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Ofringer siden sist
08.02. kr 2.009,- Det Norske Bibelselskap  (Leinstrand kirke)
15.02. kr 1.201,-  Byneset familiekor (Rye kapell)
22.02. kr 1.252,- Menighetens arbeide (Bydelskafeen)
01.03. kr 1.029,- Byneset familiekor (Leinstrand kirke)
08.03. kr 1.851,- Kirkens SOS (Byneset kirke)
15.03. kr 2.085,- Kirkens SOS (Leinstrand kirke)
22.03. kr 3.524,- Menighetens arbeide (Byneset kirke)
29.03. kr   900,- Menighetens arbeide (Bydelskafeen)
05.04. kr 1.891,- Sjømannsmisjonen (Leinstrand kirke)
06.04. kr 2.304,- Sjømannsmisjonen (Byneset kirke)
19.04. kr 1.450,- Menighetens arbeide (Leinstrand kirke)

Bjørn-Olav Berg
tlf. 918 79 489

Ingegjerd Opland
tlf. 922 42 223

Anders Lauglo
tlf. 72 84 64 21

Einar Hjellen
tlf. 404 73 676

Menighetsrådene:

Byneset menighetsråd,
leder Ola Håvard Aasen 
tlf. 922 94 014

Leinstrand menighetsråd, 
leder Kari Borten Moe
tlf. 911 12 972

Døpte
08.02.  Jonas Phutchakhin Skjønhals, Leinstrand kirke
21.02.  Tuva Vanvik, Byneset kirke
22.02.  Thea Sissilie Bjørkum, Byåsen kirke
08.03.  Fredrik Ekker, Byneset kirke
08.03.  Tobias Megård Riise, Byneset kirke
15.03.  Malina Bredeli, Leinstrand kirke
15.03.  Konrad Vandsvik, Leinstrand kirke
22.03.  Emil Laxåbakk Danielsen, Byneset kirke
22.03.  Theodor Nordstrand Lurvik, Byneset kirke
22.03.  Silje Bergh Humstad, Byneset kirke
22.03.  Jenny Leonore Røstum, Byneset kirke
29.03.  Vida Mortensen Nevervei, Dolstad kirke
12.04.  Elias Aabak Haugnes, Nordlandet kirke
26.04.  Klara Søberg Moe, Byneset kirke
26.04.  Erik Nessjøen, Byneset kirke
26.04.  Maren Hembre Berg, Byneset kirke
26.04.  Peter Alexander Larsen, Byneset kirke
26.04.  Jazelle Lynnette Ulstad, Byneset kirke
03.05.  Marius Røstum, Byneset kirke
03.05.  Eila Sofi e Vedin, Byneset kirke

Vigde
21.02. Marthe Johanne Johnsen og Rikard Vanvik, Byneset kirke

Døde
14.02.  Mons Haugum, Leinstrand, f. 1934
04.03.  Peder O. Moe, Leinstrand, f. 1948
04.03.  Jan Nidolf Selvåg, Byneset, f. 1924
27.03.  Odd Einar Evensen, Byneset, f. 1950
31.03.  Ruth Kristine Haug, Byneset, f. 1917
07.04.  Johanne Sørgjerd, Leinstrand, f. 1927
07.04.  Olav Rye Berg, Byneset, f. 1928

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Slekters gangKirkens ansatte
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TV er et underlig apparat. Det kanaliserer (ja, akkurat) mye som 
beveger folks følelser. Det rare er at helt ordinære hendelser 
opphøyes til noe mer idet de kringkastes, og vi mottar dem 
hjemme i stua. Eller skal vi si gjennom vinduet – vinduet mot 
verden. 

Bergensbanen, Hurtigruta, salmeboka. Lange, sakte TV-prog-
rammer med høyere seertall enn noen i sine villeste fantasier 
ville spådd. 

Da reality-TV gjorde sitt inntog tidlig på 2000-tallet, var nettopp 
det ordinære i fokus. Såkalt vanlige mennesker skulle bo i et 
hus i 100 dager, og kameraer skulle følge dem døgnet rundt. 
Da de kom ut, var de mobbeoffer eller superstjerner i  folket, 
uten å vite det. Det engasjerte noe voldsomt. Big Brother- 
fi nalen i 2002 mottok over en million stemmer når vinneren 
skulle kåres. 

Tidligere Se og Hør-sjef Knut Haavik har vært åpen om sin 
 forhistorie med alkoholmisbruk, men han har aldri opplevd en 
større bølge av sympatierklæringer enn etter han var gjest hos 
Skavlan. 

Påstand: Ta et hvilket som helst menneske og lag en doku-
mentar, og den ville bli interessant. Bli med personen i de ulike 
situasjoner han/hun kommer inn i, hør på personens refl eksjo-
ner, bli kjent med smerten og kampen. Det hadde ikke engang 
vært nødvendig med bra musikk eller spenstige kameravinkler. 
Programmet ville ha sin berettigelse. Alle mennesker har sin 
berettigelse. 

Tiggeren på hjørnet. Om vi så dokumentaren om hvordan hun 
ble kastet ut hjemmefra fordi hun ikke maktet å betale husleia, 
datteren måtte bo hos besteforeldre, hun selv dro i despera-
sjon til Norge og tenkte at hun har jo utdannelse, så hun kan 
få en jobb. Men nei; – «må snakke norsk, jeg snakke bare litt». 
Ville vi vise godhet hvis vi møtte henne etter å ha sett doku-
mentaren? 

Den anstrengende pratmakeren ved bordet. Irritasjonen  vokser, 
skal han ikke la andre få slippe til? Så kommer det for en dag 
at han må snakke for å holde angsten på avstand. Han har 
vært utsatt for ran, og kjemper hver dag med ettervirkninger.

Rullestolbrukeren som døde. Han etterlot seg stor sorg. Alle 
som jobbet med han, opplevde en særegen kjærlighet, og fi kk 
en spesiell relasjon til han. Selv om han ikke kunne snakke.

Konklusjon: Det ordinære er ofte noe ekstraordinært. Hver-
dagens mennesker er alt annet enn hverdagslige. Mange av 
dem venter ennå på å bli ordentlig oppdaget. Ditt liv et alt 
annet enn hverdagslig, du er verdt at andre er oppmerksomme 
på deg. 

Jesus sa en gang; «Se på liljene på marken, og på fuglene 
under himmelen.» So what, lissom? Se igjen med fornyet blikk. 
Her er Guds gjerninger. Her er Guds omsorg. 

Sveinung

Hverdagslivet – minutt for minutt

Til ettertanke
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PER WINSNES har blitt tildelt Kongens fortjenestemedalje. 
Menighetsbladets utsendte oppsøker Per på RBK-brakka, der 
han arbeider som seniorrådgiver innenfor samfunnsansvar. Det 
er mange nedbøyde som har fått rettet ryggen og fått en ny 
start gjennom å bli vist tillit i RBK. Allikevel var det ikke RBK, 
men fire andre organisasjoner som søkte om tildelingen; Røde 
Kors, Byneset menighet, Byneset idrettslag og Kristen Videre-
gående skole i Trondheim (KVT) i tillegg til hans gode venn og 
arbeidskollega gjennom mange år Bjørn Hansen. Gull tildeles 
på det offentliges initiativ, det går det ikke an å søke om.  Sølvet 
heter ikke "sølv" lenger, bare Kongens fortjenestemedalje, og 
Per er utvilsomt vinner, ikke på andreplass. 

Gratulantene har stått i kø, og menighetsbladets utsendte 
skjønner at han er en av flere (et kobbel av?) journalister. 
Ved ankomst på brakka finpusser Per på det som skal stå i 
Adressa påfølgende dag. Samtidig ler han litt av Heimdals-
bladets kommentar om duetten med Harald Bjørkøy fra utdelin-
gen "... trenger nok noe mer øvelse". Etter sendt mail sier han 
med et smil: – No e æ klar!

- Dette blir et portrett med de lange linjer.  
Kan du si litt om egen oppvekst, hva slags verdier 
som du har med deg hjemmefra?
– Jeg vokste opp på Tempe, 200 meter herfra. Det var et 
område med mange sosiale utfordringer. Alkoholisme, folk 
strevde med økonomien. Mor og far var som fyrlys i dette arbei-
dermiljøet. De hjalp til der de kunne, både privat og gjennom 
arbeid i Tempe kirke. Far var organist, og samtidig skredder. 
Det er klart at deres innsats har preget oss. Vi er jo to søsken 
som har blitt tildelt medalje. Ann-Elin (Slettahjell) fikk jo i 2012 
for sitt Estlandsengasjement. 

- Hva var utslagsgivende da du skulle velge 
 utdanning og yrke?
Jeg hadde vært leder på leir fra jeg var 16 år, og det kan ha hatt 
noe å si for at det ble lærerskole.

Jeg var fast bestemt på å ta idrett som fag. Da jeg vokste 
opp, var det "ikke lov" å drive organisert idrett. Foreldrene mine 
mente at miljøet ikke var bra. Det var nok en god del alkohol i 
idrettsmiljøet i den tiden. Da jeg skulle ta videreutdanning etter 
avsluttet lærerskole, fikk jeg flere velmente råd om at jeg heller 
burde ta kristendom. Men jeg tok først idrettsfag i Volda i '73-
'74, - dette fikk jeg praktisere både på Byneset, og så fikk jeg 
etter hvert bruke dette til å utvikle idrettstilbudet på KVT. Når 
det gjaldt fotball ble jo KVT lenge ansett for å være det beste 
tilbudet i landet. At det gikk an å kombinere idrett og kristenliv, 
ble en vekker for mange. 

Her kan  gjengis noe av CV'n til Per også fra de øvrige søkerne 
til medaljen.

Byneset menighet – leirleder, frivillig medarbeider på flere felt, 
tre perioder i menighetsrådet, 8 år som formann. 

Profilen

Røde kors – utviklet samarbeid mellom RBK, Sør-Trøndelag 
Røde kors  og Kenya Red Cross Society i slummen i Nairobi. 
Organisasjonsutvikling, informasjonsarbeid omkring HIV/Aids, 
bygd "Rosenborg house" – et flerbrukshus, samler barn og 
unge til aktiviteter.

Byneset idrettslag- fotballtrener i 25 år, initierte Bynescupen  
i '83, som samlet spillere fra hele Trøndelag. Oppgaver i kretsen, 
lederutdanning. Utnevnt til æresmedlem ved 100- årsjubileet  
i 2001. 

- Du har funnet mange meningsfulle ting å holde 
på med. Går det an å si noe generelt til den opp-
voksende generasjon, som tildels sliter med å finne 
mening i tilværelsen? 
– Jeg føler at det å gå inn og bidra med noe, gir så mye tilbake. 
Jeg vil oppfordre de unge til å engasjere seg i noe de er interes-
sert i. Mange unge opplever ensomhet, – det gir mye glede og 
fellesskap å jobbe sammen i lag og organisasjoner. Da blir vi 
noe for hverandre som igjen gir mot og livslyst.

– Gjennom mange oppgaver, og sikkert lange dager 
og kvelder, hvor har du hentet inspirasjon til  
fortsatt innsats?
Jeg har fått påfyll hjemme, med kone og barn. Det har vært for-
ståelse for engasjementet, – min frue Johanne har alltid gitt 
meg støtte. Dessuten har selve oppgavene og ikke minst det å 
få være sammen med barn og unge gitt meg inspirasjon.



Foto: Einar Hjellen og Ole Martinus Berg
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Glimt fra menighetslivet

– På hvilken måte hadde livet vært annerledes 
hvis du ikke hadde troen på Gud?
Troen har gitt meg trygghet og basis for mine valg, – en rette-
snor. Jeg har vokst opp i en kristen heim og alltid vært aktiv i 
kristne miljø. Så livet uten en Gudstro er vanskelig å forestille 
seg for meg.

– Du gir deg i løpet av året, sier du. hvordan blir 
det å slutte i jobben?
– Jeg ser frem til å få mer tid til å være sammen med barne-
barna. Så har vi en husmannsplass i Meldal, jeg kan tilbringe 
mer tid der. Men så har jeg jo prestert å si ja til å stille til valg 
i bispedømmeråd og i kommunevalg...

– Sånn avslutningsvis, er det noe du vil hilse 
 menighetene med?
– Jeg er veldig takknemlig for fellesskap, opplevelser og opp-
gaver jeg har hatt. Og jeg håper menighetene fortsatt får være 
livskraftige fremover.  Det er en spennende tid kirken går inn i...

Tekst: Sveinung Enstad
Foto: Pål Arne Winsnes

Karnevalsgudstjeneste i Leinstrand kirkeOnsdagsklubben på Esp

Søndagsskaffe på Esp bedehus

Skaperfest i Bynes-aulaen
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Annonser og kunngjøringer
Skaperfest 14.–15. mars 2015
Lørdag morgen møtte en spent gruppe 3.–5. klassinger 
i aulaen i den nye Spongdal skole. De skulle være med 
og lage en musikal med fokus på skapelsen og skaper-
verket. Alle fi kk ulike oppgaver. Noen fi kk solist roller, 
noen ble med i  bandet, mens andre igjen deltok med 
dramatisering dans. Alle sammen ble med i koret. 
Lørdag ble en spennende dag med mye arbeid, masse 
moro, god mat og forskjellige aktiviteter. 

På søndag var det generalprøve og musikal-fremføring. 
Frem føringen ble vellykket. Det var vakker sang, musikk, 
artig  dramatisering, dans og mange fi ne soloer. Etterpå 
ble det servert kirkekaffe. Det var veldig mange stolte 
foreldre og barn på plass. Vi gleder oss allerede til 
neste år og neste  Skaperfest. Håper det blir like bra! 

Katri Sundvall-Falck

Aktiviteter for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus og 

Esp bedehus, annenhver fredag kl. 11.00. 
Se info på www.tøtsj.no

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

• Tårnagentdag for 3. trinn. Leinstrand kirke 
fredag 15. mai

• Skaperverkets dag 31. mai kl 11.00 på Frøset amfi . 
Barn fra Kirkesprell deltar

• Kirkerottene-kino for 5-åringer på Berg bedehus 
4. juni kl. 18.00–19.00. Invitasjoner kommer i posten

• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 7. juni
• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 14. juni
• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag 

kl. 19.00–21.00
• Barnekoret Komba-ja, Kolstad kirke hver onsdag 

kl. 17.30–18.00

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

www.byneset.bygdeservice.no

Konfi rmantinnskrivning 2015–2016
Leinstrand kirke onsdag 3. juni kl. 18.00–20.00

Her møter konfi rmanter og foreldre fra både Byneset og 
 Leinstrand.
Vel møtt!

Prostidag for Heimdal prosti
Leinstrand kirke Kristi himmelfartsdag 
14. mai kl. 11.00

Gudstjeneste med nattverd.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Esp bedehus. 

 

Nett: http://byneset.bygdeservice.no 

  

STELL AV GRAVSTED 

 

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

Forsommervandring 2015
Byneset Historielag ønsker sine medlemmer velkommen 
til historisk vandring. 

Onsdag 3. juni 2015 kl. 18.00

Oppmøte og parkering ved Byneset kirke.

Jarle Haugum vil fortelle om kirken og gamle gravstøtter 
på kirkegården.

Vi går deretter ned til Stene Kirkli der Jon Stene vil for-
telle om Steinshylla – kaia, dampskipstrafi kken, bakeriet 
og gamle plasser.

I fi nt vær sitter vi ute, hvis det regner er det mulighet for 
å nyte medbrakt kaffe og mat under tak.

Det blir mulighet for bilskyss fra kirka til Steinshylla for 
den som trenger det.



Leinstrand bygdekvinnelag 
Handarbeidskafé i Smia 27. mai kl 19.00 
Ta med deg det du holder på med av 
handarbeid og for en kopp kaffe og en prat. 
Inngang kr 50,-.
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Fasteaksjonen 2010–2015
Her er en grafi sk fremstilling av innsamlede midler de 
siste 6 år. 

Fasteaksjonen 2015
Tusen takk til alle som hjalp til, både konfi rmanter og 
sjåfører som gjorde en stor innsats. 

Resultatet ble: tall i ( ) er 2014
• Byneset       kr 41.845 (35.427)
• Leinstrand   kr 18.834 (21.291)

Konfi rmanter, Byneset og Leinstrand 2014–15

Byneset kirke lørdag 23. mai 
kl. 10.00:
Marit Husby Braa
Linus Roland Steinar Sjølund 
Brekkvassmo
Lea Øverland Ellbro
Mikaela Christine Elise Ellefsen
Christoffer Eriksen
Fredrik Fallan
Aksel J. Feuerherm
Mari Myran Fossland
Maren Gangåssæter
Jomar Vorseth Gipling
Jonas Grendstad

Leinstrand kirke 
lørdag 23. mai kl. 12.00: 
Lea Alstad
Jonas Elisabethsønn Antonsen
Ingrid Dalen
Isac Fiskvik
Thea Sneve Guldvik
Sigurd Fiske Hokstad
Oscar Vold Jakobsen
Christina-Synnøve Sletvold Kasper

Karen Leinum 
Karoline Santi Sivertsen

Byneset kirke 
lørdag 23. mai kl. 14.00:
Andrine Egseth Grostad
Renathe Hansen
August Haug
Petter Haug
Aslak Rye Heggem
Jørgen Hoem
Ove Gjevik Hoem
Adrian Nesset Gimnes Johnsen
Marthe Jakobsen
Mats Langlo
Preben Blomsø Paar
Christian Holm Ruud

Leinstrand kirke 
søndag 24. mai kl. 10.00:
Lisa Fjellanger Knutsen
Ronald Dybvik Nilsen
Kaia Mæhre Lian Olsen
Yasmine Tempest Onsøien
Madelen Simonsen Rekkebo

Aleksander Slettahjell
Sunniva Kjøren Storsand
Ida Marita Ekker Strand
Johannes Søderholm
Victoria Elise Joakimsdatter Sørgjerd

Byneset kirke 
søndag 24. mai kl. 12.00:
Oline Grimstad
Ingrid Maria Krogstad
Andreas Røhmen Megård
Lise Høyem Nordbotten
Ylva Rye
Leiv Henrik Skjøstad
Tone Øksfjell Stubmo
Fanny Alice Syversen
Amalie Ude
Simon Vingen Vigtil
Tora Daugstad Wik
Ida Øien

• Har du lyst til å gå på skattejakt i kirken? 
• Lurer du på hva slags mysterier du fi nner i Bibelen? 
• Lurer du på hva som står utenpå kirkeklokkene 

i toppen av kirketårnet? 

Bli med som Tårnagent i Leinstrand kirke 
fredag 15. mai kl. 08.00–15.30 
Kun for deg som går i 3. klasse på Rye, Spongdal og Nypvang.

Påmelding: SMS 918 79 489 eller e-post: 
bjorn.olav.berg@kirken.trondheim.no

Takk
Hjertelig takk for all deltakelse og oppmerksomhet 
ved min mann Jan Selvåg, og vår fars bortgang.
Takk for pengestøtten til forskning ved revmatologisk 
avd. ved St. Olav

Arna Selvåg m/familie
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Årsmelding Byneset Sanitetsforening 2014

Styret i Byneset Sanitetsforening i 2014 har vært:
• Else Blokkum (leder) Magnhild Barikmo (nestleder),  

Else Blokkum (kasserer), Anne Mari Stein (sekretær),  
Kari Vevik (styremedl.) Ingrid H. Øien (Spongdal Yngres)  
og Kirsten I. Rye (Rye Yngres).

• Det er blitt avholdt 6 styremøter og 30 saker er blitt 
 behandlet.

• Medlemstallet i 2014 har vært 144.

• I 2014 har vi bevilget støtte/gitt gaver til følgende:
Sentrale fond kr 9.000,-
Menighetsbladet kr 5.000,-
17. mai-komiteen kr 1.000,-
Adressa juleinnsamling kr  500,-
Estlandsforeninga kr 5.000,-

• Sanitetsforeninga har fått støtte fra Byneset Felleslegat 
på kr 7.000 som er brukt til førstehjelpskurs i ungdoms-
skolen. Leinstrand Sanitetsforening har bevilget oss kr 
3.000,- til kurset.

• Fotpleien på Spongdal vil prøve å holde åpent på etter-
middag etter påske. 

• Vi laget fastelavnsris som ga en inntekt på ca. kr 10.000.

• Mammografi-støtte gis til de under 50 år og de over 70 år.

• Overskuddet fra trimdansen blir fordelt med 50 % hver til 
Dagsenteret/sykehjemmet og sanitetsforeninga.  
For 2014 er det utbetalt totalt kr 13.975,-. Dette er et 
 veldig  populært tiltak. 

• Årets sommertur gikk til Orkdal, Løkken,  
Nerskogen og Oppdal i juni. Dette er et  
samarbeid med diakonien.

• I sanitetens uke hadde vi basar på Bydelskafeen som ga 
oss en inntekt på kr 14.500. Og Spongdal yngres hadde 
skolefrokost til 1. trinn.

• Vi ordnet med kirkekaffe på høsttakkefesten.

• Vi besørget bevertning til 260 utøvere og 200 publikum  
x 2 på åpningskonserten “Messingsong” i Bynesaulaen.

• Spongdal yngres arrangerte som vanlig adventfrokost til 
8.trinn på skolen med foredrag “Ungdom og eget selv-
bilde” med Anne Torhild Klomsten.

• Julemøte første tirsdag i desember er en fast tradisjon.

• Vi gir blomster til alle medlemmer som fyller runde og halv-
runde år fra 80 år og oppover, og blomsterhilsner til jul og 
ellers i året gis etter eget skjønn i hver enkelt forening.

• Vi takker alle som har hjulpet oss og bidratt med noe 
 gjennom dette året. Ikke minst alle fine gevinster som er 
kommet inn. Og vi håper på like stor støtte i det nye året 
også.

• Etter årsmøtet som ble avholdt på Bydelskafeen 3. mars 
2015 ble styret for 2015 som følger:
Leder: Else Blokkum, nestleder: Magnhild Barikmo, 
 styremedl.: Kari Vevik, Else Svorkås (Spongdal Yngres),  
Kirsten I. Rye (Rye Yngres), kasserer: Else Blokkum,  
styremedlem: Anne Mari Stein.

Utdrag av årsmeldinga til Rye yngre sanitet 2014

• Foreninga har 12 aktive medlemmer. Det har vært  
4  medlemsmøter, årsmøte, sommeravslutning og 
 juleavslutning.

• Medlemmer var med på å lage og selge fjærris.  
25. juni var det hyggelig sommeravslutning hos Hanne 
og Asbjørn Hanger. Tre medlemmer serverte frokost til 
29 elever i 1. trinn på Rye skole. 5. Trinn på Rye har fått 
 blinkereflerkser, 1. trinn og de voksne på skolen har fått 
NKS-reflekser. Fire medlemmer var med på å servere kaffe 
og kaker på Messingsong den 29.10. i Bynesaulaen. 
 Juleavslutninga var hos Siri og Olav Wik den 6. desember. 
En trivelig kveld.

• To medlemmer serverte kirkekaffe i Rye kapell den  
14. desember. Foreninga har gitt 1000 kr til 7. trinn på 
Rye skole. 1000 kr til Menighetsbladet og 3000 kr til 
 førstehjelpskurs for 9. trinn på Spongdal skole.

• Foreningas inntekter har dette året vært av loddpenger på 
møtene.

• Rye yngre sanitet ble stiftet 14. juni 1955, og  
60-års markeringa vil bli i 2015.

• Lederen takker medlemmene for flittig oppmøte og 
 positive bidrag til det sosiale fellesskapet som gjør at 
vi trives så godt i foreninga. Men skal foreninga bestå, 
er vi avhengig av flere medlemmer. Det er planer om en 
 ”vervekveld” i forbindelse med 60- årsmarkeringa.

• Foreninga låner ut stetteglass hos Siri Wik. 2 kr per glass, 
og 50 kr for knust glass.

• Siri oppbevarer også en dåpskjole som lånes ut.  
Laila Haltbakk har stettekakafat (til bryllupskake).

• Styret for 2015: Kirsten I. Rye, leder, Laila Haltbakk, 
 nestleder, Marit By, sekretær, Snefrid Larsen, kasserer og 
Edith Johanne Olsen, styremedlem.

• Foreninga vil gjerne ha flere medlemmer, så er du 
 interessert, ta kontakt med en fra styret.

KIR
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17. mai på Byneset
Program for dagen

Kl. 08.00 Flaggheising på Spongdal skole
 Flaggheising på Rye skole

Kl. 08.30 Spilling i bygda ved korpsene
 For spillerute, se egen annonse

Kl. 12.00 Festgudstjeneste i aulaen på Spongdal skole
 v/fungerende sokneprest Sveinung Enstad

Kl. 13.15 Oppstilling for 17. mai-toget, Mulegrenda  
(ved golfbanen) 

Kl. 13.30 Avmarsj
 Rute: Fra Folkvang om byggefeltet til Spongdal 

skole

 Rekkefølge i toget: 
 17. mai-komitéen, flaggborg v/7. trinn Spongdal 

skole, Byneset Leinstrand skolekorps, Rye skole 
1.–7. trinn, Spongdal skole 1.–10. trinn, Song-
laget Våren, Byneset barnehage, Snillet frilufts-
barnehage, Byneset Songlag, Byneset musikk-
korps, De Unges Håp, Byneset Seniorkor, Byneset   
skytterlag, Byneset Bygdekvinnelag, Byneset   
Bondelag, Byneset Sanitetsforening, Byneset  
Idrettslag, Byneset Historielag, øvrige lag og 
 foreninger, Folketoget

Kl. 14.15 Oppmarsj Spongdal skole
 Innmarsj til skolegården ved snuplass for buss, 

 oppstilling foran aulaen
 Velkommen v/17. mai-komitéens leder og 

 elevrådsleder
 Vi synger nasjonalsangen

Kl. 14.30 Leker ute i skolegården for de minste
 Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser 
 Adgang til idrettshallen for servering fra utvendig 

rampe

Kl. 16.00 Festmøte aulaen på Spongdal skole
 Konferansier: Magne Vik Bjørkøy
 Tale for dagen v/ FAU-leder på Spongdal,  

Kolbjørn Frøseth
 Sang og musikk ved Byneset musikkorps,  

Byneset Seniorkor, Songlaget Våren, Byneset 
Songlag og Byneset Spellmannslag

Parkering: Gamle Spongdal skole, Prix, Folkvang og Stormyra

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

17. mai på Leinstrand
Program for dagen

Kl. 09.00 Flaggheising ved Nypvang skole med Byneset  
og Leinstrand skolekorps

Kl. 10.00  Festgudstjeneste i Leinstrand kirke 
v/fungerende sokneprest Sveinung Enstad

Kl. 10.30  Skolekorpset spiller på Esptunet

Kl. 10.50  Oppstilling av 17. mai-toget

Rekkefølge i toget: 
• Hovedfanen      
• Byneset og Leinstrand skolekorps
• 5. trinn Nypvang skole (arrangørklassen)
• 1.–7.trinn
• Nypvang barnehage
• Ringvålskogen barnehage  
• Leinstrand idrettslag
• Folketoget

Kl. 11.45  Festprogram for Nypvang skole
 • Korpset spiller
 • Underholdning ved 5. trinn 

• Tale for dagen ved ny rektor ved  
   Nypvang skole, Arnt Inge Nilsen

Billettsalg ved billettdørene på skolegården:
Voksne 100,- barn gratis!

• Salg av pølser, is, brus, kaker og popcorn, kaffe. 
   (Eget bord for allergivennlig mat)
• Uteleker for barna på skoleplassen med gevinster
• Loddsalg
• Ridning

Kl. 14.00  Bygdastafett

Kl. 15.00  Avslutning av offisielt program

Billettpris: Voksne 100 kr, barn gratis!

Spillerute 17. mai 2015  
BLS – Byneset Leinstrand skolekorps:
Kl. 08.00 Flaggheising Rye skole
Kl. 09.00 Flaggheising Nypvang skole
Kl. 09.15 Marsjere fra Nypvang skole til Nypantunet  

Helse- og Velferdssenter
Kl. 09.45 Spilling på Ringvål 
Kl. 10.15 Leinstrand barnehage – Arsenalveien 
Kl. 10.50 Oppstilling 17. mai-toget Leinstrand kirke
Kl. 11.45 Spilling ankomst Nypvang skole
Kl. 12.20 Byneset Helse- og Velferdssenter
Kl. 12.50 Oppstilling 17. mai-toget Byneset ved Folkvang

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!



Elveseter Begravelsesbyrå
Lyngv. 3

Heimdal
72 84 50 80

Vi ønsker å stå til Deres tjeneste.
Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet. 

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ
Ditt prisgunstige alternativ med
tradisjon og kvalitet siden 1849

Telefoner dag/kveld/helg:
73 99 22 22 – 926 09 098
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Aktiviteter i Bydelskafeen
I Aktiviteten mai – juni 2015

DATO TID TEMA

Tirsdag 05.05. 11.30 Bingo m/servering. Pris kr 30.-

Torsdag 07.05. 11.30 Trim

Fredag 08.05. 11.30 Markering frigjøringsdagen

Mandag 11.05. 11.00 Strikkekaffe

Tirsdag 12.05. 11.00 Andakt på sykehjemmet

10.30–13.00 Salg av klær v/seniorbutikken

Onsdag 13.05. 11.30 Barnehagebarna går 17. mai-tog på senteret

Torsdag 21.05. 11.30 Trim

18.00 Gammeldans

Fredag 22.05. 11.30 Underholdning v/Trønderkaillan

Onsdag 27.05. 11.30 Bingo m/servering. Kr 30,-

Torsdag 28.05. 11.30 Trim

Tirsdag 02.06. 11.00 Andakt på sykehjemmet

Torsdag 04.06. Busstur v/ Byneset dagsenter, egenandel kr 500,- per person. Nærmere info kommer senere

Tirsdag 09.06. 12.00 Grilling m/underholdning

Torsdag 11.06. 14.00 Kulturarr. Julie and the new favorites. Pris kr 140,-

Fredag 12.06. 11.30 Underholdning, filmperler. Pris kr. 50,-

Mandag 15.06. 11.30 Underholdning v/ Liv Karin Alm

Tirsdag 16.06. 11.00 Andakt på sykehjemmet

Torsdag 18.06. 11.30 Trim 

Tirsdag 23.06. 12.00 St. Hans-feiring m/underholdning, info kommer senere

Tirsdag 30.06. 11.00 Andakt på sykehjemmet

Vi ønsker alle en riktig god sommer!
Følg med på oppslagstavla i Bydelskafeen, det kan komme endringer/flere arr. i løpet av perioden.  
Spørsmål ang. arr. kontakt dagsentret tlf: 72 54 99 58

 

Besøk fra Helme menighet i Estland og koret «Sillervo»
Fredag 12. – søndag 14. juni får Byneset menighet besøk fra sin vennskapsmenighet i Estland. 
Søndag 14. juni kl. 11.00 er det gudstjeneste i Byneset kirke hvor Arvo Lasting (prest i Helme menighet) preker og det 
blir sang av koret «Sillervo».
Om kvelden kl. 19.00 blir det konsert i Byneset kirke med «Sillervo» og Byneset seniorkor. 

Alle er velkommen.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 10.05. til 20.09.

Forkortelser

SE = Sveinung Enstad
DT = Dagfinn Thomassen

B-OB = Bjørn-Olav Berg
ThN = Thore Nome
AL = Arvo Lasting
AES = Ann Elin Slettahjell

Flygel til Bynesaulaen
Flygelkomiteen er godt i gang med å anskaffe flygel til 
den nye Bynesaulaen og kan melde om at en allerede er 
halvveis på vei mot beløpet. 
Nå starter aksjesalget. Bygdefolket kan kjøpe sin «aksje» 
i flygelet pålydende kr 1000,-. Aksjen er dekorert med 
flygel, tekst og notelinje for Bynessangen og signert 
av komiteens medlemmer. Den er kun trykket i 100 
eksemp larer, så her gjelder det å være tidlig ute.
Avkastning: Årlig konsert i aulaen!

Aksjen kan kjøpes ved å henvende seg til en av følgende:
• Jostein Kløften
• Roar Wik
• Harald Bjørkøy
• Dagfinn Thomassen

DATO DAG TID STED NATTV. PREST OFFER DIVERSE

10.05. INGEN GUDSTJENESTE

14.05. Kristi himmelfartsdag 11.00 Leinstrand kirke ja SE m/fl. Ukraina Prostidag

17.05. Grunnlovsdag 10.00 Leinstrand kirke nei SE Redd Barna Festgudstjeneste

12.00 Bynesaulaen nei SE Redd Barna Festgudstjeneste

23.05. Pinseaften 10.00 Byneset kirke nei DT/B-OB Menighetsarbeidet Konfirmasjon

12.00 Leinstrand kirke nei DT/B-OB Menighetsarbeidet Konfirmasjon

14.00 Byneset kirke nei DT/B-OB Menighetsarbeidet Konfirmasjon

24.05. 1. pinsedag 10.00 Leinstrand kirke  nei DT/B-OB Menighetsarbeidet Konfirmasjon

12.00 Byneset kirke nei DT/B-OB Menighetsarbeidet Konfirmasjon

25.05. INGEN GUDSTJENESTE

31.05. Treenighetssøndag 11.00 Frøset amfi nei SE Kirkens Nødhjelp Skaperverkets dag

07.06. 2.s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja ThN Menighetsarbeidet Søndagsskole

14.06. 3.s. i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke ja SE/AL/AES Estlandsarbeidet Søndagsskole

21.06. 4.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja SE Menighetsarbeidet

28.06. INGEN GUDSTJENESTE

05.07. 6.s.i treenighetstiden 18.00 Byneset kirke ja SE Menighetsarbeidet

12.07. INGEN GUDSTJENESTE

19.07. 8.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke  ja SE Menighetsarbeidet

26.07. INGEN GUDSTJENESTE

02.08. 10.s.i treenighetstiden 11.00 Bydelskafeen nei vikar Menighetsarbeidet

09.08. 11.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja vikar Menighetsarbeidet

16.08. INGEN GUDSTJENESTE

23.08. 13.s i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke nei SE Menighetsarbeidet Presentasjon av konf.

30.08. Vingårdssøndagen 11.00 Byneset kirke nei SE Menighetsarbeidet Presentasjon av konf.

06.09. 15.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja SE Menighetsarbeidet 50-års konfirmanter

13.09. 16.s.i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke ja SE Menighetsarbeidet 50-års konfirmanter

20.09. 17.s i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja vikar Menighetsarbeidet

Med forbehold om endringer.

Franske fristelser
BYNESET SONGLAG

Byneset Songlag med  
dirigent Christine Goedecke har 

vårkonsert 
7. juni kl. 19.00 i Bynesaulaen og  
10. juni kl. 19.00 i Hornemannsgården
 
Trekkspill: Per-Olaf Green
www.bynesetsonglag.net

Med kjente slagere av    blant annet Edith Piaf

Velkommen – sett av datoene!



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

Med barndommen i eventyret på avsidesliggende Bjørkøya i Hemne måtte jeg tidlig lære alt 
som skal til for å overleve: Sjøvett, gardsarbeid, fi ske, jakt, handverk og husarbeid. Livet ble 
hva vi gjorde det til med mye mat, men lite penger. Samtidig opplevde vi foreldrenes sterke 
engasjement for foreningsarbeid, misjon, sang, politikk og sosialt arbeid. Ingen fortalte oss 
at det ene var viktigere enn det andre. Ånd og materie var sidestilt. Ånd er det vi ikke kan ta 
på, se eller høre, mens materie – ja det er å sørge for daglig brød og "noko attåt". Salmene 
 uttrykker det åndelige, det vi ikke kan se, men tro og forestille oss. Jeg mener salmen jeg har 
valgt uttrykker det åndelige på en fi n måte, og den inspirerer oss til å synge ut av full hals. 

Utfordringen går videre til Svein Lande.

Harald Bjørkøy

Jeg løfter opp til Gud min sang 
N13 nr 11, tekst: M.B. Landstad, tone: Ferdinand Vogel  

1. 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.

2. 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!

3. Når fi kentreet 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.
 
4. 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!

5. 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!

6. 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 lifl ig klang!
Og all min sang
er Herren, Herren ene

Min salme

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

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