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

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

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

Prostiprest Thore Nome
Tlf. 909 45 104
E-post: thore.nome@ 
kirken.trondheim.no

Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post: bjorn.olav.berg@ 
kirken.trondheim.no

Sokneprest Dagfinn Thomassen
Tlf. 915 12 075
E-post: dagfinn.thomassen@ 
kirken.trondheim.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

Menighetene på våre hjemmesider:

www.leinstrand.kirken.trondheim.no | www.byneset.kirken.trondheim.no | www.tøtsj.no

Ofringer siden sist
26.04. kr 3.189,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
26.04. kr 1.469,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
01.05. kr    910,- Kristne arbeidere (Rye kapell)
03.05. kr 3.000,- Kirkens Nødhjelp, Nepal (Byneset kirke)
14.05. kr 6.565,- Vennskapsmenigheten i Ukraina (Leinstrand kirke)
17.05. kr 2.745,- Redd Barna (Leinstrand kirke)
17.05. kr 4.135,- Redd Barna (Bynesaulaen)
23.05. kr 1.495,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
23.05. kr 1.412,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
23.05. kr 3.060,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
24.05. kr 2.378,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
24.05. kr 2.364,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
31.05. kr 2.400,- Kirkens Nødhjelp (Frøset amfi)
07.06. kr    809,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
21.06. kr    455,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
05.07. kr    760,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
19.07. kr 1.710,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
02.08. kr 1.160,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen, Spongdal)
09.08. kr 2.072,- Menighetsarbeidet (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
23.05. Pernille Snildalsli Moe, Leinstrand kirke
21.06. Celina Smeby-Berg, Leinstrand kirke
28.06. Thea Enoksen Hagen, Heimdal kirke
09.08. Vilde Oline Strand, Leinstrand kirke
30.08. Ronja Karlsen, Byneset kirke
30.08. Mali Grostad Håbjørg, Byneset kirke
30.08. Nora Haugan, Byneset kirke
06.09. Leander Gjøen Leintrø, Leinstrand kirke
06.09. Camilie Johansen Bjørnbeth, Leinstrand kirke
06.09. Caspian Johansen Bjørnbeth, Leinstrand kirke

Vigde
06.06. Rita Bjørnbet og Hans Gudmund Berge, Byneset kirke
01.08. Vanessa Aune og Tor Håkon Prestvik, Byneset kirke
01.08. Ingrid Kristine Sumstad og Magnus Fillingsnes, Byneset kirke
01.08. Annika Wiik og Kristian Solbakk Fagernes, Ringve botaniske hage
08.08. Jannicke Selvåg og Kristian Selvåg Williamsen, Byneset kirke
15.08. Madeleine Sundling Vanvik og Thomas Venås, Leinstrand kirke
15.08. Camilla Eggen og Ståle Eggen, Leinstrand kirke
29.08. Lucia Ebertsson og Bjørn Ketil Røstum, Leinstrand kirke
29.08. Silje Klomstad Tillerli og Sindre Aschim, Leinstrand kirke 

Døde
08.05. Martin Graneggen, Byneset f. 1938
16.05. Arvid Grønning, Leinstrand f. 1940
03.06. Johnny Myrdal, Byneset f. 1949
14.06. Anbjørg Høyem Haugen, Byneset f. 1924
26.06. Sigrid Oline Berg, Byneset f. 1920
28.06. Guttorm Birger Myraas, Leinstrand f. 1931
12.07. Gunvor Nypan, Leinstrand f. 1911
10.08. Leiv Skjøstad, Byneset f. 1928

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Slekters gangKirkens ansatte
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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 fem nummer 
i 2015.

Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke 9, 19, 36, 42 og 50

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 29.09. 
og sendes til: helge.venas@kirken.trondheim.no

Årsrapportene for menighetene er lagt ut på våre hjemmesider:
www.byneset.kirken.trondheim.no / www.leinstrand.kirken.trondheim.no

Leinstrand menighet har mottatt et anonymt brev hvor det uttryk-
kes misnøye ved at det var dåp i konfirmasjonsguds tjenesten 
23. mai, og avsenderen påberoper seg manges reaksjoner 
etter dette. Jeg vil med dette invitere til en litt  bredere refleksjon 
omkring hva både konfirmasjonen og dåpen er. Avsenderen vil 
gjerne si ifra om at ikke føles greit at konfirmantene må avgi opp-
merksomhet til dåpsbarnet med familie, og den følelsen vil jeg 
ikke underkjenne. Den er sikkert reell nok. 

Jeg vil også tro avsenderen på at mange har kommentert 
det, i og med at de kanskje ikke har opplevd dette før. Men 
er  kommentarene som det vises til, ensidig negative, eller 
 kommenteres det fordi det er uvant?

Jeg vil i hvert fall gi en annen vinkling på det hele; dåpen er en 
støtte for konfirmasjonshandlingen mer enn en avledning.

Det vi er med på ved en konfirmasjon, er først og fremst en 
gudstjenestefeiring, hvor konfirmasjons handlingen er en del 
av denne gudstjenesten. I utgangspunktet er ingen 
ting som ellers ville skje i en guds tjeneste, uvedkom-
mende for konfirmasjonsdagen (salmer, solosang, 
vitnesbyrd, nattverd, liturgisk dans, dramastykke, 
symbolhandlinger eller dåp). Det er ikke alltid det er 
hensiktsmessig eller praktisk gjennomførbart, men jeg 
har  forstått at i dette tilfelle var det det. Allerede her har jeg 
 støttet prestens valg. 

Men det er mer å si; når liturgien flere steder henviser til dåpen, 
ja, det er et eget ledd i konfirmasjonsgudstjenesten som heter 
«Påminnelse om dåpen», er det ikke heller en fordel enn en 
ulempe at man får en «live» påminnelse om det man en gang 
ble til del selv, som den som står som konfirmant nå? Dåpen 
er det egentlige, uunnværlige, det som er befalt av Jesus, det 
som innlemmer oss i fellesskapet, som er uløselig knyttet til den 
kristne kirke siden starten for 2000 år siden. Konfirmasjonen har 
 fattige 279 år å skryte av i forhold. Og er unnværlig. Men riktig-
nok  viktig for oss. 

Ja, konfirmantene skal stå i sentrum, og gjerne sole seg i 
 glansen. Men ikke mer enn månen får glansen fra sola. Dåpen 
skal løftes frem og vise hvor vi kommer fra (og hvor vi er på vei!)

Det er vanskelig å komme videre med noen dialog (skvære opp!) 
ved anonyme brev. En telefon eller et besøk til kirke kontoret er 

å foretrekke. En prest er vant til å ta imot tilbake-
meldinger av ymse slag. Det er ikke farlig å si i 

fra. Avsenderen frykter for  konsekvensene 
ved å stå frem. Men ikke å stå frem 

har også konsekvenser. 

Sveinung

Dåp i konfirmasjonsgudstjeneste?

Til ettertanke

Menighetsbladet



Menighetsrådsvalg i Byneset sokn
Nominasjonskomiteens liste

Menighetsrådsvalg i Leinstrand sokn
Nominasjonskomiteens liste

Profilmanual for 
Kirkevalget 2015
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1. BERTIL HALSEN  
51 år
Bråmyra, Spongdal  
banksjef

2. SIV-MARI FORSMARK 
43 år 
Jonetta Mules veg, Spongdal  
personalleder

3. PER JOHAN BRANDVIK 
54 år 
Jonetta Mules veg, Spongdal  
forsker

4. TORUNN KLØFTEN MEHLI 
40 år  
Langørjan, Bosberg 
barnevernskonsulent

5. HILDE KATRINE FRISVOLL BERG  
46 år  
Mulberga, Spongdal  
adjunkt

6. SVANHILD REITAN LANDE 
28 år  
Bråmyra, Spongdal  
pedagog

7. MAGNUS HANSEN 
37 år  
Spongdalsvegen, Spongdal  
arbeidsledig

8. INGRID HEGVOLD ØIEN  
47 år  
Bråmyra, Spongdal  
lektor

9. RANDI HELENE ARONSEN  
73 år Langberga, Spongdal 
pensjonist

10. MARIT HESTFLÅTT  
39 år  
Langørjan, Bosberg 
tannlege

11. BJØRG INGRID OPLAND 
74 år  
Spongdalsvegen, Spongdal 
pensjonist

1. RUTH MARI TOVEN GOA  
43 år  
Arsenalvegen, Leinstrand   
barnepleier

2. JON ROKSETH  
59 år  
Hjellhaugvegen, Leinstrand  
bonde

3. KARON JOSEFINE TEIGE WANVIK  
56 år  
Leinstrandvegen, Leinstrand 
bonde

4. MERETE HOLM ANDERSSEN  
19 år 
Kammen, Leinstrand  
lærling

5. LIV INGEBORG SEGTNAN  
69 år  
Arsenalvegen, Leinstrand  
pensjonist

6. RUNE HARALD SLETTAHJELL  
46 år  
Søravegen, Leinstrand  
prosjekt leder service

7. MAY ODDRUN NÆSS  
45 år  
Søravegen, Leinstrand   
hjelpepleier

8. ANNE GRETE EGGEN 
52 år  
Nyplia, Leinstrand  
ingeniør

9. RAGNAR FAGERHEIM 
51 år  
Skarsleite, Heimdal  
adjunkt

10. ARNE QVENILD 
74 år  
Sørnypvegen, Leinstrand  
entreprenør/gårdsarbeider

11. BERGLJOT ANGEN 
50 år  
Kammen, Leinstrand  
bokholder

12. BERIT MOE NYBERG
65 år  
Kammen, Leinstrand 
pensjonist(13.-)14. september 2015



Vi står foran en valghøst med 
 kommune-, fylkesting-, menighetsråd- 
og bispedømmerådsvalg. Hvis demok-
ratiet skal  fungere, må alle bruke sin 
stemmerett. På de ulike listene som 
vi skal forholde oss til, er det mange 
dyktige mennesker som stiller opp for 
å gjøre en innsats for fellesskapet. Det 
er vanskelig å finne et parti eller liste 
som vi kan si oss 100 % enig i. Vi må 
finne frem til den listen som fremmer de 

verdier og konkrete saker som vi mener er viktige for oss selv og 
fellesskapet. Vi lever jo i et samspill med våre medmennesker, 
– det er derfor viktig at vi fremmer demokratiet både i kirken, 
kommunestyrer og fylkesting gjennom å delta i høstens valg. 

Kirken – staten
Den norske kirke har alltid vært en folkekirke, knyttet til staten gjen-
nom både et lovverk og en offentlig finansiering. Vi lever i dag i et 
mangfoldsamfunn, et samfunn med flere ulike kulturer, livssyn og 
levesett. Det har ført til at stat og kirke nå er i en  løsrivingsprosess 
og hvor etableringen av kirken som et eget rettssubjekt skal være 
avklart innen 2017.

Det er derfor mange store og svært viktige avgjørelser som skal 
vedtas både i kirken og staten i forhold til fremtidige ordninger for 
en livskraftig folkekirke. 

Når vi nå skal gå til valg av nye medlemmer til både menighetsråd 
og bispedømmeråd, er det viktig å bruke stemme retten sin. Når 
det gjelder valg til bispedømmeråd, foreligger det to lister denne 
gangen. Det er Nominasjonskomiteens og Åpen Folkekirke lister. 

Nominasjonskomiteens liste speiler mang foldet, og representerer 
derfor bredden i synspunkter og meninger innen folkekirken. De 
ønsker en åpen, inkluderende, misjonerende og tjenende folke-
kirke for alle. Her må den enkelte foreta et bevisst valg om hvilken 
liste man ønsker å benytte ved  valget. Dette er med på å sikre en 
fortsatt god og demokratisk prosess i kirken. 

Nominasjonsprosessen
Nidaros bispedømmeråd har oppnevnt et valgråd og en 
nominasjonskomite til å sette opp ei kandidatliste. Denne listen har 
fått navnet Nominasjonskomiteens liste. De har tatt utgangpunkt 
i grasrota i folkekirken hvor de har mottatt forslag på kandidater 
gjennom en demokratisk prosess både i menighetsrådene, 
ungdomsrådet og fra nominasjonskomiteens medlemmer. Det 
er lagt vekt på kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon og geo-
grafisk spredning. Det er videre tilstrebet bredde i kandidatenes 
syn på aktuelle kirkepolitiske spørsmål. De som har sagt ja til å stå 
på denne lista, kan ha ulikt syn på f.eks. vigsel av like kjønnede par, 
hvem bør bli kirkens neste biskop, hva skjer etter skillet mellom 
stat og kirke eller hva skal kirken mene om  politiske spørsmål. 
Allikevel ønsker vi å stå sammen for gjennom det å speile kirken 
og styrke en fremtidig folkekirke hvor det er plass for mangfoldet.

Vi anbefaler flest mulig til å ta del i kirkevalget 2015.
Presentasjon av kandidatene finner du på kirken.no. Der kan du 
finne ut hvem du ønsker å gi dine ekstra-stemmer til. Slik kan DU 
påvirke resultatet!

For Nominasjonskomiteens liste i Nidaros bispedømme
Per Winsnes
1. kandidat 

1. Jeg stiller til valg til bispedømme-
rådet og Kirke møtet fordi:
Den norske kirke er viktig for meg og 
jeg vil være med å arbeide for at også 
fremtidens kirke blir en relevant del av 
folk sine liv i Nidaros, Norge og resten 
av verden. Mennesker trenger å møte 
kirkens budskap om kjærlighet og fri-
het i Jesus Kristus også i vår tid.

Kirken er inne i en tid med mange omveltninger hvor mye er i 
spill. Jeg har lyst til å fortsatt være med i disse prosessene og 
håper å få være med å sikre kontinuitet i bispedømmerådet og 
Kirkemøtet en tid med mange utskiftninger og endringer. 

2. Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel  
på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, 
t jenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å 
 virkeliggjøre dette?
Åpen folkekirke bygger på Den norske kirke bekjennelse og dens 
selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjo-
nerende folkekirke. Disse begrepene henger nøye sammen. 

Jeg mener vi i fortsettelsen i større grad må ta inn over oss at 

kirken ikke kan fremstå som troverdig i sin bekjennelse uten 
at vi viser oss som en tjenende og åpen kirke med rom for 
 menneskers liv. 

For å få "Mer himmel på jord", må kirken jobbe for å la Jesu 
 kjærlighet komme til uttrykk i verden.

Misjon er å dele av det Gud har gitt oss. Trosopplæringsplanen 
er slik jeg ser det et tydelig uttrykk for misjon i vår kirke: Gud gir, 
vi deler. Gjennom breddetiltak som når alle som vil være med, 
ikke bare de som allerede er med, får stadig nye barn og deres 
familier et møte med kirken og dens budskap. 
 

3. Hva mener du om vigsel av og forbønn for  likekjønnede 
par i Den norske kirke?
Mitt standpunkt er at kirken må arbeide for å vedta en liturgi for 
vigsel av likekjønnede par så raskt som mulig. 

I kirken må vi øve oss på å leve med uenighet. De prestene som 
ønsker å vie likekjønnede må få muligheten til det, og de som 
ønsker å reservere seg mot dette skal på en enkel måte få det. 
 
Det er min mening at vi i Nidaros bispedømmeråd og Kirke møtet 
har funnet en god balanse når det gjelder engasjement i aktuelle 
samfunnsspørsmål.

Agnes Sofie Gjeset
1. kandidat på Åpen folkekirkes liste ved Bispedømmerådsvalget

Velkommen til kirkevalget!

Profilmanual for 
Kirkevalget 2015
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Glimt fra menighetslivet

Besøk av koret «Sillervo» fra Helme i Estland. 
14. juni 2015 i Byneset kirke.

Anton Selbæk, Aslaug Bredeli og Gurine Utnes slår av en prat i 
hagen på Bårdshaug.

Femten leinstrandinger fylte opp minibussen og deltok på 
 «diakonituren» 23. juni som denne gangen gikk til Orkdal. Vi ble 
møtt av daglig leder på Bårdshaug Herregård som tok oss med på 
en  historisk reise sammen med familien Thams. Her ble det beret-
tet om både konger og baronesser, slott og storstilt pengebruk. 

Ferdighusproduksjon i Orkdal
Vi fikk også høre om gründeren og forretningsmannen Thams 
som blant annet startet verdens første ferdighusproduksjon 
i Orkdal. Spor etter produksjonen fins på flere kontinenter, og 
kopier av ferdighuskatalogen henger på veggene i restauranten 
på Bårdshaug. Tønner med materialer fra de orkdalske skoger 
ble også eksportert i stor skala. Og jernbanesporet som Thams 
fikk bygd mellom Løkken og Orkanger kan fortsatt kjøres med 
 datidens togsett. 

Omvisningen på herregården avslørte en kongelig residens! Og 
konger har det vært på Bårdshaug. Både kong Leopold av Belgia 
og våre egne kong Håkon og kong Olav har overnattet her.

Døpefont fra krigsfanger
Etter et godt måltid i restauranten, dro vi videre til Orkdal kirke. 
Her sitter det også mye historie i veggene. Prost Birger Fosseide 
 fortalte fra både gammel og ny tid. Den spesielle døpefonten i 
kirka, er en gave fra takknemlige krigsfanger i Orkdal, fanger som 
opplevde omsorg og støtte fra lokalbefolkningen under krigen. 

I kirka er det tatt vare på gamle kirketekstiler, men også  investert 
i nye. Og de er produsert på Leinstrand, av Karon Wanvik. Vi fikk 
studere på nært hold både stolaer, antipendier, messehagl og 
lesepultkleder. Vakkert håndverk!

Fosseide holdt andakt i kirka og vi sang sammen Liv Eid sin salme 
«Barn i Guds store hage». Vi tar med de to første versene:

Barn i Guds store hage, blomster av alle slag.
Noen står rank og frodig, noen står tett i lag.
Noen er rød i fargen, gule og lyseblå,
Noen står skjult i lyngen, noen blant gress og strå.

Alle er skaperunder, skapt av den samme Far.
Alle har livets gave, livet en mening har.
Noen har mange sanser, sans til å føle med,
Øre så vi kan høre, øyne så vi kan se.

Kortreist
Dagen ble avsluttet med en kopp kaffe hos Solrunns Heimlaga 
på Fannrem. Om ikke turen gikk så langt denne gangen, ble det 
god tid til både prat og mat. En må ikke reise langt av gårde for å 
oppleve både interessante og flotte steder. Det er fortsatt mye å 
ta av i nærområdet!

Tur med Leinstrand Diakoniutvalg
Omvisning og lunsj på historiske Bårdshaug, besøk i Orkdal kirke og kaffe hos Solrunns Heimlaga stod på 
 programmet da Diakoniutvalget på Leinstrand arrangerte tur sist i juni.

Besøk i Byneset kirke
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Konfirmanter Byneset kirke 2015

Konfirmanter Leinstrand kirke 2015

1. rekke: Maren Gangåssæter, Lise Høyem Nordbotten, Dagfinn Thomassen, Bjørn-Olav Berg, Tora Daugstad Wik,  
Marit Husby Braa
2. rekke: Jørgen Hoem, Christoffer Eriksen, Christian Holm Ruud, Ingrid Maria Krogstad, Amalie Ude, Fanny Alice Syversen,  
Mari Myran Fossland, Renathe Hansen, Mikaela Christine Elise Ellefsen, Ylva Rye, Lea Øverland Ellbro, Leiv Henrik Skjøstad,  
Linus Roland Steinar Sjølund Brekkvassmo
3. rekke: Ida Øien, Aslak Rye Heggem, Aksel Jullumstrø Feuerherm, Adrian Nesset Gimnes Johnsen, Simon Vingen Vigtil,  
Jonas Grendstad, Andreas Røhmen Megård, Preben Blomsø Paar, August Haug
4. rekke: Marthe Jakobsen, Fredrik Fallan, Ove Gjevik Hoem, Jomar Vorseth Gipling, Petter Haug, Mats Langlo, Tone Øksfjell 
Stubmo, Oline Grimstad, Andrine Egseth Grostad

1. rekke: Jonas Elisabethsønn 
Antonsen, Dagfinn Thomassen, 
Bjørn-Olav Berg, Ida Marita Ekker 
Strand
2. rekke: Oscar Vold Jakobsen, 
Ingrid Dalen, Lea Alstad, Thea Sneve 
Guldvik, Sunniva Kjøren Storsand, 
Victoria Elisa  Joakimsdatter Sørgjerd, 
Christina-Synnøve Sletvold Kasper, 
Kaia Mæhre Lian Olsen
3. rekke: Yasmine Tempest Onsøien, 
Madelen Simonsen Rekkebo,  
Aleksander Slettahjell,  
Isac Fiskvik, Ronald Dybvik Nilsen, 
Johannes Søderholm
4. rekke: Lisa Fjellanger Knutsen, 
Sigurd Fiske Hokstad, Karoline Santi 
Sivertsen, Karen Leinum
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Annonser og kunngjøringer
Byneset misjonsforening

Norsk Luthersk  
Misjonsamband

MØTEUKE HØSTEN 2015, 20.–23. oktober  
(uke 43) 

Tirsdag, 20. oktober: hos Inger og Bertil Halsen  
 kl. 19.30

Onsdag, 21. oktober: hos Nora og Aasmund Brenne     
 kl. 19.30

Torsdag, 22. oktober: hos Grethe og Bjørn Røstum  
 kl. 19.30

Fredag, 23. oktober: hos Eldbjørg og Ola Røstum  
 kl. 19.30

NB: DET TAS FORBEHOLD OM FORANDRINGER  
I PROGRAMMET.

Menighetstur for Heimdal prosti

Bli med oss til solrike Costa Blanca, Spania
8 dagers tur 21.–28. mai 2016

I sjarmerende Alfaz del Pi nyter vi dagene i godt felles-
skap. Vi besøker Solgården, middealderbyen Guadalest 
og flotte Calpe ved kysten. 

Reiseledere: Bertel Aasen og Marit Brenne. 

■ Pris for turen er kr 11.300,- 

Da er de fleste måltider inkludert og alle tre utfluktene.

Flere har meldt sin interesse, så vær rask med  påmelding. 

Kontakt Heimdal kirkekontor om du vil ha brosjyren for 
turen. 

NB. Frist for påmelding er: 30. november. 

Utlodningskveld  
for nytt kjøkken på Imi Stølen, Oppdal
Berg Bedehus 
 
Fredag 25. september kl. 19.00
• Andakt ved Dagfinn Thomassen
• Sang av Lillebergkvartetten
• Orientering om IMI Stølen ved Jakob Nilsen
• Utlodning
• Bevertning

Alle velkommen!
Byneset Normisjon

Møter høsten 2015
 
Søndag 25. oktober   
Berg bedehus kl. 19.30

Søndag 15. november   
Berg bedehus kl. 19.30
Tale ved Bjørn Roger Karlsen

Søndag 13. desember   
Adventsmøte hos Anne Lise og Dagfinn Thomassen  
kl. 19.30
Tale ved Magne Vik Bjørkøy

Alle velkommen!
Byneset Normisjon

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, 8.-10. trinn, Berg bedehus 
annenhver fredag kl. 18.00-22.00.  
Oppstart 21. august. Se info. på www.tøtsj.no.

• Onsdagsklubben, Esp bedehus kl. 17.30-19.00:  
2. september, 16. september, 30. september,  
14. oktober.

• 4-årsbokutdeling, Byneset kirke 11. oktober
• 4-årsbokutdeling, Leinstrand kirke 18. oktober
• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00:  

6. september, 20. september.
• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00:  

13. september
• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag  

kl. 19.00-21.00
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Onsdagsklubben høst 2015
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. september | 16. september | 30. september
14. oktober | 28. oktober | 11. november | 25. november

Velkommen!

Kontaktperson; Kristine Hjellen, 995 34 967
Leinstrand Menighet og ACTA – barn og unge i Normisjon

«Kokke-Lise» leverer  catering  
til alle anledninger:
Kafé på Kattem helse- og velferdssenter  
onsdag og fredag.
Middagsservering hver onsdag.
Velkommen!

Jeg treffes på telefon 47 86 30 82 eller på mail:  
sodeland@hotmail.com 
Se hjemmeside: www.kokkelise.com

«Eternal source of light divine» 

Konsert til Mikkelsmess 
Byneset kirke 

søndag 27. september 2015 kl 18.00 

vokalensemble «Nidaros Rennessanse» 
May Kristin Svanholm Hegvold – sopran 

Heidi Rye – trompet 
Andreas Bjørkås – fiolin 

Christine Goedecke – orgel 
fremfører barokkmusikk av 

Bach, Biber, Gibbons, Handel, Marenzio,  
Purcell og Sheppard 

Johanna Nordbø 
kåserer over veggmaleriene i Byneset kirke 

Adgang: gratis 
Arrangør: Byneset menighet

Ettermiddagstreff i Esp bedehus

Tirsdag 29. september kl. 18.00
• Anne Lise Landrø, sang
• Jostein Landrø, kåseri om Hans Nielsen Hauge
• Utlodning
• Bevertning

Alle hjertelig velkommen!
 

Arr: Diakoniutvalget i Leinstrand menighet

Ettermiddagstreff i Bydalskafeen
 
Onsdag 30. september kl. 17.00
• Andakt
• Kåseri ved Arnt Frøseth
• Utlodning
• Allsang
• Bevertning

Alle hjertelig velkommen!

Arr. Diakoniutvalget i Byneset menighet
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Søknad på legatmidler som utdeles i 2015
Byneset felleslegat for utdanning
Legatets midler kan deles ut til ungdommer på Byneset som 
er elever ved folkehøyskoler eller videregående skoler 
med naturbruksfag. Alle typer folkehøgskoler er aktuelle. 
Skjetlein vgs og Øya vgs er eksempler på slike videregående 
skoler.

Søknaden på legatmidler må inneholde opplysninger om 
kostnader ved utdanningen og opplysninger om eventuelle 
andre stipendtildelinger. Husk å oppgi ditt kontonummer! 
Søknaden sendes:

Byneset felleslegat for utdanning
v/Ingegjerd Opland
Steinsgrenda 16
7074 Spongdal
Søknadsfrist: 2. november 2015

Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg 
Legatet kan søkes av enkeltpersoner, institusjoner og 
 foreninger som har sitt virke innen grensene til tidligere  
Byneset kommune. Det forutsettes at formålet ved alle 
 søknader som innvilges, skal dekke behov for helse og 
sosial omsorg. Søknad på legatmidler med opplysninger  
om kontonummer sendes:

Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg
v/Ingegjerd Opland
Steinsgrenda 16
7074 Spongdal
Søknadsfrist: 2. november 2015

Årsmelding for Leinstrand Bygdekvinnelag 2014

Styret dette året:
Signe Lise Hjellen, leder
Sigrun Qvenild, kasserer
Ragnhild Selbæk, studieleder
Liv Grostad, styremedlem
Randi Lauglo, sekretær
Varamedlemmer: Astrid Forseth, Solbjørg Forseth

Vi er 16 medlemmer, og vil gjerne ha flere.
Lesering: 8 medlemmer.
Studiering: 5 medlemmer.

Møter og aktiviteter gjennom året:
• Med årsmøtet har vi hatt 5 lagsmøter og 1 styremøte.
• Bokkveld i Smia med presentasjon av årets bøker ved 

Nina Lauglo.
• Førjulsmøte med rømmegrøt på Hjellen. Ektefeller var  

med. Utlodning til inntekt for Adresseavisens  
juleinnsamling.

• Juleblomster til lagets eldste. Julemøte med beboere på 
Nypantunet. Barn fra Nypvang barnehage deltok.

• Som vanlig var vi med på årets Bygdakveld til inntekt for 
Leinstrand Samfunnshus.

• Deltok på årsmøte Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag og på 
Region og Ledersamling.

• Beredskap i heimen ble drøfta på lagsmøte.

• Aksjon ”Sunn matglede”. Ønsker gjennom matkurs å 
bidra til økt matglede for barn og voksne sammen.

• Vi tok for oss kosthold for eldre der Ole Vestavik ga oss 
nyttige tips vedrørende emnet.

• Deltok på Trøndersk Matfestival.
• Norges Bygdekvinnelag holdt sitt landsmøte på Oppdal  

i sommer. Flere medlemmer overvar Kulturarrangement 
og tur til Gjevilvasshytta.

• Strikkekafe i ”Smia” er godt besøkt. Margit Flakne er en 
hjelpende hånd ved forskjellige strikketeknikker.

• Kaffeservering for Landbrukslag og Grunneierlag.
• Sommertur til Moen gård, Klæbu, og Anne Huitfeldts 

restaurant i gårdens stuer. På gården foredles elgkjøtt fra 
egen skog, og det serveres kortreist mat med urter og 
krydder.

• Omvisning i Klæbu kirke. Den er bygget av Eidsvolds-
mannen Lars Larsen Forseth ca. 1790.

• Vi serverte frokost for årets førsteklassinger ved  Nypvang 
skole.

• Pyntet Leinstrand kirke til høsttakke gudstjeneste/ 
Prøysenkveld. Servering av byggmjølsgrøt, kaffe og 
kaker.

Gaver: Vennemynten, Hjelpefondet, Prosjekt Mosambic. 
Menighetsbladet. Adresseavisens juleinnsamling.

Randi Lauglo, sekretær



Elveseter Begravelsesbyrå
www.elveseter.com

Lyngv. 3, Heimdal

72 84 50 80
Vi ønsker å stå til Deres tjeneste.

Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet. 

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ
www.flataas.no

Ditt prisgunstige alternativ med
tradisjon og kvalitet siden 1849

Telefoner dag/kveld/helg:
73 99 22 22 – 926 09 098
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 13.09. til 01.11. 2015

Forkortelser

SE = Sveinung Enstad
B-OB = Bjørn-Olav Berg
ThN = Thore Nome
AR = Asbjørn Reknes

DATO DAG TID STED NATTV. PREST OFFER DIVERSE

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

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

27.09. Mikkelsmesse 18.00 Byneset kirke nei ThN Menighetsarbeidet Konsert

04.10. INGEN GUDSTJENESTE

11.10. 20. s. i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke nei SE/B-OB TV-aksjonen 4-årsbok

Høsttakkefest

18.10. 21. s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke nei SE/B-OB TV-aksjonen 4-årsbok

Høsttakkefest

25.10. Bots og bønnedag 11.00 Byneset kirke ja AR Menighetsarbeidet

01.11. Allehelgensdag 18.00 Byneset kirke nei SE

20.00 Leinstrand kirke nei SE

Med forbehold om endringer.

Takk
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min  
90-års dag.

Alfred Langørgen

Hjertelig takk for vennlig deltagelse i Sigrid Berg sin 
 begravelse. Takk for kondolanser, blomster og bidrag  
til Nypantunet.

Familien

BYNESET BYGDESERVICE SA
7074 Spongdal 
Tlf: 926 91 400 
e-post: byneset@bygdeservice.no

Nett: http://byneset.bygdeservice.no

VI TILBYR:
Vaktmestertjenester, snøbrøyting og strøing, grønt-
anlegg/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 nå 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. 

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

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

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

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

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

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

DØGNVAKT 72 87 10 22



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

Da jeg fikk utfordringen å skrive ”min salme”, tenkte jeg straks det måtte bli «Blott en dag». Dette 
fordi Lina Sandell sier noe om hvor viktig det er å ta ett øyeblikk av gangen. Det er noe enhver kan 
ha godt av å tenke på i vår hastige hverdag. Ta seg tid til å nyte de små øyeblikkene i hverdagen, 
og se viktigheten av det som skjer her og nå. Nuet er starten på resten av vårt liv, og som teksten 
sier: Som dagen er, skal din kraft også være. Vi vet ikke hva morgendagen  bringer, så med dette 
løftet og denne salmen i bakhodet fokuserer jeg på øyeblikkets verdi.

Jeg sender utfordringen videre til Johanne S. Winsnes

Svein Lande

Blott en dag 
Tekst: Lina Sandell

1.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer, 
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta, 
giver ju åt varje nyfödd dag dess  
beskärda del av fröjd och smärta, 
möda, vila och behag.

2.
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
Som din dag, så skall din kraft och vara,
detta löfte gav han mig.

3.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla, 
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Min salme


