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MENIGHETENES KONTONUMMER
Byneset:  8601.43.53757
Leinstrand:  8601.43.53722 
Menighetsbladet: 8601.43.53757

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med 
5  nummer i 2016.
Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: uke 8, 18, 25, 38 og 49.

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 
5. april 2016 og sendes til: hv456@kirken.no  

Se også våre hjemmesider: 
kirken.no/bynesetogleinstrand
www.tøtsj.no

Slekters gang 

Døpte
22.11.  Aleksander Kråkmo Lund, Stranda kirke, Vanvikan

13.12.  Edvin Melø, Leinstrand kirke 

17.01.  Erle Berg Solem, Byneset Kirke 

17.01.  Tuva Buvarp Fallan, Byneset kirke 

17.01.  Leah Byvarp Fallan, Byneset kirke 

17.01.  Lucas Emilian Bjørnbeth Rønne, Byneset kirke 

17.01.  Mariell Stein, Byneset kirke  

14.02.  Eva Dalum Karlsen, Leinstrand kirke 

21.02.  Emrik Haugvaldstad Iversen, Byneset kirke 

Døde
23.12.  Sverre Frøseth, Byneset,  f. 1925

24.12.  Laila Moum, Byneset, f. 1941

29.12.  Per-Johan Gotaas,  Byneset, f. 1947

Ofringer siden sist

22.11. kr 1.000,- Menighetsarbeidet (Rye kapell) 

29.11. kr 2.115,- «Lys til verden» (Byneset kirke) 

29.11. kr 1.121,- «Lys til verden» (Leinstrand kirke)

13.12. kr 1.200,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)

20.12. kr 960,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)

20.12. kr 4.861,- Kirkemusikalsk arbeide (Byneset kirke)

24.12. kr 14.000,- Kirkens Nødhjelp (Byneset kirke)

24.12. kr 7.900,- Kirkens Nødhjelp (Leinstrand kirke)

25.12. kr 2.370,- Det Norske misjonsselskap (Leinstrand kirke)

26.12. kr 2.580,- Det Norske misjonsselskap (Byneset kirke)

10.01. kr 1.280,- Byneset familiekor (Leinstrand kirke) 

17.01. kr 2.440,- Det Norske Bibelselskap (Byneset kirke)

24.01. kr 1.158,- Det Norske Bibelselskap (Leinstrand kirke)

Sveinung Enstad 
(fung. sokneprest 01.01.15 til 30.06.16)
Tlf: 467 64 849
Privat: 932 69 690
E-post: se298@kirken.no

Menighetsforvalter Helge Venås
Tlf: 468 20 024
Privat: 481 13 942
E-post: hv456@kirken.no

Kantor Christine Goedecke
Tlf: 909 66 315
Privat: 416 74 548
E-post: cg825@kirken.no

Diakon Mette Goa Hugdal
Tlf: 905 78141/938 57 489
E-post: mh657@kirken.no

Prostiprest Thore Nome
Tlf: 909 45 104
E-post: tn585@kirken.no

Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post: bb285@kirken.no

Konfi rmantmedarbeider 
Svanhild Reitan Lande
Tlf: 988 09172
E-post: sl875@kirken.no 

Sokneprest Dagfinn Thomassen
Tlf: 915 12 075
E-post: dt223@kirken.no
(perm 01.01.15 til 30.06.16)

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:
Helge Venås (ansv.), tlf: 468 20 024

Bjørn-Olav Berg
Tlf: 918 79 489

Ingegjerd Opland
Tlf: 922 42 223

Einar Hjellen
Tlf: 404 73 676

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Kirkens ansatte

Leinstrand menighetsråd, 
Leder Ruth Mari Toven Goa
Tlf. 932 60 348 

Byneset menighetsråd,
Leder Bertil Halsen
Tlf. 976 75 502
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Vi har bare ordene, vi har ikke tonefallet eller klangen til Guds 
stemme. Jeg har ofte tenkt at stemmen må være streng, 
 truende, han har en straff på lager. «Det gjelder bare å fi nne han, 
så skal han få.» Sant nok, det var nødvendige konsekvenser av 
det menneskene gjorde. 
Men hva om det egentlig er lengsel og smerte i ordene? 
«Min kjære Adam, som jeg har skapt og elsker, hvorfor ville du 
 ødelegge for deg selv?»

Hvis vi setter inn vårt eget navn, og lytter til Guds rop, hva slags 
klang og tonefall er det? 

Ei voksen dame jeg møtte nettopp, fortalte at hun vokste opp 
med et strengt gudsbilde, hvor Gud var den som kontrollerte 
fra himmelen, og var klar til å slå ned på avvik. En gang hun 
var tilstede under en gudstjeneste, og presten skulle lyse 
velsignelsen, sto hun skrått bak en stor mann. Hun tok et skritt 
for å komme helt bak han; ut av «nedslagsfeltet» for velsignelsen. 

Jeg tror det er et ulykksalig faktum at mange med henne velger 
å leve der. «Gud og de kristne er det best å holde seg unna, for 
jeg er ikke bra nok for dem.» 

Og kanskje leves hele livet uten å få svar på hva Gud ville gjøre 
dersom jeg faktisk kom frem fra gjemmestedet. Hva om Han ville 
stelle med sårene, ikke strø salt? Hva om Han omfavnet meg, 
ikke brukte første anledning til å påpeke hvor dårlig menneske 
jeg var (det vet jeg jo fra før!?)

«Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn», sa han i lignelsen 
som hadde sløst bort hele arven. Faren omfavner han og lager 
et storstilt feiring. (Lukas 15)

Jeg tenker om enkelte kristne miljøer at de har lignet litt for 
mye på den andre sønnen i huset. Han som surmulet, og syntes 
faren handlet urettferdig. Hva hadde skjedd hvis den bortkomne 
møtte broren sin først? Du kan ikke komme hit, du har jo  sviktet 

totalt! Kom deg vekk! Og møtet med faren aldri fant sted? Og 
han dermed aldri merket farens inderlige lengsel etter barnet 
sitt? 

Dama bak den store mannen i gudstjenesten hørte, eller 
 fornemmet Gud si; «Jeg er ikke sånn». Det ble et vendepunkt 
i livet. 

Det jeg prøver å si er akkurat det som Lennart Jakobsson sier 
i sin sang «Kom nära mig»

Kom nära mig du mänskobarn, kom nära mig.
Du fi nner vila i min famn, kom nära mig
Jag skapat himmel hav och jord och dukar nu för dig mitt bord.
Kom nära du som hungrar jag vill mätta dig.

Kom nära du som tveksam är, kom nära mig.
Du som ej vet vart vägen bär, kom nära mig.
Ett evigt liv jag dig beskär, till himmelen jag vägen är.
Kom nära mig du tvivlande, kom nära mig.

 Kom nära du som sorgsen är, kom nära mig.
Du som på tunga bördor bär, kom nära mig.
Jag bar en gång ett kors för dig. Så innerligt jag älskar dig.
Kom nära mig, min vän och jag skall bära dig.

 Kom nära du som slagen är, kom nära mig.
Du som av synd bedragen är, kom nära mig.
Jag känner dig och har dig kär. Se mina händer märken bär.
Kom nära mig min vän och jag skall hela dig.

Vill du till himlen nå en gång, kom nära mig.
vill du ta del i Lammets sång, kom nära mig.
Vill du stå brud i himmelen, så ikläd dig försoningen.
Då skall för evigt du få vara nära mig.

Sveinung Enstad

Adam, hvor er du?

Stemmen til Gud lød gjennom Edens hage etter at 
Adam og Eva hadde spist av det forbudte treet. 
De fant grunn både til å skjule seg for Gud og dekke 
til deler av kroppen. 

Til ettertanke
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Profiler i menighetsrådene våre

Hvem er de to nye lederne?  
14. september 2015 bestemte vi hvem som skulle sitte i menighetsrådene på Byneset- og Leinstrand menigheter.
Navnene på medlemmene ble presentert i oktober i menighetsbladet. Ellers kan du lese om det på menighetenes 
 felles hjemmeside: www.kirken.no.bynesetogleinstrand.
Ruth Mari Toven Goa er leder for Leinstrand, og Bertil Halsen for Byneset. Her skal vi bli litt mer kjent med de to:

Ruth Mari er ikke ny i Leinstrand 
menighetsråd. Hun var nestleder de siste 
to åra i forrige periode.

Hun bor i Arsenalvegen på Leinstrand. Der 
bygde familien hus for fire år siden. Familien 
består av mor Ruth Mari, far Pål Erik og fire 
aktive barn i alderen fire til nesten tolv år. 
Alle seks er med i Byneset Familiekor. Her 

var de medlemmer mens de bodde på Heimdal også. Nå deltar de 
på mange aktiviteter i Leinstrand menighet, men de holder også 
kontakten med Heimdal menighet. De er en familie som liker å bo på 
bygda, og som ikke er redde for å bidra i nærmiljøet på Leinstrand.

Ruth Mari vokste opp i Nesset kommune på Møre. Allerede 
som seksten åring var hun leder for søndagsskolen i bygda. 
Søndagsskolen står hennes hjerte nært, og under gudstjenestene i 
Leinstrand er hun ofte søndagsskolelærer. Det er naturlig for henne 
å være det. Hun er opptatt av at folk i alle aldre skal trives i kirka, 
og menighetsrådet jobber hele tida for det. De som er kirkevert 
ved gudstjenestene, ønsker velkommen og deler ut salmebøker, 
men det er like naturlig at kirkeverten koker kaffe og gjør andre 

Bertil Halsen bor på Bråmyra, 
Spongdal. Her har bankmannen bodd i  
23 år. Etter mine kriterier kan han absolutt 
kalle seg bynesing!

 Familien kjøpte hus på Bråmyra da familien 
besto av far, mor Inger, Hanne-Lene og 
Oscar Andre. Kirsti ble født i 1993. Alle 

barna gikk på barne- og ungdomsskolen på Spongdal. Nå har de 
flytta ut.

Bertil sier:
«Først av alt må jeg få lov til å si takk for tilliten ved høstens kirkevalg. 
Vi håper og tror at Byneset menighet har fått et kompetent og godt 
sammensatt menighetsråd etter høstens valg.

Kirken er viktig for de aller fleste. Kirken skal fungere for folk hele 
livet. – Menighetsrådene har mange viktige oppgaver i sitt arbeid 
for at kirken kan være i stand til å oppfylle sine gode formål for alle 
mennesker.

I Byneset menighet foregår det veldig mye bra knyttet til arbeid 

trivselstiltak. Det er laget instrukser for det. Den engasjerte lederen 
gjør mye for at kirka skal skape tilhørighet for alle aldersgrupper. 
Hun er veldig glad for at kirka nå har kjøpt orgel. Det digitale orgelet 
ble ei god ordning synes hun.
Fastelavensøndag var det vigsling av diakon Mette Goa Hugdal i 
Byneset kirke. Det vil bety mye for begge menighetene å få diakon. 
I menighetsbladet nr. 4 – 2015 ble hun intervjuet. Det er fint på 
mange måter at de to menighetene samarbeider så godt. Hvis det 
er for få barn på Babysang på Esp, er det greit å samarbeide med 
Byneset. Leinstrand har en godt fungerende onsdagsklubb på Esp. 
Barn fra Byneset er velkommen dit. 

Ruth Mari sier:
«Jeg vil takke velgerne på Leinstrand for tilliten det er å bli valgt inn 
i menighetsrådet. Menighetsrådet valgte meg som leder da vi ble 
konstituert, og sammen med resten av menighetsrådet ønsker jeg å 
beholde folkekirken på Leinstrand.

Menighetsrådet har mange unge medlemmer. Unge og godt voksne 
tar ansvar for at det skal bli utført et godt arbeid i rådet. De vil legge 
til rette for at folk i Leinstrand skal bli glad i det som foregår i kirka 
og menigheten ellers.»

fra de aller yngste til våre eldre. Her kan nevnes babysang, et 
flott konfirmantarbeid, ungdomsklubben Fusion og ikke minst det 
arbeidet som diakoniutvalget står for.  

Det nye menighetsrådet har allerede startet å se på de ulike sidene 
ved det omfattende arbeidet som drives i regi av menigheten for å 
se om det er enkelte aldersgrupper som f.eks ikke er dekket av det 
tilbudet vi i dag har. Allerede på det første menighetsrådsmøte kom 
det opp noen svært spennende forslag som vi vil ta med oss i det 
videre arbeide. 

For øvrig må jeg få lov til å gi uttrykk for at vi er veldig takknemlig 
for at Byneset og Leinstrand menigheter i høst har fått egen diakon. 
Vi gleder oss til at diakon Mette Goa Hugdal kommer i gang og tror 
at dette vil bidra til å berike våre menigheter for alle aldersgrupper.
Når det gjelder synspunkter på det arbeidet som drives i regi av 
Byneset menighet, vil jeg på vegne av menighetsrådet svært 
gjerne oppfordre alle lesere av menighetsbladet til å ta kontakt 
for å komme med innspill eller tilbakemelding. Dette kan være ting 
dere har opplevd eller forslag til endringer/forbedringer. Jeg ønsker 
dere alle velkommen til å engasjere dere i menighetsarbeidet på 
Byneset.»
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De nye menighetsrådene
Byneset menighetsråd: Svanhild Reitan Lande,  
Per Johan Brandvik, Bertil Halsen, leder, Ingrid Hegvold 
Øien,  Siv Mari Forsmark, nestleder, Hilde Katrine Frisvoll 
Berg. Torunn Kløften Mehli var ikke tilstede når bilde ble 
tatt.

Leinstrand menighetsråd. Rune Harald Slettahjell,  
Arne Qvenild, Liv Ingeborg Segtnan, Karon Josefine Teige 
Wanvik, Ruth Mari Toven Goa, leder, Jon Rokseth.  
Merete Holm Anderssen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Glimt fra menighetslivet
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FUSION
Byneset og Leinstrand ungdomsklubb

VÅREN 2016
Berg bedehus kl. 18.00-22.00
• 4. mars
• 18. mars
• 8. april
• 22. april

• 6. mai
• 20. mai
• 3. juni

Alle fra 8. trinn og opp til 20 år er hjertelig velkommen.
(Med forbehold om endringer)

www.tøtsj.no
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Aktiviteter for barn og unge

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

• Fusion ungdomsklubb, 8.-10. trinn, 
Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00-22.00. 
Se egen annonse i bladet og info. på www.tøtsj.no

• Onsdagsklubben, Esp bedehus kl 17.30-19.00. 
Se egen annonse i bladet og info. på www.tøtsj.no

• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 28/2, 10/4
• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 6/3
• Skaperfest i Bynes-aulaen for 10-åringer: 12.-13/3 

Invitasjon kommer i posten.
• Tårnagentdag for 9-åringer 6/5. 

Invitasjoner kommer i posten.
• Høytidsgøy er for 9-10 åringer før påske og pinse. 

Invitasjon kommer i posten.
• Kirkesprell for 7-8 åringer på Leinstrand. 

Invitasjon kommer i posten.
• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag 

kl. 18.45-21.00.

ETTERMIDDAGSTREFF
Esp bedehus tirsdag 15. mars kl. 18.00 
Andakt ved Sissel Fløttum, Trekkspill Sverre Granheim
Utlodning, bevertning

Esp bedehus tirsdag 12. april kl. 18.00

Andakt ved Anna Tørseth, Sang og musikk Ole Lande 
Utlodning,Bevertning

Alle hjertelig velkommen!

Arr: Diakoniutvalget i Leinstrand menighet

ONSDAGSKLUBBEN
Vinter/vår 2016
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. Gratis.

• 2. mars
• 16. mars
• 30. mars
• 13. april
• 27. april
• 11. mai (avslutning med grilling)

Kontaktperson; Kristine Hjellen, 995 34 967

Leinstrand Menighet og ACTA – barn og unge i Normisjon

Annonser og kunngjøringer

MUSIKAL-FREMFØRING 
I Bynes-aulaen (Spongdal skole)

Søndag 13. mars kl. 15.00. 

9-10 ÅRINGER SYNGER, SPILLER OG DRAMATISERER.
GRATIS INNGANG. 

Trosopplæringen i Heimdal prosti

Berit Sæter Utstrand slutter ved 
Spongdal skole
 

En verdig avslutningsfest med kolleger og nærmeste familie. 
Her ser vi Berit og fi re rektorer hun har arbeidet sammen med.
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Flygelaksjonen
Takket være mange gode bidragsytere 
tør vi nå si at innsamlingsaksjonen for 
fl ygel i aulaen på Spongdal skole 
nærmer seg sluttfasen. Komiteen 
ønsker å takke alle som så langt har 
bidratt både med penger og konstruktive 
innspill til arbeidet. Det er inspirerende at 
så mange har villet delta i den dugnaden dette er.

Vi tror at et godt instrument i den fl otte aulaen vil være 
bare positivt for både publikum og brukere fra amatører til 
profesjonelle musikere.   Vi tror også at det å få spille på et slikt 
instrument vil inspirere barn og unge til å lære seg piano slik 
gode idrettsanlegg inspirerer til breddeidrett og treningsglede. 
Et kvalitetsinstrument slik komiteen arbeider, bør med godt 
tilsyn vare i fl ere generasjoner.

Komiteen har god dialog med kommunen, som foruten stolene 
i amfi et også vil bidra med tiltak som bedrer akustikken for kor, 
sangere, spelemannslag og annen ikke-forsterket musikk.

Vi i komiteen håper og tror at et instrument skal være på plass i 
løpet av kommende halvår og at vi tidlig på høsten kan invitere 
til fl ygelinnvielse.

Med hilsen fl ygelkomiteen

LOPPEMARKED 
Tid og sted: 5. mars 2016 kl 10-18 i Bynesaulaen,  
Spongdal skole. Salg av lunsjmat. Omvisninger i 
nyskolen og Byneshallen hver hele time (kl. 12, 13 og 14)

Levering av lopper: Rene og pene SKO, SKJERF, VESKER, 
SMYKKER, SLIPS eller STRIKKA PLAGG kan leveres til 
Kjellrun Øyaas, mob.  416 66 234. 
Andre lopper mottas dessverre ikke.

Arr: Spongdal yngres sanitet

Rake- og ryddedag på 
Byneset  kirkegård
Mandag 2. mai kl. 17.00 er det igjen dugnad for å rydde 
på kirke gården etter vinteren. De fl este er vel interessert i 
at kirkegården skal se ryddig ut. Vi oppfordrer derfor alle 
til å prioritere denne ettermiddagen til en felles innsats. 
De siste årene er gjennomsnittsalderen for deltakerne blitt 
stadig høyere, mens antallet har minket. Det er ikke særlig 
oppmuntrende. Det er sterkt ønskelig at yngre krefter møter 
opp, slik at antallet øker og gjennomsnittsalderen går ned!

NB! Dugnaden avsluttes med en enkel 
servering og sosial samling på kirkebakken! 

Rakedugnad på 
Leinstrand kirkegård
 Tirsdag 3. mai kl. 18.00 
Ta med nødvendig utstyr.
Kaffe m.m. etterpå. 

Ettermiddagstreff i Bydelskafeen
Onsdag  24. februar kl. 17.00 
Sang av sanggruppa Shalom
Andakt ved diakon Mette Goa Hugdal
Utlodning, bevertning

Onsdag 27. april kl. 17.00
Tom Erik Sørensen og Trine Sørå fra NRK Trøndelag 
Historiske Trondheim.
Andakt ved Dagfi nn Thomassen
Utlodning, bevertning

Alle hjertelig velkommen!

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

ÅRSMØTER I MENIGHETENE
LEINSTRAND MENIGHET
Søndag 13. mars etter gudstjenesten i Leinstrand kirke 
kl. 11.00

BYNESET MENIGHET
Søndag 17. april etter gudstjenesten i Byneset kirke 

Byneset Normisjon   
Våren 2016

2. påskedag 28. mars 
Påskesangkveld hos Ann-Elin og Audun Slettahjell 
kl. 19.30

Søndag 24. april
Berg bedehus kl. 19.30. Tale ved Dagfi nn Thomassen

Søndag 22. mai
Berg bedehus kl.19.30. Tale ved Astrid Breivold

Søndag 19. juni
Berg bedehus kl. 19.30. Tale ved Bjørn Roger Karlsen

Alle hjertelig velkommen!

Prostidag for Heimdal prosti
Klæbu kirke kl. 11.00  |  Kristi himmelfartsdag  5. mai 
Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe. 
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I følge protokollene er det denne våren 100 år siden Berg 
bedehus ble  vigslet. Dette vil vi markere med ei jubileumsuke 
som avsluttes med gudstjeneste og jubileumsfest søndag 6. mars. 
Hjemmesekretær i Normisjon Svein Granerud blir med oss på 
jubileumssøndagen. 

Ekstra morsomt er det at mange av de som har vært med og 
sunget i Byneset Ungdomskor møtes denne helga og deltar på 
gudstjenesten og jubileumsfesten.

PROGRAM FOR JUBILEUMSUKA:
Tirsdag 1. mars
Kl. 09.20 Besøk av skoleklasser. 
Kl. 19.00 Bedehusbasar. Sang av Husfedrene, kåseri om Hans 
Nilsen Hauge ved Jostein Landrø, åresalg, bevertning.

Torsdag 3. mars
kl. 09.20 Besøk av skoleklasser

Fredag 4. mars
kl. 18.00 Fusion. Innslag om bedehuset.

Søndag 6. mars
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Sogneprest Sveinung Enstad og 
 hjemmesekretær Svein Granerud. 
 Sang av Byneset Ungdomskor.  
Kl. 17.00 Jubileumsfest på Berg Bedehus. Tale ved Svein Granerud. 
 Sang av Byneset Ungdomskor og Byneset Seniorkor. 
 Historikk om bedehuset. Hilsener. Jubileumsoffer. 
 Bevertning.

Berg bedehus 100 år

››

Blomsterfondet ble i sin tid opprettet for å – som det står i 
statuttenes paragraf 1 – «bidra til å gjøre Byneset kirke og kirkegård 
vakker. Rye kapell omfattes også av virksomheten. Fondets midler 
skal dekke løpende kostnader til alterblomster ved gudstjenester og 
til blomsterdekorasjoner ved innganger. Utover dette skal midlene 
benyttes til tiltak av varig karakter».

I blomsterfondets regi blir det jevnlig foretatt en del ryddearbeider 
for å holde uønsket vegetasjon i sjakk, og hver vår i månedsskiftet 
april-mai arrangeres ekstra ryddedugnad på kirkegården for å fjerne 
løv, kvist og greiner som samler seg i løpet av en høst og vinter.

Det er også etablert et godt samarbeid med kirkevergekontoret 
vedrørende de arbeider denne etaten utfører på kirken og 
kirkegården.

All arbeidsinnsats i blomsterfondets regi er basert på frivillighet. 
Utgifter til blomster og innkjøp av mer varig verdi dekkes av fondets 
midler.

Inntektene til Byneset Blomsterfond er utelukkende basert på salg 
av kondolanseblanketter som er beregnet til bruk ved begravelser 
og bisettelser. Coop Prix på Spongdal og Coop Marked Rye forestår 
på frivillig basis salget av disse blankettene.

Nedgangstider for Byneset Blomsterfond
De senere årene har salget av blanketter vist en jevnt nedadgående 
tendens. Dette har ført til at driften de tre-fi re siste årene har gått 
med underskudd, med 2015 som foreløpig bunnotering.

Hittil har dette underskuddet blitt dekket av innestående midler 
fra «bedre tider», men det sier seg selv at virksomheten på sikt vil 
stoppe opp hvis nedgangen i blankettsalget fortsetter. 

Forklaringen på sviktende salg av blomsterfondets blanketter synes 
å være at mange kjøper andre typer kondolansekort når pårørende 
ønsker gaver til forskjellige institusjoner og formål i forbindelse med 
dødsfall.

Blomsterfondets blanketter er prissatt til kr 50, og er utformet slik 
at det greit kan legges inn en pengegave til ønsket formål når dette 
er aktuelt. Andre kondolansekort koster også penger.

Vi  vil derfor oppfordre til at det kan bli vurdert å støtte Byneset 
Blomsterfond når det skal kjøpes kondolansekort, og at det også 
kan bli oppfattet som et bidrag til felles beste. 

For Byneset Blomsterfond
Jostein Kløften (leder)

Vi ønsker alle hjertelig velkommen 
til å delta i jubileumsfeiringen.

Jubileumskomitéen.
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MØTEOVERSIKT 2016 
for Byneset Misjonsforening, 
Norsk Luthersk Misjonssamband

I. FORENINGSMØTER

Februar, 14.: 
Hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30 

April, 10.: 
Hos Ragnhild og Erlend Gjære kl. 19.30 

Mai, 08.: 
Hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30 

Juni, 15.: 
Hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

II. MISJONSUKE VÅREN 2016, 15.-18. mars (uke 11)
Taler: Kjell Iversen
 
Tirsdag, 15. mars: 
Hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

Onsdag, 16. mars: 
Hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30

Torsdag, 17. mars: 
Hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

Fredag, 18. mars: 
Hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

6. mars kl.19.00 
4. søndag i fastetiden 
Tiller Kirke

Herrens venninner

Syngespill for kor, solister og piano av 
Sigvald Tveit og Vidar Kristensen
som belyser kvinneskikkelsene i bibelen

solist: Hilde Gjermundsen 
pianist: Kristin Eriksen
luttenist: Andreas Lines,Tiller kirkekor, 
dirigent Knut-Inge Klock

25. mars kl. 19.00
Langfredag 
Byneset Kirke

Pasjonsspill etter Matteus-
evangeliet & Stabat mater
Med amatørskuespillere fra Byneset 
menighet
Pasjonsmusikk av Giovanni Battista 
Pergolesi, Gabriel Fauré og Arvo Pärt

May Kristin Svanholm Hegvold og Anne 
Birgitte Bouwhuis Røkke – sopran
Sammensatt damekor og strykekvartett
Christine Goedecke – piano
Erling With Aasgård – cembalo

10. april kl.19.00
2. søndag etter påske
Kolstad kirke

Kantate «Christ lag in 
Todesbanden»
av Johann Sebastian Bach
sangensemble og orkester, 
dirigent Håkon Grotnes

 
Møter 2016

 
I år jobber vi med våre rødlisteteknikker: 
 
28. januar: Årsmøte 
25. februar: Presentasjon av ei gammel trøye fra Byneset 
31. mars:  Trøndersk rosemaling  
28. april: Hyggekveld –  Arnt Frøseth kåserer om eldre 

tradisjoner på Byneset og Torill Aasegg 
spiller folkemusikk 

26. mai: Nålebinding etter gammel tradisjon på 
Byneset 

Juni:  Tur – kanskje med ull som tema 
25. august: Fortsettelse fra februar  
29. september:  Fortsettelse fra mars 
27. oktober: Fortsettelse fra mai 
24. november:  Juleavslutning 
 
Møtene holdes den siste torsdagen hver måned kl. 19  – 21.30  
i Rye Samfunnshus. 

KURS

Vår: Vevring – flatvev, Grindvev for barn- og ungdom, Rosemaling 
fra Trøndelag og Telemark, Lage nisse I & II – helg, Glassarbeid, 
«Sy min egen kjole» – helg, Strikkekafé. 
 
Høst: Vevring – flatvev, Sveiping, Strikkekafé. 
 

Se heimesida vår for nærmere informasjon
www.husflid.no/byneset 

 

Konsertene arrangeres av «musikk i Heimdal prosti» og er støttet av norsk kulturråd. Adgang gratis – kollekt ved utgangen

Konserter gjennom faste- og påsketiden
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Aktiviteter i Byneset bydelskafé

DAG DATO TID TEMA

Fredag 26.2 kl. 10.30 Salg av klær ved Seniorshop

Tirsdag 1.3 kl. 11.30
kl. 18.00

Bingo med kaffe, kr 30,-. 
Årsmøte Byneset sanitetsforening

Torsdag 3.3 kl. 11.30 Trim

Tirsdag 8.3 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 9.3 kl. 11.15 Siril & Siljar, stemningsfull duo

Mandag 14.3 kl. 11.00 Strikkekafé

Torsdag 17.3 kl. 18.00 Gammeldans

Fredag 18.3 kl. 11.30 Påskeavslutning med underholdning 

Søndag 20.3 kl. 17.00 Gudstjeneste, nattverd, kirkekaffe

Tirsdag 29.3 kl. 10.30 Salg av klær ved Seniormote

kl. 12.00 (ca.) Gitar og sang ved Øyvind Arnesen

Mandag 4.4 kl. 13.30 Sigmund Aasjord og Endre Lorentsen ”Hildringstimen”

Tirsdag 5.4 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Mandag 11.4 kl. 11.00 Strikkekafé

Torsdag 14.4 kl. 12.00 Kulturarr. ”En sang fra oss” danseforestilling, fri entre, åpen kafe

Mandag 18.4 kl. 11.30 Piano og sang ved Liv Karin Alm

Tirsdag 19.4 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 20.4 kl. 11.30 Trim

Torsdag 21.4 kl. 14.00 Kulturarr. ”Brød og sirkus” med Kine Bendixen og Ove Bjørken, kr 150,- pr. pers. Påmelding.

kl. 18.00 Gammeldans

27.4 kl. 17.00 Ettermiddagstreff ved Diakoniutvalget

Seniordans hver onsdag kl. 13.30, trim hver torsdag kl. 11.30. Endringer på oppsatte liste kan forekomme.

Påmeldinger til arrangementene på telefon 72 54 99 58
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 28. februar til 29. mai 2016

FORKORTELSER

SE = Sveinung Enstad

SG = Svein Granerud

B.Aa = Bertel Aasen

Th.N = Thore Nome

B-OB = Bjørn-Olav Berg

MGH = Mette Goa Hugdal

SRL = Svanhild Reitan Lande

DATO DAG TID STED NATTVERD PREST OFFER DIVERSE

28.02. 3. s. i faste 11.00 Leinstrand kirke ja B.Aa Menighetsarbeide Søndagsskole

06.03. 4. s. i faste 11.00 Byneset kirke ja SE/SG Normisjon Søndagsskole

13.03. Maria budskapsdag 11.00 Leinstrand kirke ja SE Kirkens SOS Familiegudstjeneste/Årsmøte

20.03. Palmesøndag 11.00 Nypantunet ja Th.N 

 17.00 Bydelskafeen ja Th.N Menighetsarbeide

24.03. Skjærtorsdag 19.00 Leinstrand kirke ja SE/MGH

25.03. Langfredag 19.00 Byneset kirke nei Kirkemusikk Pasjonsspill

27.03 1. påskedag 11.00 Byneset kirke ja SE Sjømannskirken

28.03. 2. påskedag 11.00 Leinstrand kirke ja SE Sjømannskirken

03.04. 2. s. i påsketiden INGEN GUDSTJENESTER

10.04. 3. s. i påsketiden 11.00 Leinstrand kirke ja ThN Menighetsarbeide Søndagsskole

17.04. 4. s. i påsketiden 11.00 Byneset kirke ja SE Menighetsarbeide Familiegudstjeneste/Årsmøte

24.04. 5. s. i påsketiden 11.00 Byneset kirke nei SE Menighetsarbeide Samtalegudstjeneste 

18.00 Leinstrand kirke nei SE Menighetsarbeide Samtalegudstjeneste

01.05. Off. høytidsdag 09.00 Rye kapell nei ThN Kristne arbeidere

05.05. Kr. Himmelf.dag 11.00 Klæbu kirke ja Prostigudstjeneste

08.05. Sønd. før pinse 11.00 Leinstrand kirke ja SE/B-OB Ukraina Familiegudstjeneste/Tårnagent

14.05. Pinseaften 10.00 Byneset kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfi rmasjon

Pinseaften 12.00 Byneset kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfi rmasjon

Pinseaften 14.00 Leinstrand kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfi rmasjon

15.05. 1. pinsedag  10.00 Byneset kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfi rmasjon

1. pinsedag 12.00 Byneset kirke  nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfi rmasjon

1. pinsedag 14.00 Leinstrand kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfi rmasjon

16.05. 2. pinsedag INGEN GUDSTJENESTER

17.05. Grunnlovsdag 10.00 Leinstrand kirke nei SE Redd Barna

12.00 Rye kapell nei SE Redd Barna

22.05. Treenighets søndag 11.00 Frøseth amfi nei SE/MGH Kirkens Nødhjelp

29.05. 2. s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja vikar Menighetsarbeide 

Med forbehold om endringer.

Bjørn Erik Røstums minnefond
Det er for 2016 gitt kr 8162,- fra minnefondet til Byneset 
 menighets ungdomsarbeid.

Halldis og Rolf Røstum

Takk

TUSEN TAKK for gaver og blomster jeg fi kk da jeg sluttet.

Varme hilsener fra Gerd Inger Brå



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

Jeg velger denne adventssalmen av Landstad av flere grunner:
• Den har kraft i seg
• Den inneholder mye forventning

Denne salmen er en salme til andre søndag i advent som er forventningens adventssøndag. Salmen 
har gode bilder på det evige liv, på Jesu gjenkomst og det evige liv. Vanligvis tenker vi på dette med 
frykt. Hvor mange ganger har vi ikke hørt dommens dag omtalt som dommedag?? I denne salmen 
bruker Landstad helt andre bilder på dette. Fikentreet som skyter blad, sommerdag o.s.v.  Man kan 
nesten få lyst til å glede seg til dette; Jesu gjenkomst er noe man kan se fram til med forventning.
Vi brukte denne salmen da min mor var til begravelse like før jul i 2014. Den ble en meningsfull trøst . 

Dagfinn Thomassen

Jeg løfter opp til Gud min sang
ennu en gang
fra disse jordens daler.
Vår Herre Krist han henter meg
snart hjem til seg
i himlens høye saler.
Som lynet far,
han kommer snar,
da skal hans pris
på annet vis
de Guds basuner tale.

Når min forløsning stunder til,
jeg gledes vil
og løfter opp mitt hode.
Da løses jeg, da går jeg inn
til vennen min,
Gud være evig lovet!
Da reises av
den mørke grav
det som var sådd
med sukk og gråt,
da er den søvn utsovet!

Når fikentreet skyter blad,
jeg er så glad,
da vet jeg det blir sommer.
Når himmerikes blomster gror,
for visst jeg tror
Guds rike snarlig kommer!
Hans brud jeg er,
hans ring jeg bær,
har lampen tent
og hjertet vendt
til ham, all verdens dommer.

En himmel ny så vel som jord,
det er hans ord,
da skapes til hans ære.
Se, Herrens bolig blant oss er,
han er oss nær,
og vi hans folk skal være.
La verden så
til grunne gå,
Guds ord består
om alt forgår,
den bro skal bruden bære!

Gud skal da tørre av mitt kinn
hver tåre min.
Der ingen død skal være,
ei heller sorg, ei heller skrik,
ei pine slik,
som her Guds barn må bære.
Det første fort
er veket bort,
og gleden ny
i himlens by -
eia, hvor godt å være!

Da synger jeg for tronen glad
et bedre kvad
og løfter palmegrene,
med hvite kleder som er todd
i Lammets blod
for Herrens øyne rene.
Halleluja!
Hva glede da!
Hva liflig klang!
Og all min sang
er Herren, Herren ene!

Min salme

Jeg løfter opp til Gud, min sang
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D Ø G N V A K T 
72 87 10 22

www.vigdal.no 
 

Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå


