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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 26. august 2016 
og sendes til: hv456@kirken.no  

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

Slekters gang 
Døpte
08.05.  Milian Eidsaunet, Leinstrand kirke 
08.05.  Marius Nørjordet, Leinstrand kirke 
15.05.  Henrik Engen, Byneset kirke 
29.05.  Jonathan Olai Vanvik, Leinstrand kirke 
29.05.  Anna Charlotte Kleive Barthelmes, Byneset kirke 
29.05.  Oda Olsson Kjerpeseth, Byneset  kirke 
12.06.  Marius Brøvig Schunemann, Byneset kirke 
19.06.  Emrik Bøgseth Robertstad, Kolstad kirke 
19.06.  Aksel Myrland Fevåg, Klæbu kirke 

Vigde
21.05.  Ingrid Berg Selfjord og Jan Arve Langørgen

Døde
28.02.  Randi Røstum, Byneset  f. 1926
03.03.  Berit Berg, Byneset  f. 1927
27.03.  Inger Eriksen, Byneset  f. 1922
13.04.  Bjørg Brovold, Leinstrand  f. 1927
06.05. Kristmar Olsen, Byneset f. 1936
17.05. Per Gunnar Karlsen, Byneset  f. 1965

Ofringer siden sist
17.04.  kr  2.710,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
24.04.  kr  2.160,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
24.04.  kr  1.000,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
01.05.  kr   931,- Kristne Arbeidere (Rye kapell)
08.05.  kr  1.558,- Vennskapsmenigheten i Ukraina (Leinstrand kirke)
14.05.  kr   900,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
14.05.  kr  1.074,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
14.05.  kr  1.760,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
15.05.  kr  1.600,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
15.05.  kr  2.151,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
15.05.  kr  2.510,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
17.05.  kr  2.554,- Redd Barna (Leinstrand kirke)
17.05.  kr  2.000,- Redd Barna (Rye kapell)
22.05.  kr  1.832,- Kirkens Nødhjelp (Frøset amfi)

Sokneprest Sveinung Enstad  
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

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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Bassen får auditoriet til å riste, lederen for lov sangen ber menig heten, som er opplyst 
av to kjempeskjermer, til å twitre med #Jesus Lives. Nedenfra lukter det nytrakta kaffe, 

og i kafeen nede i lobbyen får du kjøpt kaffe macchiato i krus med  kirkens flotte logo. Stolene 
er komfortable, og musikken høres ut som den kommer fra toppen av hitlistene. I slutten av guds-

tjenesten vinner noen en Ipad. 

Det er bloggeren Rachel Held Evans som beskriver det som mange forestiller seg er det ungdommen ønsker seg 
av en kirke, og hun har fått viktig spalteplass i Washington Post med overskriften: «Vil dere ha 2000-årsbarna tilbake 

til kirken? Slutt å prøve å være kule!»

Hun har selv tatt avstand i en periode av livet, fra en kirke som hun opplevde som «fake», ikke helt ekte og ærlig. Hun 
 reagerer på at ord som merkevarebygging og markedsandeler blir like sannsynlige å høre på kirkekontoret som et hvilket som 
helst annet kontor. 

Det er gjort undersøkelser som viser at flere unge ønsker seg enn tradisjonell kirke enn en trendy. Flere ønsker et hellig rom 
 («sanctuary») enn et auditorium. 

Evans siterer venninnen sin: «Jeg ønsker meg ikke en gudstjeneste som er sensasjonspreget eller spesielt relevant. Jeg kan bli 
underholdt hvor som helst. Jeg kommer ikke til kirken for å bli underholdt eller bli målet for noens markedføring. Jeg ønsker bare 
å være en del av et tidsovergripende fellesskap.» 

Evans sin reise fører tilbake til kirken, og da til det basale; synds bekjennelsen, dåpen, nattverden, Ordet, salvingen av syke. Kort 
sagt det som kirken alltid har drevet med, uavhengig av kulturelle betingelser og epoker. 

Vi trenger ikke å gripes av panikk overfor synkende oppslutning om gudstjenester, dåp og konfirmasjon. Vi skal jobbe for 
å øke  oppslutningen, og forkynnelsen må tale inn i folks liv. Sant nok. Men vi gjør vondt verre ved å prøve å gjøre kirken 

trendy. Den er  hinsides trendy. Hellig betyr annerledes, utskilt. Rommet er anner ledes enn alle andre, ord vi møter 
der, møter vi knapt andre steder. Vi møter dem i Bibelen, en annerledes og utskilt skrift. Symbolhandlingene er 

særpregede. Alt er til for å gjøre den annerledes artede Gud  tilgjengelig, og for at vi skal bli berørt av det 
himmelske her på  jorden. Og blir man virkelig møtt og berørt, glemmer man helt underholdningsfaktoren 

man kanskje satte høyt kvelden før.  Søndag formiddag er annerledes, i det  tids-, språk-, kultur- og 
 grenseovergripende fellesskap. 

Sveinung Enstad

Til ettertanke

Ny sokneprest
Nidaros bispedømmeråd har tilsatt 
Sveinung Enstad som sokneprest  
i Byneset og Leinstrand.
Vi gratulerer.
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1. s. i treenighetstiden – 1. rekke: Esekiel 36, 25-29a/ 
Rom. 6, 3-8/Joh. 3, 1-13 

Jeg var en tid telefonvakt ved Kirkens SOS i Trondheim. En 
natt, fra 22 til 03, hver måned satt jeg i Munkegata og svarte på 
henvendelser på telefon. Det var en spennende jobb. Innringerne 
kom med sine problemer og vanskeligheter. De kunne ha mange 
navn og flere ansikt. Ofte handlet det om relasjonsproblematikk, 
rus, og ensomhet. Spørsmålsstillingene dreiet seg både om tro og 
liv. Noen samtaler avsluttet vi med bønn. Mange var takknemlige 
for å bli bedt for på telefon, og til sist fikk de høre de gode ordene: 
«Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over 
deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»

Lenge før Kirkens SOS så dagens lys, hadde Jesus nattevakt. Det 
var også lenge før telefonens tid. Likevel var han tilgjengelig – 
for samtale. Vi har nettopp lest om en slik nattevakt. Jesus lukker 
Nikodemus inn. Nikodemus tilhører det religiøse lederskapet og 
kjenner sin tro godt. Han oppsøker Jesus om natten. Nikodemus 
vil spørre. Samtale. Snakke. Han har behov for dialog. Selv om han 
er «på innsiden» er det likevel sentrale og viktige ting han ønsker 

å ta opp med Jesus. Men først: Han kommer til Jesus om natten. 
Mange av oss opplever mørket truende og skremmende. Mange er 
mørkredd og opplever at «i de sene timers stillhet kjenner jeg en 
indre uro som jeg ikke kan fortrenge. Midt i gleden som jeg føler 
over alt som dagen gav meg, er en understrøm av smerte.» 

Like fullt vet vi at nettopp nattemørket åpner opp for betroelser, for 
de gode samtalene, for tillit og trygghet. Hvor mange av oss har ikke 
nettopp opplevd hvor fort timene flyr når vi er i dette hjørne. Mørket 
er med å gi fokus… Mange har spekulert i hvorfor Nikodemus velger 
å komme til Jesus om natten. Man mener han ønsket å komme i skjul 
for andre, han ville ikke avsløre overfor andre sitt behov for samtale 
med Jesus, eller: Nikodemus ville samtale med nattemørkets ro som 
kuliss.

Jesus åpner opp for samtale. For dialog. Jesus låner sine ører til 
Nikodemus. Han lytter til hva rådsherren har på hjertet. Dialog. 
Totale. Finn Wagle holdt en gang et foredrag han kalte «den 
dialogiske kirke.» Anliggendet hans var at kirken måtte leve og virke 
dialogisk. Den må være i samtale med mennesker og omgivelsene. 
Kirken er langt på vei monologisk. Prestens preken er oftest enetale. 
Sjeldent, om aldri, bruker vi dialogens form. Taler med hverandre. 
Taler til hverandre. Formulerer oss mot hverandre for å være hos 
hverandre en liten stund i tiden. En dialogisk kirke fører samtaler. 
Snakker ikke alene. En dialogisk kirke lytter til spørsmål, tar imot 
protester, hører på bønner og klagerop, gir vennlige korrektiv og 
byggende utfordringer. En dialogisk kirke lytter og lever seg inn i 
menneskers liv. Selv setter jeg samtalene høyt. Spesielt de ved 
livets slutt. Da får jeg høre på troshistorier og livshistorier som er 
rørende. Det har skjedd flere ganger i min tid her på Byneset og 
Leinstrand. Mennesker har betrodd deler av livet sitt til meg, og vi 
har talt sammen om det som var godt og flott, men også om det 
som ble vondt og vanskelig. Mennesker har lukket meg inn både 
bokstavelig talt og billedlig talt. Nettopp i en slik fase blir vi lik 
Nikodemus. Vi kommer til Jesus om natten og våger å snakke om de 
store og vanskelige spørsmålene livet byr på.

Jeg hørte et foredrag forleden som hadde flg. tittel: «Hva skal vi med 
prester?» Jeg har gått og grublet på dette spørsmålet den siste tiden. 
Hva skal vi med prester? Jeg forsøker her noen ansatser til svar:
• Visst skal presten trøste og bære, slik hun i mange år har gjort. 

Hun skal også være hyrde og lære.
• Visst skal presten være i dialog med sin samtid og sine 

medmennesker, slik at de opplever at de kan komme til presten 
med de grunnleggende spørsmålene i livet, slik Nikodemus 
gjorde denne natten. Det betyr at presten må være tilgjengelig 
og mennesker må vite hvor han er å finne.

Preken ved avskjedsgudstjenestene 2016
Leinstrand kirke: 29. mai kl. 11.00  |  Byneset kirke: 29. mai kl. 17.00
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Fra kirkekaffen etter avskjedsgudstjenesten.
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• Visst skal presten utføre det som forventes av henne av 
gudstjenester og kirkelige handlinger.

• Men: Presten skal også utfordre og forferde. På evangelisk 
grunn. Presten skal også være et «hår i suppa.» Hun skal være 
en profetisk røst i samfunnssamtalen. Da må presten våge det 
ikke umiddelbart nyttige. Han må tørre budskapet om nåde. 
Da må vi våge de vanskelige spørsmålene. Vi må etterspørre 
maktarroganse og selvgodhet. Da må synden utfordres; det 
som bryter ned menneskeverdet, som kuer og holder nede. 
Presten må våge å irritere og utfordre, og da ikke bare i forhold 
til bagatellene i livet.

• Presten må være observant på makt og maktforståelse. Jesus 
slo aldri nedover. Han «tok» det nedenifra!

Det er ansatt diakon på Byneset og Leinstrand mens jeg har hatt 
permisjon. Det er flott at du er med i dag, Mette, selv om jeg aldri 
har arbeidet sammen med deg. Sammen med diakonen må presten 
utvikle en diakonal forståelse, slik at mennesker – som Nikodemus 
– blir sett. Nedenifra. Diakoni er de myke henders evangelium. Med 
det som bakteppe kan vi utvikle denne forståelsen av diakoni: «De 
delte alt!» De delte det som var skamfullt, det som ikke tålte dagens 
lys, det som skinner og det som de mørke skyggene dekker til. De 
delte alt; da er vi nede på grunnfjellet!

Tilbake til Nikodemus. Han våget å dele sine innerste tanker og 
spørsmål med Jesus. Han hadde med seg en helt klar bestilling 
til Jesus, og han ble møtt og sett nedenifra. Bestillingen var av 
læremessig karakter og handlet om hvordan vi mennesker kan 
komme inn i Guds rike. Jesus blir litt forundret over Nikodemus’ 
anliggende. Han som er en fariseer, en lærd mann, skulle da vite 
dette. Han er jo på en måte fagmann i teologi. Likevel gir Jesus klart 
og tydelig svar til Nikodemus. Til tross for sin kunnskap i teologi, 

manglet Nikodemus kjennskapet til Jesus. Han hadde på flere 
måter ikke vandret inn. Han kunne dogmene og læresetningene, 
forskriftene og budene. Han var likevel ikke helt fremme eller i mål. 
Det var fremdeles noe han ikke forstod, noe han ikke hadde sett og 
forstått. Her ligger Nikodemus sin utfordring. Han måtte se. Få øye 
på. På hva? På hvem? Jesus. Her kobler Jesus svaret sitt opp mot 
Israelsfolket som måtte se på kobberslangen for å bli helbredet fra 
alle de dødelige sårene. Et blikk på denne og sårene ble legt. Da 
handler dette om å få øye på. Om se. Om å feste blikket. Kirken og 
prekenen henvender seg mest til ørene våre. Jeg tror vi også må ha 
fokus på øynene, slik at mennesker får se. Jeg gjetter kryssord i ledige 
stunder. Der er mange synonym for å se: Skue. Kikke. Titte. Øyne. Se 
på Jesus. Få øye på han. Jeg håper gudstjenesten i dag er med å gi 
oss et glimt av han. «Sangen om Jesus» heter slutningssalmen i dag. 
Både tekst og melodi er signert Per Lønning. Der ber han oss synge 
sangen om Jesus i alle livets faser og aldre; i barndom, ungdom, 
moden alder og når livet går mot sin ende. Synge, slik at vi får øye 
på, ser og skuer Han som all god og fullkommen gave kommer ifra.

Nikodemus strevde her. Han hadde sin kunnskap intakt. Han hadde 
hørt og hørt, men hadde han sett? Denne natten sitter han ansikt til 
ansikt med Jesus. De er under fire øyne. Nikodemus får både høre 
og se. Denne natten blir hans kunnskap supplert med kjennskap. 
Han lærer Jesus å kjenne. Overfor Nikodemus vinner Jesus seg ved 
nærmere bekjentskap☺. Det ble nok en egen fortrolighet disse to 
imellom. Nikodemus fikk feste blikket på Jesus og høre hans gode 
ord. Igjen ble det slått fast: Det handler ikke om posisjoner, stand 
eller stilling. Å være en kristen handler om å se, høre og derav 
være og hvile i hva Jesus har gjort for oss. Vi møter Nikodemus 
igjen senere i evangeliene. Den siste gangen er ved Jesu kors. Når 
Jesus løftes ned av korset er Nikodemus der. Med myrra og olje. 
Rådsherren fant veien til Jesus gjennom hans død…

Nikodemus vant kjennskap til Jesus i de sene nattetimer. Han fikk 
et hjerteforhold til ham. Troen var etter dette møtet ikke bare en 
sak for hans tanke og fornuft, men også for hans hjerte. Jesus 
kommuniserte med hjertespråket, slik at Nikodemus fikk høre, se 
og tro. Vi lytter videre nå til Christine/Bjørn og Harald og den vakre 
folketonen som nettopp handler om å se Jesus i alle aldre; som 
barn, ungdom og voksen, slik jeg selv har vært så heldig å få gjøre. 
Ikke minst handler den også om dette:

«Og engang jeg ser ham når lyset nedbrenner,
da rekker jeg mot ham de segnende hender;
når hjertet står stille og øyet vil briste,
da hilser jeg ham med et smil, med det siste.»

Gud velsigne Leinstrand og Byneset menigheter.
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige ånd.

Dagfinn Thomassen
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www.vigdal.no 
 

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

Soknepresten vår i åtte år har tatt avskjed med Leinstrand og 
Byneset menig het. Søndag 29. mai hadde Dagfinn  Thomassen 
avskjeds guds tjeneste i begge kirkene. Han holdt en godt for
beredt preken der han fikk sagt mye til  menig hetene. Det var 
mange til stede på gudstjenestene, men likevel synes redaksjo
nen det er fint å få hele prek enen med i menighetsbladet.



Byneset familiekor består av familier fra Trondheim Sør (Byneset, 
Leinstrand og Heimdalsområdet) som møtes jevnlig til sang og 
trivelig samvær. Det sosiale felleskapet er viktigere enn musikalsk 
perfeksjonisme, men samtidig er det absolutt mulig å utfolde 
seg for den som har lyst til å synge solo eller kan traktere et 
instrument. Hos oss er det meste lov! Vi vil veldig gjerne ha flere 
familier med, så merk allerede nå av 21. august kl. 16 i kalenderen, 
da møtes vi til grilling og litt øvelse hjemme hos dirigenten vår, 
Anne Berit Grimstad i Myrsundveien 19. Velkommen!

Vårt faste øvingslokale ellers er Bynesaulaen. Her møtes vi på 
søndag ettermiddager til sang, andakt og felles middagsmat. 
Vi møtes omtrent hver tredje helg i løpet av skoleåret, enten til 
øvelse eller til en opptreden et sted i lokalmiljøet. En tradisjonsrik 
og særdeles viktig post på programmet er øvingshelga hver høst i 

september, da reiser vi til et leirsted i nærheten og øver inn årets 
repertoar, samtidig som vi blir bedre kjent gjennom lek og moro.

Byneset familiekor har i år 20-års jubileum. Dette har vi tenkt å 
feire skikkelig med å invitere alle tidligere medlemmer til å lage et 
felleskor og en festkveld sammen. Dato for jubileumsfeiringa blir 
lørdag 22. oktober, så vi vil allerede nå oppfordre alle som har vært 
med i familiekoret opp gjennom årene til å sette av datoen. Mer 
informasjon kommer senere!

Se også vår facebook-side "Byneset Familiekor" for oppdatert 
program og annen info.

Håper vi sees til høsten!

Program for Byneset familiekor høsten 2016

Når Hva Hvor Tidspunkt

21. august Oppstartsgrilling Myrsundv. 19 16.00

28. august Øvelse Aulaen 16.00

16-18. september Korweekend Laberget

2. oktober Øvelse Aulaen 16.00

22. oktober 20 års jubileum Berg Bedehus 14.00

23. oktober Opptreden ifm 20-års jubileum Byneset kirke 10.15

13. november Opptreden Heimdal kirke 10.15

4. desember Familiegudstjeneste og juleverksted Rye kapell 10.15

28. desember Opptreden Berg bedehus

7. januar Voksenkveld 20.00

  Byneset familiekor

6 | Byneset og Leinstrand menighetsblad 32016

Annonser og kunngjøringer
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Pilegrimsvandring  
rundt Haukvatnet
Har du hatt lyst til å bli med en  
pilegrims vandring, men veien har  
vært for lang eller vanskelig?  
8. september kl. 17.00 er det mulig å delta på 
pilegrimsvandring som er tilgjengelig for alle.

Vi begynner med en enkel servering kl. 17.00 
ved Haukvatnet. 

Felles avslutning kl. 19.00. 

Pilegrimsvandringen er et samarbeid 
mellom Heimdal og Byåsen prostier og 
Handikapforbundet. 

Om ønskelig kan vi ordne med skyss.

For nærmere info, bestilling av skyss og 
påmelding, kontakt diakon i Tiller menighet:  
Kaarina Kauppila, mail: kk876@kirken.no  
telefon: 482 38 105

Påmelding senest 5. september

BABYSANG
Høsten 2016

Ta med babyen på en trivelig sangstund med regler, instrumenter og godt 
sosialt samvær. Det blir babysang annenhver fredag på Berg bedehus  
kl. 11.00.
                                           
• 19. august
• 2. september
• 16. september
• 30. september
• 14. oktober
• 28. oktober
• 11. november
• 25. november
• 9. desember

Dette er en fin mulighet til å bli kjent med andre foreldre med barn fra 0 år.

Vi avslutter med felles lunsj. Vi ordner med enkel servering og drikke.  
Spørsmål? Ta kontakt med Bjørn-Olav på tlf. 918 79 489.

VELKOMMEN!
Trosopplæringen i Heimdal prosti

www.tøtsj.no

FUSION
Byneset og Leinstrand  ungdomsklubb
Høsten 2016

Berg bedehus kl. 18.00-22.00

• 19. august
• 2. september
• 16. september
• 30. september
• 14. oktober
• 28. oktober  

(felles Rockegudstjeneste, Kolstad kirke)
• 11. november
• 25. november
• 9. desember  

(fredsgudstjeneste,  Bynes-aulaen)

Alle fra 8. trinn og opp til 20 år er hjertelig 
velkommen.

(Med forbehold om endringer)

Byneset Normisjon 
MØTER HØSTEN 2016
• Søndag 14. august Berg bedehus kl. 19.30
• Søndag 11. september Berg bedehus kl. 19.30
• Torsdag 13. oktober  Berg bedehus kl. 18.00 Høstfest med utlodning
• Søndag 30. oktober Berg bedehus kl. 19.30
• Søndag 11. desember hos Anne Lise og Dagfinn Thomassen 

    kl. 19.30  Adventsmøte

Alle er hjertelig velkommen. 

Spennende tur til den kommunale  
stranda på Langørgen 
Lørdag 20. august

Byneset bygdekvinnelag i samarbeid med Sjøsportgruppa  
i Byneset idrettslag planlegger både spennende og gratis  
aktiviteter fra kl. 14.00 – 16.00.

Vi kan nevne: Kajakkpadling under kyndig ledelse, natursti hvor  
vi studerer det som vokser og lever i fjæra, smaking av tangsuppe  
og steiking av medbrakte pølser der du kan få pinnebrøddeig på.

Sjøsportsgruppa selger kaffe og kaker.
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Glimt fra menighetslivet

Skaperverkets dag
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Rakedag på Leinstrand kirkegård

Konfirmanter, Byneset 2016

Øverst fra venstre: Christoffer Bakken Tøndevold, Håvard Braa, Lars Grydeland Rye, Isak Berg Høyem, Aleksander Tøndevold, Leon Moen Aaserud, 
Kristian Gullteig, Sebastian Sivertsen, Oliver Vorseth Graneggen.
Tredje rad fra venstre: Nikoline Engen, Benjamin Solvang, Jørund Lyng, Joakim Selvåg Berge, Hanne Sofie Bakk, Nora Øverland Bjørsvik, Andrea Selli 
Grøseth, Sondre Venås Wang, Ingrid Sellie, Victoria Ann Bolgnes Wæraas, Tobias Strand, Veronica Opland, Sunniva Sæterbø.
Andre rad fra venstre: Mathilde Sofie Forsmark, Marius Hegelund, Alexander Wilhelm Fredriksen Solli, Lars Berg Lerstad, Odin Berg Høyem, Emil 
Gustafson, Viktor Larssen Hvidsten, Thomas Lerstad Graneggen, Julian Vanvik Skjøstad, Marthe Aakerholm, Julie Hagen Sagør, Ronja Solem Gipling, 
Pål Gunnar Gomo.
Første rad fra venstre: Joachim Holm, Anette Rønquist Sætereng, Hilde Reppe Haugum, Sofie Jørgensen, Svanhild Reitan Lande, Sveinung Enstad, 
Maria Barlien, Aleksandra Emilie Aunmo Wold, Amalie Vorseth Gipling, Malin Stellander Danielsen.

I tillegg: Mia Holte Mathisen.
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Konfirmanter, Leinstrand 2016

Øverste rad fra venstre: Aslak Steen, Johan Sundsvold, Martin Vikaunet Myrling, Trygve Folvik Vighals, Ole Beck Husøy, Ingvar Winther 
Storler, Even Brevik Benberg.
Andre rad fra venstre: Ingunn Johanne Resell Igland, Åse Solem, Frida Mannvik Polle, Johanne Ekren, Charlotte Aasegg Sætherhaug,  
Ilja Kristin Østhus, Nora Liv Lien, Sara Slettahjell Langlo.
Første rad fra venstre: Cicilie Fordal, Axel Sigmar Lien, Svanhild Reitan Lande, Sveinung Enstad, Emilie Jagtøyen, Kasper Ersøybakk.
I tillegg: Sara Karoline Uran.

Besøk fra Ukraina

Besøk fra Leinstrand menighet sin Vennskapsmenighet i Ukraina. 
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra  19. juni  til  23. oktober 2016

Takk
En hjertelig takk for all deltagelse i anledning Petter 
Vikans sykdom og bortgang. En stor takk til pleierne 
ved Nypantunet for all vennlighet og omsorg, og for 
pengegaven til Nypantunet bo og velferdssenter.

Eva, Rune, Arild og Kjetil med familie

FORKORTELSER

AS  = Audun Slettahjell
B-OB =  Bjørn-Olav Berg
DT = Dagfinn Thomassen
PER = Per Even Robertstad
SE = Sveinung Enstad
Th.N = Thore Nome

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå

DATO DAG TID STED NATTVERD PREST OFFER DIVERSE

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 ThN 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 Kirkens Bymisjon

07.08. 12.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke  ja AS Kirkens Bymisjon

14.08. 13.s. i treenighetstiden 11.00 Bydelskafeen ja SE Menighetsarbeide

21.08. Vingårdssøndagen 11.00 Leinstrand kirke nei SE Menighetsarbeide Konf.pres.

18.00 Byneset kirke nei SE Menighetsarbeide Konf.pres.

28.08. 15.s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja SE Ukraina 50 års konf.

04.09. 16.s. i treenighetstiden 11.00 Bynesaulaen ja DT Flygelinnvielse

11.09. 17.s. i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke ja Vikar Menighetsarbeide 50 års konf.

18.09. 18.s. i treenighetstiden  11.00 Leinstrand kirke ja SE Menighetsarbeide

25.09. 19.s. i treenighetstiden  11.00 Frøset amfi ja SE «Lys våken»

02.10. 20.s. i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke  ja Vikar Menighetsarbeide

09.10. 21.s. i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTE

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

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

Med forbehold om endringer



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

Min salme
Da jeg fikk dette spørsmålet om å skrive min salme var jeg ikke i tvil om hvilken salme/ sang det måtte bli.  
Dette er en sang som jeg har hatt med meg i mange år, fra tidlig ungdom , og er med meg enda i voksen alder.  
Dette er en sang som betyr noe spesielt for meg. Både i glede og i sorg.
Denne sangen forteller meg at jeg er aldri alene.
Det store spørsmålet mitt var om denne står i salmeboka, noe den ikke gjør. 
Men etter nøyere undersøkelse vet jeg at den sto i Forslag til ny salmebok som kom ut i 2008.

May Oddrun Næss

Eg ser
Av Bjørn Eidsvåg

Eg ser at du e trøtt
men eg kan ikkje gå
alle skrittå for deg
Du må gå de sjøl
men eg vil gå de med deg
Eg vil gå de med deg

Eg ser du har det vondt
Men eg kan ikkje grina
Alle tårene for deg
Du må grina de sjøl
Men eg vil grina med deg
Eg vil grina med deg

Eg ser du vil gi opp
Men eg kan ikkje leva
livet for deg
Du må leva det sjøl
Men eg vil leva med deg
Eg vil leva med deg

Eg ser at du er redd
Men eg kan ikkje gå
i døden for deg
Du må smaka han sjøl
Men eg gjer død til liv, for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg e død til liv for deg
Eg har gjort død til liv for deg


