj.no.
• Onsdagsklubben, 3-10 år, Esp bedehus kl 17.30-19.00: 21. januar, 4. februar og 25. februar.
• Karnevalsgudstjeneste i Rye kapell 15. februar kl. 11.00
• Karnevalsgudstjeneste i Leinstrand kirke 1. mars kl. 11.00
• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 11. og 25. januar og 8. februar.
• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 18. januar og 1. februar.
• Byneset familiekor. Spongdal skole 18. januar kl. 16.00
• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag kl. 19.00-21.00
• Barnekoret Komba-ja, Kolstad kirke hver onsdag kl. 17.30-18.00

Ettermiddags 
treff
På Bydelskafeen  
onsdag 25. februar  
kl. 17.00

• Andakt ved Audun  
Slettahjell

• Sang
• Bevertning

Alle hjertelig  
velkommen.

Diakoniutvalget  
i Byneset menighet



Familiegudstjeneste i Leinstrand kirke

Bølgesangen er  
alltid populær

Ny takstein legges på plass på Byneset kirke

Reparasjon av kirketaket

Amalie og Jakob Leirvik 
imponerte med vakker sang
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Takk 
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og penge-
gaver i forbindelse med Marit Bodsbergs bortgang. En spesiell 
takk til hjemmesykepleien på Byneset for god pleie.

                                                                   Familien

Tusen takk for blomster hilsener og gode ord! I forbindelse 
ved vår kjære mor Astrid Margrethe Kjelstad’s bortgang.  
En spesiell takk for pengegaver til Nypantunet helse og 
velferdssenter.

 Marie, Åshild, Håvard m/familier

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med vår kjære mor 
Marie Emilie Wold sin bortgang. 

Knut og Inger med familier

Takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med vår fars 
 bortgang.

Lars Olav, Norunn og Anne Birgitte Braa

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og 
 minnegave ved Odd Kviseths bortgang.

Anna Elise, Karin Lovise, Alfred og Torunn,  
Sondre, Astrid og Ingrid Viktoria

Med dette kunngjøres at det i 2015 skal velges medlemmer 
til Nidaros bispedømmeråd og til Kirkemøtet i Den norske 
kirke. Valget av 7 leke medlemmer gjennomføres som direkte 
valg i september, samme dag som valg til fylke sting og kom-
munestyrer. En nominasjonskomite valgt av representanter for 
bispedømmets menighetsråd vil innen 1. mars 2015 sette 
opp en kandidatliste med 18 personer i prioritert rekkefølge. 
Denne listen blir kunngjort i begynnelsen av mars.  

Med dette kunngjøres også at det er anledning for andre 
 grupper av forslagsstillere å stille kandidatlister for valg av 
de 7 leke medlemmene. Forslag til kandidatlister fra andre 
 grupper må være kommet til valgrådet innen 1. mai 2015. 
Valget av de andre medlemmene; en prest, en lek kirkelig til-
satt og en sørsamisk representant foregår etter egne bestem-
melser.  
Valgreglene, herunder kravene som gjelder for kandidatlister, 
er tilgjengelig på www.kirken.no
Ytterligere opplysninger kan fås hos Nidaros bispedømmeråd, 
Valgrådets sekretariat, Erkebispegården,  
7013 Trondheim, tlf. 73 53 91 00. 

Mvh
NIDAROS BISPEDØMMERÅD – VALGRÅDET 
Kristian Stendahl/sekretær (73 53 91 06)



     

       
       
 
  

Byneset
Tlf.: 40 00 12 40
8–22 (8–21)

7083  Leinstrand | Skjefstadbakken
Telefon: 984 50 911 |  kontakt@vinterlagringen.no

www.vinterlagringen.no

Telefon 995 34 391 
Skjefstad Vestre
7083 Leinstrand

E-post: oyaas-el@online.no • Tel. 924 88 652e-post:firmapost@hoyem.no   tlf. 95 80 16 00

Terje Meek 406 94 700
Glenn Jakobsen 406 94 600 

Sluppenvegen 10
7037 Trondheim
Tlf: 73 83 26 70

Installasjoner

Jan Inge Frøseth
7070 Bosberg – Mob. 905 49 207

PER INDERGÅRD AS

Tlf: 72 84 40 10

7083 Leinstrand 
Tlf. 72 84 63 46

Mob: 922 15 142 
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Vi ønsker alle  
våre  kunder god jul og  
et riktig godt nytt år!
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DATO DAG TID STED NATTV. PREST OFFER DIVERSE

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

21.12. 4. s. i advent 19.00 Byneset kirke Nei BAa Musikkutvalget Vi synger julen inn.
24.12. Julaften 13.00 Byneset kirke Nei DT Kirkens   

Nødhjelp
Familiegudstjeneste.  
Skolekorpset deltar. Sang.

24.12. Julaften 14.30 Byneset kirke Nei DT Kirkens   
Nødhjelp

Familiegudstjeneste. Sang.

24.12. Julaften 16.15 Leinstrand kirke Nei DT Kirkens   
Nødhjelp

Familiegudstjeneste.  
Skolekorpset deltar. Sang.

25.12. Juledag 11.00 Byneset kirke Ja DT NMS Høytidsgudstjeneste. Sang. 
26.12. 2. juledag 11.00 Leinstrand kirke Ja DT NMS Høytidsgudstjeneste. Sang. 
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 BAa Musikkutvalget Nyttårsmeditasjon. Temaandakt.
01.01. Nyttårsdag 19.00 Byneset kirke Ja SE/BAa Intet Innsettelse av Sveinung Enstad.
04.01. INGEN GUDSTJENESTE
11.01. 2. s. i åpen-

baringstiden
11.00 Leinstrand kirke Ja SE Menighets-

arbeidet
Søndagsskole.

18.01. 3. s. i åpen-
baringstiden

11.00 Byneset kirke Ja AH Menighets-
arbeidet

Søndagsskole.

25.01. 4. s. i åpen-
baringstiden

11.00 Leinstrand kirke Ja SE Menighets-
arbeidet

Søndagsskole.

01.02. Såmanns-
søndag

11.00 Byneset kirke Ja SE Bibelselskapet Søndagsskole.

08.02. Kristi 
 forklarelsesdag

11.00 Leinstrand kirke Ja ThN Bibelselskapet Søndagsskole.

15.02 Fastelavns-
søndag

11.00 Rye kapell Nei SE/B-OB Familiekoret Karnevalsgudstjeneste.  
Sang av familiekoret. Utdeling av  
kursbevis til ungdomslederne.

22.02. 1. s. i faste-
tiden

11.00 Bydelskafeen Ja SE Menighets-
arbeidet

Tekst: Kirkekaffe v/ bygdekvinnelaget.

01.03. 2. s. i faste-
tiden

11.00 Leinstrand kirke Nei SE/B-OB Familiekoret Karnevalsgudstjeneste.  
Sang av familiekoret.

08.03. 3. s. i faste-
tiden

11.00 Byneset kirke Ja AS Kirkens SOS Søndagsskole.

15.03. 4. s. i faste-
tiden

11.00 Leinstrand kirke Ja SE Kirkens SOS Søndagsskole.

22.03. Maria 
Budskaps dag

11.00 Byneset kirke Ja SE Menighets-
arbeidet

Søndagsskole.

Med forbehold om endringer.

Gudstjenester fra 12.12.14 til 22.03.15 

SE = Sveinung Enstad
DT = Dagfinn Thomassen

B-OB = Bjørn-Olav Berg
AH = Asbjørn Hirsch
BAa = Bertel Aasen
ThN = Thore Nome
AS = Audun Slettahjell

Fo
rk

or
te

ls
er



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, Ann Helen Singstad!                                             
Oss messingblåsere imellom: «Dette var overraskende!» 
I hele mitt lange liv har jeg vært opptatt av musikk, spilt i korps og sunget i kor.
Som 13-åring var jeg i 1941 med på å stifte Ytre Byneset Hornmusikklag, og jeg ble med  
over i Byneset Musikkorps i 1969.
Folk som kjenner meg, vet at jeg er kritisk til blandakor, men i min ungdom sang jeg i koret  
Samhald. Nå reiser jeg til byen hver uke og synger i «Antonene». Koret består av menn  
som var med i Tysklandsbrigaden. Da vi starta, var vi ca. 25 medlemmer. Nå er vi bare åtte.

I julenummeret passer det best med julesanger. Dette ble litt vanskelig for meg. Jeg tror ikke  
på usynlige vesen, og i julesangene er det mye snakk om engler. Trodde først jeg måtte ta en 

vanlig salme, men kom på at jeg kunne velge Nordnorsk Julesalme. Som fisker i unge år og senere gårdbruker, føler jeg 
meg i slekt med folket som blir skildra her.

Til neste nummer utfordrer jeg en av de første «storblåseran» i Rye skolekorps, Knut Røstum.

Martin Strand

Nordnorsk Julesalme
Tekst og melodi: Trygve Hoff 

Velsigna du dag over fjordan, velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan, om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du ga oss, den dagen du fløtta oss hit,
så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna: Vi e hardhausa vi, som Du.
Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kare oss frem
mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem.

Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor!
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med evige ord,
husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.


