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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  
27. mai 2016 og sendes til: hv456@kirken.no  

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

Slekters gang 

Døpte
21.02.  Emrik Haugvaldstad Iversen, Byneset kirke 

21.02.  Gustav Joys Syrstad, Byneset kirke 

28.02.  Jenny Pauline Hegg Nordbotn Spjøtvold, Heimdal kirke 

13.03.  Nils Høyen, Leinstrand kirke 

20.03.  Elias Hjellen, Salem menighet

27.03.  Otelia Tamlag Haugrønning, Byneset kirke 

27.03.  Cornelia Rathe Skjøstad, Byneset kirke 

10.04.  Daniel Rydland Fenstad, Leinstrand kirke 

17.04.  Fredric Skjøstad Torgersen, Byneset kirke 

17.04.  Selina Sulesund Vedø, Byneset kirke 

17.04.  Tobias Strand, Byneset kirke 

Døde
29.01.  Magne Ingvald Jakobsen, Byneset  f. 1939 

30.01.  Torbjørn Risstad, Byneset  f. 1957

14.02.  Petter Vikan, Byneset  f. 1934

22.02.  Bjørg Indergård, Leinstrand f. 1930

03.03.  Berit Berg, Byneset  f. 1927

27.03.  Inger Eriksen, Byneset  f. 1922

Ofringer siden sist

31.01. kr 1.270,-  Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)

07.02. kr 900,- Byneset familiekor (Rye kapell)

14.02. kr 1.626,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 

21.02. kr 2.385,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)

28.02. kr 1.140,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)

06.03. kr 5.975,- Normisjon (Byneset kirke)

13.03. kr 1.460,- Kirkens SOS (Leinstrand kirke)

20.03. kr 1.100,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)

25.03. kr 5.100,- Kirkemusikalsk arbeide (Byneset kirke)

27.03. kr 2.537,- Sjømannskirken (Byneset kirke) 

28.03. kr 1.871,- Sjømannskirken (Leinstrand kirke)

10.04. kr 1.750,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 

Sveinung Enstad  
(fung. sokneprest)
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

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

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

Redaksjon:
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 
E-post: ruthmarigoa@yahoo.no

Byneset menighetsråd,
Leder Bertil Halsen
Tlf. 976 75 502
E-post: bertil.halsen@smn.no
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Det var en gang en gutt som ville reise inn i sin sjel for å ta mer 
bolig i seg selv. 

Han var riktignok litt engstelig for hva han skulle finne, han hadde 
hørt nyss om troll og skrømt, og til og med ukjente vesener av 
ukjent opphav. Han skulle reise sammen med seks andre som 
mønstret på i samme farkost. Losen var en vismann fra øst, kjent 
for sitt årvåkne blikk og raske reaksjonsevne. Først måtte alle gjøre 
rede for bagasjen sin. 

Noe var jo bare drass en ikke var blitt kvitt før reisen, andre ting 
kom godt med. 

Gutten vegret seg for å åpne sekken; var det virkelig nødvendig? 
Kunne han ikke bare ha tingene sine i sekken uten at noen visste 
hva det var? Losen ville ikke tvinge noen. 

De andre pakket ut etter tur, så til slutt gjorde gutten det samme. 
Det gjorde litt vondt å pakke opp, men det var ikke så pinlig som 
han hadde trodd. All bagasje ble klarert. 

Så la de i vei innover i sjelen. 

Det var en god farkost, og til tider fløt det balsam over ripa og inn 
i båten. Barndommens minner dukket ofte opp på elvebredden, 
noen av dem smilte, andre så sitt snitt til å skyte piler inn i båten. 
Om det gjorde vondt, så var det likevel bestemt; de skulle ta denne 
veien innover. Noen i båten prøvde å rope «Forsvinn!» til minnene. 
Men de hørte ikke etter. 

De løp faktisk på elvebredden i samme retning som båten drev. 
Noen ganger ble de skjult av skog eller høyder, men så plutselig 
var de der og brølte de så en ikke fikk ørens lyd. Flere i båten 
kommenterte at de ikke skjønte hvorfor de var så voldsomme. 

Vaner og handlingsmønstre kom til syne sammen med minnene. 
Gutten syntes noen av dem var fine, mens andre virket fordreid og 
unaturlig. Han spurte losen om hvorfor de så ut sånn. 

«Det kan godt hende at disse antar en annen form i løpet av 
reisen,» sa losen rolig. 

Det virket som om han hadde gjort samme reisen før med andre 
ombord. 

Losen sa ellers ikke stort, han satt og røyket pipa si, og lot seg ikke 
merke av oppstyret på elvebredden. 

En dag ble elva veldig opprørt av alt oppstyret, og alle, ja unntatt 
losen, som fortsatt satt og røykte pipe, måtte holde for ørene og 
bare rope om hjelp. Det så ikke ut til at båten kunne klare bølgene. 
Gutten spurte losen: 
«Kan vi dra et annet sted hvor det ikke er så mye bråk?» 

«Kom og se», sa han bare. Han gikk bort til sekken til gutten og dro 
frem både hjelm, solbriller og ørepropper. 

«Å, ja, det var sant», sa gutten. Han hadde jo helt glemt hva han 
hadde i bagasjen. Og til slutt visste han ikke en gang om han ville 
bruke det, men det var godt å vite at han hadde det med seg. 

Det gikk uker og måneder. Landskapet skiftet. Ja, det var neste 
så de reisende endret form også. De inn i smulere farvann, og 
landskapet ble mer og mer opplyst. Det var ikke godt å si hvor 
lyste kom fra, men alle i båten ble slått av undring. 

«Hvor er vi nå?» spurte de losen. «Er det sånn det ser ut i vårt 
innerste?» 

«Dette er der vi alltid har vært, er og dit vi alltid skal.» sa losen. 

«Hva slags tåkeprat er dette?» sa gutten. «Er det ikke noe 
stedsnavn på det?» 

«Vel nei, dette er ikke et sted. Dette er et nærvær. Noen kaller det 
Ubikviteten». 

«Men dette må jo være målet, så fint som det er?» spurte gutten. 
«Hvis jeg blir kjent her, tar jeg mer bolig i meg selv?» Han ble ivrig. 
Kanskje var ferden vellykket. Han så seg rund. Det var overmåte 
vakkert. I dette lyset var de andre i båten vakrere enn før. 

«Nei, poenget her er at du selv er kjent, og at Ubikviteten har tatt 
bolig i deg.» 

Gutten ble sprekkeferdig av glede og skjønnhet, og sa til slutt: 

«Jeg orker faktisk ikke mer. Skal vi snu nå, og dra tilbake?» 

«Snu, nei». Losen humret. «Herfra går bare ferden videre.» 

«Ut av Ubikviteten?» 

«Nei, vi skal aldri ut av Ubikviteten»

«Ut av sjelen, igjen da?»

«Alle retninger herfra er videre, ingen er tilbake.» Losen så utover 
vannet. Så tok han et ekstra dypt dypt drag av pipa, og sa med lav 
stemme, som til seg selv: 
«og det skal vi være glad for». 

Sveinung Enstad

Til ettertanke

(«Ubikvitetslæren» – læren om at Gud kan være over alt til enhver tid.) 



Soleplassland

Byneset Songlag

www.bynesetsonglag.net

Søndag 5. juni kl. 18.00 i Bynesaulaen 
Byneset Songlag og Bynesstrupan med dirigent Roar Wik

Jacek Nowak på tangentinstrument
Kaffe og kaker i pausen

Onsdag 8. juni kl. 19.00 i Hornemansgården
Byneset Songlag med dirigent Christine Goedecke 

Jacek Nowak på tangentinstrument

Billettpriser: Kr 200,-. Barn under 12 år: Gratis
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Gratulerer med prostestilling i Orkdal!
Takk for det!

Da blir det avskjedsgudstjenester 29. mai kl. 1100 i Leinstrand 
kirke og 1700 i Byneset kirke med fest på Berg bedehus etterpå. 
Hvordan blir det å takke av etter disse årene?
Jeg synes det er viktig å takke av ordentlig, å lukke dette. Det blir 
en anledning til å takke kolleger og medarbeidere for det som har 
vært. Så er jeg kjempeglad for at vi ikke flytter, men det blir en 
markering av at det er slutt på tjenesten. 

Vi spoler tilbake til 2008, da du skulle begynne. Hvilke forhåp-
ninger gjorde du deg til arbeidet, og i hvilken grad ble de inn-
fridd?
Jeg gledet meg veldig til å begynne, husker jeg. Jeg opplevde å 
være sterkt ønsket. Menighetene hadde jo hatt sine utfordringer, 
og ønsket at ting skulle roe seg. Jeg jeg fikk være med på å 
stabilisere, ta det som var og bygge ting videre. Måten vi ble tatt 
imot på, både av folk i bygda, medarbeidere i stab og i prostiet, 
var forbilledlig. Vi var heldig å få gode relasjoner fra start, som vi 
fortsatt står i. 

Hva kan du nå se tilbake på og si «Det fikk jeg i alle fall 
 utrettet!»?
Sammen med soneleder fikk vi flyttet kontoret fra Rye kapell og til 
et større miljø på Heimdal. Det er jeg veldig glad for nå. Og jeg fikk 
ny prestebolig, flyttet fra «huset på prærien», som jeg kalte det. 
Ellers vil jeg nevne møter med enkeltmennesker og gudstjenester, 
hvor jeg også håper jeg har satt spor etter meg. Pasjonsspillet på 
Langfredag fikk vi også i gang. 

Og hva om du hadde noen 
år til, har du noe du tenker 
du ville fått utrettet da?
Jeg måtte finne ut av 
samarbeidet med diakonen, 
hun er jo ny i staben. Jeg 
ville prøve å vedlikeholde det 
gode samarbeidet. Det må 
du få med, at staben består 
av folk som vil hverandre vel. 
Energien brukes utad. Vi kan være uenig om ting, men finner utav 
det. 

Du vil bli husket som presten som sprang etter veien. Er det 
flere trekk ved deg du tror folk vil huske?
En glad gutt. Vi har hatt en del sosiale lag! Pasjonsspillet er også 
noe som står igjen. 

Si litt om hvordan det kom i stand og utviklet seg.
Dette var en tanke jeg hadde lenge før jeg kom til Byneset og 
Leinstrand. Så fikk jeg med meg noen allerede i 2009, og vi spilte 
oss igjennom samtidig med at det ble lest. Så kom Karon Wanvik 
med kostymer, og vi fikk Ragnhild Vannebo som instruktør noen år. 
Dernest kom Ragnhild Steinholt, og så utvidet Christine Goedecke 
med musikk. Og nå spiller folk kjempebra!

Når er du i ditt ess?
Når jeg er ute og løper, særlig i marka, og kjenner luktene om 
våren. Når vi synger «Venner» i lag hjemme (av Halvdan Sivertsen/
Gitarkameratene,red. anm.). Ved alteret, og når menigheten 
responderer, og synger godt. Det er god sang i Byneset kirke. 

Har du noe slags presteideal som du strekker deg etter?
Glad i mennesker og glad i Jesus, det må en prest være. Og så 
synes jeg ordet RELEVANS er viktig. Det som forkynnes må angå 
folk. Det tenker jeg særlig på ved konfirmasjoner, julaften og 
17.mai, folk må kunne tenke: Ja, dette angår meg. 

En prost er jo leder for presteskapet, og får færre kirkelige 
handlinger, det vil si mindre kontakt med «grasrota». Du har 
fått en forsmak på dette i Namdal prosti det siste året. Var det 
en god smak?
Ja, det vil jeg si. Samtidig vil jeg nok savne å ha kontakt med, som 
du sier, «grasrota». Men jeg har muligheten til å gå inn i det og. Jeg 
ser frem til å være en som tilrettelegger for andres tjeneste. Jeg 
vil sitere Frans av Assisi: « Det er ved å gi at du får». Det gjelder 
ledelse og. Ordet ledelse består av le – vi skal le sammen, del – 
dele erfaringer, gleder og sorger, og se – medarbeiderne skal bli 
sett. 

Du blir boende på Spongdal sammen med din kone Anne Lise. 
Skal vi tolke det som at dere trives og har venner her?
Definitivt! Det gjør jo at avskjed og oppbrudd blir lettere. Jeg er 
ikke så god på oppbrudd og avskjed. Så vil jeg ikke gå rundt i 
menighetene som en syvende far i huset, jeg vil slippe andre til!

Takk for intervjuet, og takk for alt du har gjort for Byneset 
og Leinstrand menigheter!
Sveinung Enstad 

Intervju med avtroppende  
sokneprest Dagfinn Thomassen
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Berg bedehus 100 år

Pasjonsspill i Byneset kirke

Vårrengjøring i Byneset kirke

Berg bedehus 100 års-jubileum. Kvinneforeningen for 100 år siden.

Aktørene i Pasjonsspillet Langfredag i Byneset kirke

Byneset Bygdekvinnelag bretta opp ermene, tok med seg  bøtter 
og kluter og stilte opp i kirka 8. mars. Sammen med noen stødige 
medhjelpere ble dette en  formiddag alle så nytten av. God mat og 
kaffe hører med!

Den gamle soknepresten kom også på besøk. 

Glimt fra menighetslivet

Har du lyst 
til å spille på det nye flygelet i aulaen på Spongdal skole? 

	

Helga 3.-4. september 2016 blir det innvielse «For full musikk»! 
	

Flygelet	for	Byneset	og	Leinstrand	sin	nye	storstue	er	nå	prøvespilt	og	satt	i	bestilling.	
I	samsvar	med	ambisjonene	blir	det	et	Steinway	Model	C,	og	det	er	all	grunn	til	
å	berømme	alle	som	har	bidratt	til	at	dette	store	prosjektet	har	latt	seg	realisere!	
Vi	feirer	dette	med	ei	jubelhelg	hvor	flygelet	skal	stå	i	sentrum.		
På	formiddagen	og	noen	timer	utover	på	lørdag 3. september	ønsker	vi	å	få	til		
en	uhøytydelig	«Kom som du er»	- konsert	hvor	alle	som	har	lært	litt	om		
pianospill	kan	få	anledning	til	å	prøve	det	nye	instrumentet.	Ta	gjerne	med	noen		
som	kan	spille	eller	synge	til!	Her	er	det	ingen	aldersgrenser	eller	prestasjonskrav	
hverken	nedover	eller	oppover!		
For	at	flest	mulig	skal	få	prøve,	må	vi	sette	en	begrensning	på	hvert	innslag	på		
10	minutter.		
Det	blir	kaffe	med	«nogo	attåt»	i	hallen	ved	siden	av	aulaen.	

	

Vi håper på stor interesse og oppslutning om dette! 
	

Påmelding	til:		 Roar	Wik	 	 	 mob.nr.	 480	06	279	
	 	 	 	 Jostein	Kløften	 	 mob.nr.	 926	84	003	
	
Av	det	øvrige	programmet	for	helga	er	følgende	skissert	så	langt:			
	
Lørdag kveld	blir	det	en	konsert	hvor	også	flygelet	skal	stå	i	sentrum,	sammen		
med	sangere	og	musikere	fra	det	lokale	amatørmiljø	og	fra	det	internasjonale	
profesjonelle	markedet.	
Vi	tror	det	skal	bli	bra!	
Søndag 4. september	blir	det	gudstjeneste	i	aulaen,	hvor	Christine	spiller	flygel		
i	stedet	for	orgel!	
	
Avslutningen	søndag	kveld	er	foreløpig	uklar,	men	det	arbeides	med	saken.	
	

Sett av denne helga først som sist!  
		

Med	vennlig	hilsen	Flygelkomitéen	
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Byneset Normisjon
• 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! 
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Skaperverkets dag
• 22. mai kl. 11.00 er det gudstjeneste på Frøset Amfi.
• Fra kl. 12.30 er alle velkommen til åpent sjøsportsenter  

med Sjøsportgruppa i Buktafjæra.

Der blir det blir mulighet for grilling (ta med grillmat) og kjøp  
av kaffe og brus, boller og vafler.

Annonser og kunngjøringer

Fasteaksjonen 2016
Tusen takk til alle som hjalp til, både konfirmanter  
og sjåfører som gjorde en stor innsats.
Resultatet ble: tall i ( ) er 2015
• Byneset kr 35.770 ( 41.845)
• Leinstrand kr 18.427 ( 18.834)

Ungdomstinget 2016 

Helgen 1. – 3. april deltok 2 delegater fra Leinstrand og 
1 delegat fra Byneset på ungdomstinget 2016, Valberg 
Slektsgård på Frosta. Vi fikk oppleve ei helg for aktivitet, 
felleskap og hygge med andre unge kristne fra menighetene  
i Nidaros bispedømme. 

Inspirasjon, læring og medbestemmelse i kirken var viktige 
deler av helgen, men også utveksling av tanker og ideer om 
hvordan kirken skal være. 

Ulike temaer og foredrag ga god diskusjon underveis i helga 
både med åpen talerstol og kafesamlinger. Årets tema 
var «What Would Jesus Snap?», og det kom godt fram i 
foredragene holdt av Lars Dahle med fokuset på kristen tro  
i sosiale medier og populærkulturen. 

 «Grill en biskop» der vi kunne stille spørsmål til biskop Tor 
Singsaas var en suksess! Han ble til og med utfordret til å ta  
en «selfie» av delegater på ungdomstinget – en utfordring  
den spreke biskopen tok på strak arm! 

Ungdomstinget velger medlemmer til Ungdomsrådet. 
Ungdomsrådet er bl.a. høringsorgan for bispedømmerådet 
i ungdomsspørsmål. Blant medlemmene i Ungdomsrådet 
velges det delegater til Ungdommens kirkemøte.

Vi delegatene takker for muligheten til å delta på dette 
ungdomstinget i Nidaros. Erfaringene og inspirasjonen herfra, 
skal vi ta med oss inn i menigheten for å gjøre kirka enda 
bedre. 

Christina Sletvold Kasper, Merete Holm Anderssen og Arild Grimstad 

Avskjedsgudstjenester for  
Dagfinn Thomassen
• Søndag 29. mai i Leinstrand kirke kl. 11.00  
Gudstjeneste ved Dagfinn Thommassen, medvirkende: 
Bertel Aasen, Sveinung Enstad, Ola Borten Moe, Leinstrand 
menighetsråd, menighetens ansatte, dåp og nattverd.  
Sang av Harald Bjørkøy. 

• Byneset kirke kl. 17.00 
Gudstjeneste ved Dagfinn Thomassen, medvirkende:  
Bertel Aasen, Sveinung Enstad, Per Even Robertstad,  
Byneset menighetsråd, menighetens ansatte,  nattverd.   
Sang av Harald Bjørkøy.

Kirkekaffe på Berg bedehus etter siste gudstjeneste. 
Sang og musikk av Bjørn Borge og Isak E. Stene. 

Alle hjertelig velkommen.
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Aktiviteter for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus annenhver  

fredag kl. 11.00
• Fusion ungdomsklubb for 8.-10. trinn,  

Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00-22.00
• Onsdagsklubben, sommeravslutning på Hjellen  

11. mai kl. 17.30.-19.00 
• Søndagsskole, Leinstrand kirke 29. mai kl. 11.00
• Kirkesprell i SFO-tiden på Nypvang skole for 7-8 åringer. 
• Tårnagentdag i Leinstrand kirke for 9-åringer 6. mai. 

Invitasjoner kommer i posten
• Konfirmasjonsgudstjenester 14. og 15. mai i Byneset og 

Leinstrand kirker
• Skaperverkets dag 22. mai. Gudstjeneste på Frøset amfi. 

Byneset familiekor deltar. Etterpå blir det aktiviteter  
sammen med sjøsportgruppa

• Kirkerottene, kino og utdeling av film på Berg bedehus  
for 6-åringer. Invitasjoner kommer i posten

• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag  
kl. 18.45-21.00

For mer informasjon, gå inn på trosopplæringens hjemmeside
www.tøtsj.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 2.200,- 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. 

Historisk vandring 2015
Busstur til Selbu

Byneset Historielag gjør en ny vri på årets vandring og ønsker 
sine medlemmer velkommen til en historisk busstur til Selbu
lørdag 28. mai 2016

Foreløpig program:
• Avgang fra Byneset kl. 08.00, bussen vil kjøre rundt bygda
• Rundtur i Selbu
• Middag/Buffet
• Besøk på Norsk Radio og Fjernsynsmuseum
Utstillingen tar i hovedsak for seg radioproduksjonen i Norge 
og spesielt blant de største, Edda Radiofabrikk, Tandberg og 
Radionette. Radiohistorie fra 1890 og frem til 1980. Fjernsynet 
kom til Norge i 1960 i svart/hvitt, farger fikk vi fra 1972.

Påmelding til Inge Olav Berg, tlf. 901 30 117

Endelig program og deltakerpris vil være klart i midten av mai.

Takk!
• En stor takk til alle som bidro til en flott gjennomført 

Bygdakveld på Leinstrand 6. mars.
• Takk til skolekorpset og songlaget som underholdt, til 

sponsorer og alle som bidro med gevinster, til alle som 
kjøpte lodd og årer og til alle i dugnadsgjengen.

• Bygdakvelden ga hyggelig samvær med glade barn og 
voksne til  inntekt for drift og vedlikehold av Leinstrand 
samfunnshus!

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen

Byneset Bygdeservice SA
7074 Spongdal e-post: byneset@bygdeservice.no
Tlf: 926 91 400 Nett: http://byneset.bygdeservice.no

Vi tilbyr:
Vaktmestertjenester, snøbrøyting og strøing, grøntanlegg/
plen- og hagearbeid, transportoppdrag.

Kantslått, både manuelt og med traktor, trefelling, kapping  
og bortkjøring, vedarbeid, mindre snekkeroppdrag,  veiarbeid 
osv. Stell av gravsted er også en populær tjeneste vi tilbyr. 
Ta kontakt for ulike løsinger og pris. Vi har også tilgang på 
flishugger og stubbefres. 

NYHET! Vi har tilgang på gravemaskin og tar gjerne imot 
forespørsler om ulike typer gravearbeid, som drenering rundt 
hus, opparbeiding av gårdsplass/plen, mindre tomtegravinger 
mm. Ta gjerne kontakt for en prat om gravetjenestene. 

Byneset historielag
Stiftet 17.10.1994
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Styret i Byneset Sanitetsforening i 2015 har vært:
• Else Blokkum (leder) Magnhild Barikmo (nestleder) 

Else Blokkum (kasserer), Anne Mari Stein og Kari Vevik 
(styremedlem), Else Svorkås (Spongdal Yngres) og Kirsten I. Rye 
(Rye Yngres).

• Det er blitt avholdt 6 styremøter og 50 saker er blitt behandlet.
• 126 medlemmer har betalt kontingent i 2015.
• I 2015 har vi bevilget støtte / gitt gaver til følgende: 

Sentrale fond  kr 9.000
Veil.senter for foresatte til rusmisbrukere kr  5.000
17. mai-komiteen kr  1.000
Kvamsgrind kr  10.000
Kirkens bymisjon kr 1.000

• Sanitetsforeninga har fått støtte fra Byneset Felleslegat på  
kr 4.000 som er brukt til førstehjelpskurs i ungdomsskolen. 

• Vi laget fastelavnsris som ga en inntekt på ca. kr 10.600.
• Et oppfriskingskurs i bruk av hjertestartere ble gjennomført i 

februar.
• Spongdal Yngres startet opp med strikkekafe i februar og har 

gjennomført 10 ganger.
• Fellesmøte i mai med lysbildeforedrag av Karl H. Brox.
• I sanitetens uke hadde vi fellesmøte på Bydelskafeen og 

Spongdal yngres hadde skolefrokost til 1. trinn.
• Vi ordnet med kirkekaffe på høsttakkefesten.

Årsmelding Byneset Sanitetsforening 2015

Utdrag fra Årsberetninga for Rye yngre sanitet 2015

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

• Julemøte første tirsdag i desember er en fast tradisjon.
• Byneset sanitetsforening har egen facebook-side.
• Vi gir blomster til alle medlemmer som fyller runde og 

halvrunde år fra 80 år og oppover, og blomsterhilsner til jul og 
ellers i året gis etter eget skjønn i hver enkelt forening.

• Overskuddet fra trimdansen blir fordelt med 50 prosent hver 
til Dagsenteret/sykehjemmet og sanitetsforeninga. For 2015 er 
det utbetalt totalt kr 8.200. Dette er et veldig populært tiltak. 

• Mammografi-støtte gis til de under 50 år og de 0/70 år.
• 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 1. mars 2016 
ble styret for 2016 som følger:

• Leder: Else Blokkum, nestleder: Magnhild Barikmo, 
styremedlem: Kari Vevik og Anne Mari Stein, Else Svorkås 
(Spongdal Yngres), Laila Haltbakk (Rye Yngres), kasserer:  
Else Blokkum.

• Rye yngre sanitet har i 2015 hatt 11 aktive medlemmer.

• Foreninga har hatt årsmøte, 4 medlemsmøter, sommer og 
juleavslutning.

• Lederen, Kirsten I. Rye har møtt på styremøter i hoved-
foreninga. Lederen og flere medlemmer har møtt på 
tilstelninger på Bydelskafeen arrangert av hovedforeninga. 

• Vi var med på å lage og selge fjær ris også dette året.  
To medlemmer møtte på Fylkesårsmøtet for NKS på Britannia 
hotell.

• Den 13. juni markerte foreninga 60-årsjubileum. ”Følge” 
ble invitert med, og vi hadde en trivelig kveld. Kirsten leste 
60-årsberetning som hun hadde skrevet. 

• Den 17. august serverte vi frokost til 11 elever på 1. trinn ved 
Rye skole.

• Medlemmer deltok på tilstelning i Trondheim om ”skjønnhets-
tyranniet”

• Den 22.11 serverte vi kirkekaffe i Rye kapell.
• Vi hadde juleavslutning der vi inviterte ”følge”. Koldtbord ble 

bestilt, og det betalte vi selv. 
• Etter søknad fra Bynesstrupan, bevilget vi kr 2000 og fikk  

2 gratisbilletter til Bynesshowet i Aulaen 14. april. Foreninga 
har bidratt med kr 1.000 til Flygelkomiteen. Det er bevilget 
kr 1.367 til å kjøpt inn førstehjelpsutstyr til håndballjentenes 
aktivitet. Foreninga koster ikke lenger svømmeundervisning, 

så vi fikk spørsmål fra rektor ved Rye skole om vi kunne bidra 
til besøk av Bokbuss til skolen. Vi bevilget kr 10.000 og bussen 
kommer på skolen 7 ganger dette skoleåret.

• Elevene på 1. trinn har fått NKS reflekser, og 17 elever på  
5. trinn har fått ”blinkereflekser” for kr 846. Vi bidro med  
kr 3000 til Adresseavisens juleinnsamling. 

• Inntekter dette året har vært ved loddsalg på møtene.
• Spongdal yngres spurte oss om å bidra på møte på skolen 

arrangert av FAU og yngres. Legene Kari L. Mogstad og Arne 
Winsnes innledet om kroppspress og doping. Det er også 
ønskelig med hjelp til ”loppemarkedet” som blir 5. mars.

• Siri Wik oppbevarer stetteglass som lånes ut. Kr 2 pr. glass.  
Kr 50 for knust glass. Siri har også en dåpskjole som lånes ut.

• Laila Haltbakk har stettekakefat til utlån (til bryllupskake).
• Lederen takket for seg etter 4 år, og ønsket det nye styret  

lykke til!
• Styret 2016: Leder: Laila Haltbakk, sekretær: Marit By, kasserer 

Snefrid Larsen og styremedlem: Edith Johanne Olsen.
• Foreninga vil gjerne ha flere medlemmer, så er du interessert, 

ta kontakt med en i styret.

Ref.: KIR
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FLYGELAKSJONEN
Tusen takk til alle som har bidratt 
økonomisk til flygelet.
Det er en glede å kunne fortelle at 
flygelet nå er finansiert!
Dette er selvfølgelig et resultat av at så 
mange privatpersoner, bedrifter, lag og 
foreninger har bidratt med  
penger. Det blir et Steinway c-modell 
konsertflygel slik vi har hatt som 
ambisjon, og det konkrete instrumentet 
er plukket ut.

Komiteen har under hele aksjonen hatt 
en nær og god dialog med Spongdal 
skole og administrasjonen i kommunen. 
Kommunen yter betydelig økonomisk 
til flygelet. Kommunens engasjement 
fører dessuten til at vi slipper å samle 
inn penger til momsbeløpet, som for et 
slikt instrument er betydelig.

Dette forutsetter imidlertid at 
kommunen blir formell eier av 
instrumentet.

Flygelkomiteen er blitt enig med 
kommunen om at dette er den beste 
løsning, under følgende forutsetninger: 
• at instrumentet forblir på Spongdal 

skole.
• at skolen, kulturskolen, organisa-

sjoner og det frivillige musikklivet i 
Byneset og Leinstrand skal kunne 
bruke  flygelet vederlagsfritt til sine 
arrangementer 

• at det synliggjøres at flygelet er 
finansiert med gaver/ private midler, 
og at givernes navn skal være synlig 
ved offentlige arrangementer der 
flygelet brukes.

• at en tilsynskomite her på Byneset 
skal føre tilsyn med instrumentet 
(oppbevaring, stemming og service). 

• at tilsynskomiteen setter opp regler 
for bruk av instrumentet i samarbeid 
med Spongdal skole.

I tillegg vil kommunen bidra med 
betydelige tiltak for å bedre akustikken 
i aulaen.
Lørdag 3. september kl. 19.00  
blir den offisielle innvielsen av flygelet. 
Alle som har bidratt økonomisk er 
spesielt invitert. Sett av kvelden 
allerede nå. 
Og ikke bare det: Hele denne 
helgen blir det mange arrangement 
på skolen hvor flygelet vil være i 
bruk. Kulturskolen kommer med 
lørdagsskolen, søndag blir det 
gudstjeneste i aulaen kl. 11:00 og  
mye mer. 
Invitasjon til åpningshelgen vil komme 
senere. 

På vegne av flygelkomiteen
Harald Bjørkøy, leder

17. MAI PÅ BYNESET

Program for dagen
08.00 Flaggheising Rye og Spongdal skoler
12.00 Festgudstjeneste i Rye kapell
13.00 Oppstilling av tog fra Rye kapell
 Rute: Rye kapell – Riksveien – forbi Coop – snur inn på  

Nik. Haugrønning –følg riksveien helt opp til Rye skole
13.15 Avmarsj
14.00 Oppmarsj Rye skole
14.30 Leker/aktiviteter på Barnehagens og Skolens utearealer
 Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.
15.00  Festmøte med konsert og tale for dagen.
16.00 Leker/aktiviteter fortsetter
17.00 Avslutning offisielt program

Rekkefølge 17. mai-toget
–17. mai-komiteen
– Byneset Leinstrand skolekorps
– Spongdal Barne- og Ungdomsskole
– Spongdal Barnehage
– Snillet Friluftsbarnehage
– Rye skole
– Rye Barnehage
– Trolla Barnehage
– Byneset Musikkorps
– Songlaget Våren
– Byneset Bygdekvinnelag
– De Unges Håp
– Byneset Sanitetesforening
– Byneset Songlag
– Byneset Bondelag
– Byneset Skytterlag
– Byneset seniorkor
– Byneset Idrettslag
– Andre lag og organisasjoner
– Folketoget

Spillerute 17. mai
Byneset musikkorps
08.00 – Flaggheising Spongdal skole
08.25 – Knausen
08.45 – Solunda
09.05 – Hauglia
09.25 – Bjøra
10.05 – Flakk
10.30 – Martin Strand
10.45 – Fortuna
11.00 – Arnljot By
13.00 – Togavgang
15.00 – Festmøte

Byneset Leinstrand skolekorps
08.00  Flaggheising Rye skole
09.00 Byneset helse- og velferdssenter
09.45 Ringvål
10.15 Esptunet
10.45 Oppstilling Leinstrand kirke
11.00 Tog fra Leinstrand kirke til Nypvang skole
11.45 Ankomst Nypvang
12.30 Avgang buss til Rye
13.15 Oppstilling tog fra Rye kapell
13.15 Togavgang
14.00 Ankomst Rye skole – BLS sitt program ferdig

17. MAI PÅ LEINSTRAND

10.00 Festgudstjeneste i Leinstrand kirke 
10.45 Oppstilling i tog utenfor Leinstrand kirke 

Rekkefølge 17. mai-toget 
– Byneset Leinstrand skolekorps 
– 5.trinn 
– 1., 2., 3., 4., 6., 7. trinn 
– Leinstrand idrettslag 
– Ringvålskogen barnehage 
– Nypvang barnehage 
– Folketoget 

11.00 Toget går følgende rute: 
 Leinstrand kirke – Arsenalveien –  
 Nypantunet sykehjem – Nypvang skole 

11.45 Festprogram ved Nypvang skole 
 – Ja, vi elsker 
 – Tale for dagen v/Johanne Storler 
 – Underholdning 
Leker og moro for store og små. 
Salg av pølse, is, brus, kaffe, kaker mm.  
Eget bord med allergivennlig mat. 

14:00 Bygdastafett 

15:00 Vi avslutter årets 17. mai-feiring 

Billettpris: Barn: gratis | Voksne: kr 100,-
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Aktiviteter i Byneset bydelskafé mai-juni 2016

DAG DATO TID TEMA

Tirsdag 03.05 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 04.05 kl. 13.30 Seniordans

Mandag 09.05 kl. 11.00 Strikkekafé kl. 13.30 Hyggestund piano/sang

Onsdag 11.05 kl. 11.30 Bingo m/kaffe, kr 30,- kl. 13.30 Seniordans

Torsdag 12.05 kl. 11.30 Trim

Onsdag 18.05 kl. 13.30 Seniordans

Torsdag 19.05 kl. 11.30 Trim kl. 18.00 Gammeldans

Tirsdag 24.05 kl. 11.30 Harikiri band”gamle viser for nye tider”

Onsdag 25.05 kl. 10.00 Salg av klær ved Seniorbutikken kl. 13.30 Seniordans

Torsdag 26.05 kl. 11.30 Trim

Tirsdag 31.05 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Mandag 13.06 kl. 11.00 Strikkekafè

Tirsdag 14.06 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 15.06 kl. 11.00 Kulturarr.

Torsdag 16.06 kl. 11.30 Trim kl. 18.00 Gammeldans

Endringer i oppsatte liste kan forekomme, opplysninger angående arr. kontakt Byneset aktivitetstilbud for seniorer tlf. 72 54 99 58

Velkommen 

Konfirmanter, Byneset og Leinstrand 2015–2016
Byneset kirke
Lørdag 14.05 kl. 10.00
Amalie Vorseth Gipling
Hilde Reppe Haugum
Håvard Braa
Joachim Holm
Julian Vanvik Skjøstad
Malin Stellander Danielsen
Maria Barlien
Marthe Aakerholm
Nikoline Engen
Nora Øverland Bjørsvik
Ronja Solem Gipling
Sondre Venås Wang

Byneset kirke
Lørdag 14.05. kl. 12.00
Benjamin Solvang
Isak Berg Høyem
Odin Berg Høyem
Christoffer Bakken Tøndevold
Emil Gustafson
Marius Hegelund
Mia Holthe Mathisen
Pål Gunnar Gomo
Sebastian Sivertsen
Sofie Jørgensen
Viktor Larssen Hvidsten

Byneset kirke
Søndag 15.05 kl. 10.00
Andrea Selli Grøseth
Hanne Sofie Bakk
Joakim Selvåg Berge
Julie Hagen Sagør
Jørund Lyng
Kristian Gullteig
Leon Moen Aaserud
Mathilde Sofie Forsmark
Oliver Vorseth Graneggen
Thomas Lerstad Graneggen
Tobias Strand

Byneset kirke
Søndag 15.05 kl. 12.00
Aleksander Tøndevold
Aleksandra Emilie Aunmo Wold
Alexander Wilhelm Fredriksen 
Solli
Anette Rønquist Sætereng
Ingrid Sellie
Lars Berg Lerstad
Lars Grydeland Rye
Sunniva Sæterbø
Veronica Opland
Victoria Ann Bolgnes Wæraas

Leinstrand kirke
Lørdag 14.05 kl. 14.00
Johanne Ekren
Even Brevik Benberg
Cicilie Fordal
Ingunn Johanne Resell Igland
Ilja Kristin Østhus
Åse Solem
Martin Vikaunet Myrling
Aslak Steen

Leinstrand kirke
Søndag 15.05 kl. 14.00
Kasper Ersøybakk
Frida Mannvik Polle
Emilie Jagtøyen
Ole Beck Husøy
Sara Slettahjell Langlo
Nora Liv Lien
Axel Sigmar Lien
Johan Sundsvold
Charlotte Aasegg Sætherhaug
Sara Karoline Uran
Ingvar Winther Storler
Trygve Folvik Vighals

Metodistkirken  
i Trondheim 
Søndag 15.05 kl. 11.00
Aasmund Gabestad Nørsett

Konfirmant- 
innskriving  
2016 -2017
Leinstrand kirke  
tirsdag 7. juni  
kl. 18.00 - 20.00
Her møter konfirmanter og 
foreldre både fra Byneset og 
Leinstrand.

Vel møtt! 
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 5. mai  til 31. juli 2016

Takk 
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og pengegaver 
ifm. Magne Jakobsens begravelse og minnesamvær. En stor takk til 
Øya Helsehus, Lindrende avd. og hjemmesykepleien ved Byneset 
Helse og Velferd for pleie og omsorg.

Dagny m/familie

Takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med Randi Røstum sin 
sykdom og bortgang. En spesiell takk til hjemmesykepleien på 
Byneset.

Olve Røstum

FORKORTELSER

DT = Dagfinn Thomassen
BAa = Bertel Aasen
SE = Sveinung Enstad
Th.N = Thore Nome
PER = Per Even Robertstad
B-OB =  Bjørn-Olav Berg
SRL  = Svanhild Reitan Lande
MGH = Mette Goa Hugdal

DATO DAG TID STED NATTVERD PREST OFFER DIVERSE

05.05. Kr. himmelfartsdag 11.00 Klæbu kirke ja Prostigudstjeneste

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

14.05. Pinseaften 10.00 Byneset kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfirmasjon

12.00 Byneset kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfirmasjon

14.00 Leinstrand kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfirmasjon

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

12.00 Byneset kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfirmasjon

14.00 Leinstrand kirke nei SE/SRL Menighetsarbeide Konfirmasjon

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. Treenighetssøndag 11.00 Frøset amfi nei SE/MGH Kirkens Nødhjelp

29.05. 2.s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja DT/BAa/SE Menighetsarbeide Søndagsskole

17.00 Byneset kirke ja DT/BAa/SE Menighetsarbeide Avskjedsgudstjeneste

05.06. 3.s. i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTE

12.06. 4.s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja Th.N Menighetsarbeide

19.06. 5.s. i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke ja SE Estlandsarbeidet

26.06. 6.s. i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTE

03.07. 7.s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja PER Menighetsarbeide

10.07. 8.s. i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke ja Th.N Menighetsarbeide

17.07. 9.s. i treenighetstiden 19.00 Leinstrand kirke ja PER Menighetsarbeide

24.07. 10.s. i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTE

31.07. 11.s. i treenighetstiden 19.00 Byneset kirke ja SE Menighetsarbeide
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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



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

Min salme
Som min salme har jeg valgt: «En krybbe 
var vuggen som ventet ham her ».

1. vers er en en amerikansk tekst fra 1885. 
En av vår tids profilerte salmediktere, 
Eivind Skeie, har bygget på salmen med 
vers 2 og 3. Melodien er skrevet av William 
J. Kirkpatrick i 1895.

Salmen står under Jul i salmeboka, men 
den peker tydelig fram mot påsken i 3. vers 

og kan derfor også knyttes til denne høytiden. 

I det første verset gis et bilde av Gud som kom julenatt, født under 
fattige kår med himlens velsignelse på sitt leie av strå. Her møtes 
jord og himmel. Gud er altså ikke en opphøyd og fjern guddom, 
men en som kommer til jorden i et lite barns skikkelse for å leve 
noen år blant menneskene som en av oss, som vår bror. 

Strofen «Så enkelt og stille kom Gud til vår jord» i vers 2 viser 
en Gud som ikke har behov for å proklamere sin makt og sin 
storhet, men som heller vil gjøre seg liten og fattig for å kunne 
synliggjøre sin kjærlighet til oss. Fordi Jesus ble fattig, kan vi bli 
rike. I Guds rike er alt satt på hodet i forhold til hvordan det tenkes 
i samfunnet ellers der man skal få «som fortjent». Jesus sa på sin 
vandring her på jorden at den minste i Guds rike er den største 
og at de siste skal bli de første. Dette budskapet synes jeg Eivind 
Skeie får så tydelig fram i dette verset.

Vers 3 trekker linjen mellom krybben og korset, og salmen blir 
derfor ikke bare en romantisk julesalme om krybben og det lille 
barnet under en stjernehimmel. Jesus kom for å åpne døren til 
Guds rike for oss. Det er julens og påskens mysterium. Hvorfor 

måtte Gud gjøre det på denne måten? Kanskje fordi han ville at 
frelsen skulle være en gave, ikke noe vi kan eller må gjøre oss 
fortjent til. Nåden er gratis og uendelig. Dette er evangeliet om 
Guds grenseløse kjærlighet til menneskene han har skapt.

Gud ønsker å ha en relasjon til oss der han kan være nær oss alle 
våre dager her på jorden, både i sorg og i glede. Siden han selv har 
vært menneske, vet han hva det innebærer på godt og vondt. Det 
står om Jesus at han så menneskene og hadde en dyp medfølelse 
med dem. Han gledet seg også sammen med folk i festlige lag. 
Fordi han har overvunnet døden, kan han tilby oss en havn når vi 
en dag drar herfra. Salmen munner ut i en bønn: «Velsign oss, vær 
nær oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg.»

Det fins så mange gode salmer, dette er en av dem:

1.  En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, 
vår Frelser så kjær.

 Og stjernene smilte helt inn der han lå, det lille barn Jesus på 
leie av strå.

2.  Så enkelt og stille kom Gud til vår jord, så høyt er jeg elsket av 
Jesus, min bror.

 Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble 
fattig og jeg er blitt rik.

3.  Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til 
himlen for meg.

 Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i 
himlen hos deg!

Olga Elisabeth Slettahjell




