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Hva er det som skjer i huset? Og hvorfor? Folk opplever ting som 
fyller 10 sesonger med «Åndenes makt» på TV Norge. Og siste ord 
er ikke sagt (sitat: TV2). 

Jeg snakket med Tom Strømnæss, programlederen, for å høre 
om de hadde vurdert å ha med prester i programmet. Nei, egent-
lig ikke. Men han visste at kirken hadde fått en godkjent liturgi for 
bønn for fred i hus. Og han kunne fortelle at det hadde vært prester 
hjemme hos fl ere av dem de hadde kontakt med  da de lagde 
programmene. 

Jeg skriver ikke nå for å underkjenne de 
 synskes evner. Men jeg synes det er  påfallende 
at ikke Den hellige ånd, (den ånden med størst 
makt) er noe tema for et eneste program i 
10  sesonger. Når Lilly  Bendriss  tenner lys og 
«balanserer», så vet jeg ikke hva resultatet blir. 
Mulig folk får hjelp. Men jeg tror Guds nærvær kan 
komme og erstatte det utrygge og ukjente, der prester 
eller andre kristne kommer og ber. I alle tilfelle kan det være 
godt for folk å få fortalt hva de strever med, uten å bli avvist. 
Hvem tror på at lyset slår seg av og på av seg selv, eller hva 
med alle lydene som kommer om natta? «Særlig at noen går 
over gulvet etter du har lagt deg». 

Liturgien som er vedtatt av kirkemøtet er ikke eksorsisme. Den 
avstår fra å defi nere hva en står overfor. Man ber simpelthen for 
fred og et trygt hjem.

«Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir», sier Jesus. 
Av og til kommer nemlig verden til kort. Vitenskapelige  metoder 
fører ikke frem. Legevitenskapen, psykologien og våre egne 
 tanker rekker et stykke, men noe faller utenfor alle kate gorier. 

Noen bruker ordet Gud for å fylle igjen tomrom i 
teorier og  tankebygninger. Da tror jeg forkynneren 
Åge Samuelsen, uten universitetsutdannelse, var 
nærmere sannheten. «O, Jesus du som fyller 
alt i alle», som hans mest berømte sang heter. 
 Nærværet kan gjenkjennes i det som er kjent fra 
før, ikke bare bli noe som tetter igjen der ting er  

ukjent. Familien, hjemmet, naturen, 
kirken. 

Ja, kom, Jesus, og fyll alt i alle. 
Da blir det fred. 

Sveinung

Åndenes makt

Til ettertanke
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Fra konserten for Flyktningehjelpen i Leinstrand kirke 16. september. 

Glimt fra menighetslivet
Støttekonsert i Leinstrand kirke

Det var Maja Sandmo Grip som tok initiativet, og sammen med 
ektemannen Kenneth Sandmo Grip, Camilla Bjørklund, Margaret 
Leirvik og Christine Goedecke, ble konserten planlagt og arrangert 
på en drøy uke. Det ble lagt stor vekt på å skaffe både lokale og 
noe mer regionale artister. Arrangementsgruppa ville også ha en 
god bredde i musikken som ble presentert for bygdas innbyggere 
denne kvelden. 

Konsertkvelden ble en suksess der vi fikk se og høre både kjente 
og mer ukjente musikere fra nærområdet. Konferansierene 
Margaret Leirvik og Kenneth Sandmo Grip loste publikum gjennom 
arrangementet med informasjon om Flyktninghjelpens arbeid rundt 
om i verden. 

Konserten startet med at Gunnhild Onsøien Johansen spilte på 
neverlur fra galleriet i kirka, Byneset spellemannslag tok så over 
og spilte Hoppsar før Margaret leste diktet Tung tids tale av Haldis 
Moren Vesaaa. Byneset spelle mannslag avsluttet sin deltakelse i 
konserten med Griffenfelt. 

Etter spellemannslaget hadde åpnet konserten, tok Sara Brasøy 
Fjeldvær over og spilte to egenkomponerte sanger. Sara er elev ved 
musikklinja på Heimdal VGS og har, sammen med familien, reist 
rundt i verden for penger de selv samlet inn som gatemusikanter 
underveis. Leinstrand og Bynesets nye diakon Mette Goa Hugdal 
holdt en gripende appell, og minnet oss på at det nytter å bry seg 
men at engasjementet for flyktningene ikke må slutte her. Det trengs 
langsiktig hjelp, både med tanke på å hjelpe de mange tusen som 
er på flukt, og også de som skal bosettes her i landet. 

Christine Goedecke (orgel) og Andreas Bjørkås (fiolin) spilte en 
nydelig folketone fra Oppdal, før Segtnan familiekor sang seg inn 

i hjerterota til alle tilhørere med Irish blessing og Så skimrende var 
aldri havet. Gruppa "Fjelly" bestående av Marianne Ressem, Guro 
Sandmo Wæhre, Maja Sandmo Grip, Dan Åke Clausen og Ivan 
Leirvik spilte de to visene "Æ ror aleina" og "Nytt i mellom oss". 
"De tre visemenn": Kenneth Vilstrand, Kay Ronny Dahl & Dan Åke 
Clausen spilte og sang vakkert Jørgen Hattemaker og Hjerteknuser. 

Etter en stemningsfull og litt melankolsk del av konserten passet 
det fint å få jazza opp stemningen med herlige Jazzmazzørene 
fra Melhus. Denne gjengen løfta virkelig taket i Leinstrand kirke og 
lokka frem smilet hos oss alle. Bynesjenta Chelsea Michelle Wold i 
samspill med Kay Ronny Dahl (nyinnflytta Leinstranding) avrundet 
en flott konsert på vakkert vis med en egenkomponert låt; "Love 
(with all my heart)" og "Man in the mirror". 

I tillegg til vakker og variert musikk, fikk publikum gratis servering av 
Bygdekvinnelaget med Inger Moe i spissen. Dette var prikken over 
i'en på en kjempefin kveld i solidariteten, medmenneskelighetens og 
godhetens tegn. Publikum gav rundhåndet bidrag til Flyktninghjelpen, 
og da pengene ble talt opp påfølgende dag viste de at omtrent 
100 oppmøtte hadde samlet inn kr 16.700,- konsertkvelden, i 
tillegg til at det har kommet inn kr 2000,- i innsamlingen som har 
foregått på nett i samme periode. Arrangementsgjengen er dypt 
imponert og rørt over sambygdingenes oppmøte og giverglede i 
forbindelse med konserten. Og sist, men ikke minst, over alle de 
sporty artistene som hev seg rundt og ble med på konsert med ei 
ukes varsel. 

Takk til dere alle!

Onsdag 16. september arrangerte engasjerte Leinstrandinger en støttekonsert til inntekt for Flyktninghjelpen 
i samarbeid med Leinstrand menighet i kirka på Leinstrand. Konserten kom på trappene etter de siste ukers 
historier om flyktningkatastrofen i middelhavet. 
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1. Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Aure på Nordmøre, men bor på Ler.

2. Hva har du jobbet med tidligere?
Jeg har jobbet med litt forskjellig, blant annet bistand, kirkearbeid 
og diakoni i Mongolia i ti år, som psykiatrisk sykepleier på demens-
avdeling ved sjukeheimen på Støren og i psykisk helsearbeid i 
Skaun kommune. Før jeg begynte her 1. september, jobbet jeg i et 
prosjekt i Midtre Gauldal kommune der målet var inkludering av fl er-
språklige innbyggere i frivillige lag og organisasjoner. Jeg har også 
vært heimearbeidende noen år.

3. Hva fikk deg til å tenke på å utdanne deg til 
diakon?
Da vi forberedte ny utreise til Mongolia i 2011, kom det ønske om 
kompetanse på diakoni. Uten å tenke meg noe særlig om, heiv 
jeg meg derfor på deltidsutdanning på Diakonhjemmet Høyskole 
i Oslo. Før dette hadde jeg nok hatt en drøm om å kunne studere 
diakoni, men jeg trodde ikke det var praktisk gjennomførbart. I løpet 
av utdanninga, fi kk jeg bekreftet at utdanninga som diakon ville gi 
meg en mulighet til å ha en helthetlig tjeneste der jeg får bruk for alt 
jeg har lært i livets skole – på godt og vondt, og der den åndelige og 
eksistensielle dimensjonen også hører naturlig med. 

4. Ja, hva ER en diakon? 
En diakon er en person som har utdanning og erfaring som 
sykepleier, sosionom, førskolelærer, lærer, barnevernspedagog 
o.l. og som så tar videreutdanning i diakoni. Nå kreves det toårig 
 masterutdanning i diakoni for å bli fast ansatt i en menighet.  Diakoner 
kan arbeide i mange ulike sammenhenger som f.eks. ved diakonale 
institusjoner og i Sjømannskirka i tillegg til menig heter innafor kirka. I 
en menighet er diakonen den som i sam arbeid med menighetsråd, 
diakoniutvalg, frivillige og ansatte, har det faglige ansvaret for 
å utarbeide planer for menighetens diakonale arbeid overfor 
mennesker i alle aldre. En kan derfor si at diakonen er ansvarlig 
for menighetens inkluderings- og omsorgsarbeid overfor ulike 
grupper og enkeltpersoner.  Kirkas diakonale arbeid skal  utformes 
ut fra lokale forhold og kan derfor være alt fra babysang, sjelesorg/
samtaler, sorggrupper, barne- og ungdomsarbeid inkludert kor- og 
konfi rmantopplegg, ulike tilbud for rusavhengige, mennesker med 
psykiske lidelser eller i krevende livssituasjoner, mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, fl yktninger og innvandrere, eldre i og utenfor 
institusjon m.m.  Diakoner kan også lede pilgrims- og retreatarbeid, 
og nå er det like før oppstart av kjøpesenterdiakoni på City Syd. 
Diakoner i en menighet er ofte vigsla til tjeneste og kan ha ansvar 
for ulike oppgaver i gudstjenestene.

5. Hva gleder du seg mest til i arbeidet på Byneset 
og Leinstrand?
Jeg gleder meg til å bli kjent med dem som bor der og se hvordan 
jeg best kan jobbe som diakon akkurat der! Jeg gleder meg også til 
å se sjøen hver gang jeg kjører dit – jeg er jo vokst opp med utsikt til 
fjorden, men der jeg bor nå, ser jeg verken sjøen eller Gaula!

6. Hvor store problemer bør man ha for å kunne 
be om en samtale med diakonen? 
Jeg håper at folk vil oppleve at det er lav nok terskel for å ta kontakt 
med meg for en prat i forbifarten eller for en mer avtalt samtale. Jeg 
har selv gått i samtale hos ulike personer og har erfart at dette ikke 
nødvendigvis løser så mange problem, men at det gjør godt og kan 
gi håp at noen har tid til å lytte og prøve å forstå. Som psykiatrisk 
sykepleier bestod jobben min i å lytte til og samtale om livets større 
eller mindre, kortvarige eller langvarige utfordringer. Som diakon 
ønsker jeg å være tilgjengelig for det samme.  Som kirkelig ansatt 
er troen en ressurs for meg, men i samtaler er det alltid den andre 
som bestemmer innhold og retning og respekteres for sitt ståsted 
uansett livssyn.  

7. Hvilke historier vil du trekke frem fra Bibelen 
som du synes illustrerer en diakonal holdning? 
Jeg liker godt å trekke fram den klassiske fortellingen om 
den barmhjertige samaritan der Jesus forteller om en kreativ, 
kunnskapsrik, modig, klok og snarrådig mann som ble fylt av inderlig 
medfølelse der han gikk på vegen og kom over den skamslåtte 
mannen. Slike folk trenger vi av begge kjønn og i ulike aldre! I tillegg 
er selvsagt Jesus det store forbilde og fullkomne læremester. Selv 
i store folkemengder så han enkeltmennesket og lot seg berøre.  I 
kirka beskrives diakoni som ‘evangeliet i handling’, og for meg har 
det blitt en beskrivelse på Jesus selv- han som fullkomment levde 
slik han lærte.  

8. Beskriv deg selv med tre ord. 
Lattermild, lettrørt, leseglad.

Intervju med vår nye diakon Mette Goa Hugdal
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50-års konfi rmanter Leinstrand kirke 2015

1. rekke fra venstre: 
Berit Moe Nyberg, Astrid Søbstad 
Sæther, Toril Krogdal Isaksen, Randi Fallrø 
Langørgen og Kristin Karin Brobakk Opdal 
Minervini.

2. rekke fra venstre: Brit Åli, 
Solfrid Slettås, Birgit Tyldum Otterbekk, 
Anne Grete Lundemo Restad, Åse Helen 
Børsting og Jorun Engelsen Dahle.

3. rekke fra venstre: 
Liv Jørgine Tørstad, Sveinung Enstad 
(prest), Arne Egil Kobberrød, Harald 
Lauglo, Roar Segtnan og Arvid Vårvik.Fo
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Ny konfi rmantmedarbeider
Jeg heter Svanhild Reitan Lande, 
er 28 år og oppvokst på Spongdal. 

Dette året skal jeg sammen med prest 
Sveinung Enstad, være  konfi rmantleder 
på Byneset og  Leinstrand. 

Jeg har studert i Oslo, København og 
 Trondheim, og er herfra utdannet pedagog, 
med master i  pedagogikk. 

Da jeg fi kk tilbud om å være konfi rmantleder ble jeg umiddel-
bart interessert, men samtidig noe undrende. Hva vil jeg bidra 
med?

Konfi rmasjonen skjer i en alder med utvikling i kropp og sinn, 
samt en begynnende modnings prosess frem mot myndig-
hetsalder. Jeg husker godt denne spennende, morsomme 
(og tidvis slitsomme) tiden da jeg selv var konfi rmant. Ikke 
bare det sosiale aspekt, men også innholdet i konfi rmasjons-
undervisningen…

Et sterkt sosialt samhold, rom for spørsmål og refl eksjon, uten 
belærende holdninger.

Dette ønsker jeg også for årets konfi rmanter. Samtidig håper 
jeg at konfi rmantene kan se tilbake på dette året med de 
tema som skal tas opp, og de ulike aktivitetene vi skal gjøre, 
som et innholdsrikt, og givende år.

Jeg gleder meg til å følge dere, kjære konfi rmanter, fra første 
undervisningstime til den betydningsfulle konfi rmasjonsdagen. 

Hilsen fra Svanhild

Byneset menighetsråd 2015–2019
Bertil Halsen
Torunn Kløften Mehli
Siv-Mari Forsmark
Per Johan Brandvik
Ingrid Hegvold Øien
Marit Hestfl ått

Varamedlemmer:
Svanhild Reitan Lande
Hilde Katrine Frisvoll Berg
Randi Helen Aronsen
Magnus Hansen
Bjørg Ingrid Opland

Leinstrand menighetsråd 2015–2019
Jon Rokseth
Rune Harald Slettahjell
Ruth Mari Toven Goa
Liv Ingeborg Segtnan
Karon Josefi ne Teige Wanvik
Merete Holm Anderssen

Varamedlemmer:
Arne Qvenild
Bergljot Angen
May Oddrun Næss
Ragnar Fagerheim
Berit Moe Nyberg

Profilmanual for 
Kirkevalget 2015
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50-års konfirmanter Byneset 2015

1. rekke fra venstre:  
Anne Malene (Rye) Pedersen, 
Mari Storrø, Møyfrid Skjøstad 
Hovde, Idun Røstum Moen, 
Herdis Kvaal og Berit (Stigum) 
Fallan.

2. rekke fra venstre:  
Grethe Irene (Kvål) Bjerken, 
Anne Lise ( Langørgen) 
Slettås, Inger Johanne Fallan 
Lorentsen, Oddny (Braa) Øye 
og Bjørn Høyem.

3. rekke fra venstre:  
Stein Erik Fallan, John 
Ingebrigt Engen, Gunnar Berg, 
Ottar Haug, Arne Fremstad, 
Ingebrigt Overby og Svein 
Agnar Frøseth.

Konfirmanttreff
Man kunne nesten tro at Byneset var modell da Elias Blix skrev 
No livnar det i lundar, ca år 1890. Slik var dagen 9. mai 1965 da 
38 jenter og gutter ble konfirmert i kirken på Stein, med sol og 
vind, nyutsprunget løvskog og lysende hvitveis på bakken. Før 
«den store dagen» hadde vi fått grundig undervisning gjennom flere 
måneder av sogneprest Egil Trosterud. Mye måtte læres utenat, og 
det var viktig å kunne leksa. Dagens konfirmanter vil neppe kjenne 
seg igjen i forberedelsene fra 1965.                

Årene fra 15 til 65 er nok for de fleste, de mest begivenhetsrike 
i livet. Utdannelse og jobb, familie og nye slektsledd kommer til. 
Noen flyttet tidlig fra bygda, andre ble boende. For oss som bor 
andre steder i landet er det fint å få menighetsbladet tilsendt. Det gir 
oss en mulighet til å følge litt med i hva som foregår.  

Å invitere til 50-årskonfirmanttreff er en gammel og god tradisjon på 
Byneset. Det er slett ikke vanlig mange andre steder i landet.  Etter-
som tiden nærmer seg, begynner man å vente på invitasjonen, og 
den kom! Søndag 13. september var også en dag med sol og vind, 
og kirka lå der like vakker som for 50 år siden. Dagen startet med 
gudstjeneste, presten talte blant annet om flyktningesituasjonen og 
med en oppfordring til den enkelte om å hjelpe. Ved gudstjenes-
tens slutt ble vi ble presentert, to er dessverre døde. Deretter gikk 
ferden til Rye kapell hvor det ble  servert sodd og sviskergrøt, det 
smakt fortreffelig. Praten gikk og  latteren satt løst, gamle historier 
dukket opp fra glemselen. Alt i alt en fin og minnerik dag. Mange 
takk til arrangøren!

På vegne av 1965-kullet, Inger Johanne Fallan Lorentsen (Mandal) 
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Bårehuset ved Leinstrand kirke er nå ferdig 
restaurert og tatt i bruk. Oppussing av huset 
har vært sak i menighets rådet i mange år, 
men vi har manglet penger, det er nå løst.

Alt arbeidet  som maling, flislegging m.m. er 
utført av profe sjonelle håndverkere,  og det 
er installert helt nytt kjøle anlegg.

Videre har vi fått kr 30.000,- fra Kåre Romulslis kunst legat som har gått 
til innkjøp av kunst fra   Ingun Dahlin og Karon Wanvik, lysestaker og 
lampetter er også kjøpt inn for disse pengene.

Vi har fått et vakkert rom som vi kan være stolte av.

Restaurert bårehus ved Leinstrand kirke
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Annonser og kunngjøringer
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. Se info på www.tøtsj.no.
• Onsdagsklubben, Esp bedehus kl. 17.30-19.00: 28. oktober, 11. november og 25. november
• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 15. november
• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 25. oktober og 6. desember
• Rockegudstjeneste for hele prostiet i Kolstad kirke 20. november kl 19.30
• Adventsamling for 2-åringer 24. november i Rye kapell og Esp bedehus 26. november. 

Invitasjoner kommer i posten.
• Ungdommens fredsgudstjeneste i Bynes-aulaen 11. desember kl 19.00
• Gudstjeneste mest for de minste i Leinstrand kirke 13. desember kl 11.00
• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag kl. 19.00-21.00

rockhardmetalGUDrockhardrockmetalGUDrockmetalrockhard

ROCKEGUDSTJENESTE
i Kolstad kirke

Fredag 20. november 2015 kl. 19.30

rockhardmetalGUDrockhardrockmetalGUDrockmetalrockhard

Ettermiddagstreff i Bydelskaféen

Onsdag 28. oktober kl. 17.00
• Sang og musikk av Ole Postholm
• Andakt
• Allsang
• Utlodning og bevertning

Onsdag 25. november kl. 17.00
• Sang og musikk ved Roar Wik og døtre
• Andakt ved Dagfi nn Thomassen
• Allsang
• Utlodning og bevertning

Alle hjertelig velkommen! 

Arr.: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Ettermiddagstreff i Esp bedehus

Tirsdag 1. desember kl. 18.00
• Andakt
• Utlodning
• Bevertning

Alle hjertelig velkommen!

Arr: Diakoniutvalget i Leinstrand menighet

En gudstjeneste med salmer og liturgi 
i rocka innpakning.

THUNDER TENSING

FIREBAND

Gratis taco
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Byneset Bygdekvinnelag 
arrangerer:

Kurs i «Bruk av steketakke» 
onsdag 18. november kl. 18.00 på 
Spongdal skole, mat- og helserommet  

Det blir demonstrasjon og innføring i ulike måter å 
bruke takke på.

Kursdeltakerne vil også få prøve seg på å steike 
lefser og sveler.

• Kursavgift er kr 200,- / Medlemmer kr 100,-  
• Påmelding senest 14. november til: 

SiriWik@online.no, telefon 473 89 419 eller 
ingegjerd_opland@hotmail.com, 
telefon922 42 223.  

Si fra om du tar med egen takke!

Tirsdag 27. oktober kl. 19.00 
er det årsmøte for Bygdekvinnelaget 
på Spongdal skole, personalrommet

Før selve årsmøtet blir vi med Marit Kviseth på tur 
i Bynesmarka.

Hun gir oss opplevelser gjennom ord og bilder.
Møtet er åpent for både medlemmer og andre.
                                                   
Velkommen!                                                                                           

Flygel til Bynesaulaen

Komiteen som arbeider for innkjøp av fl ygel til 
Spongdal skole er godt i gang med sitt arbeid. 
Hittil er det kommet inn ca. kr 650.000,-.

Vi selger nå «aksjer» til kr 1000,-. Vi har noen 
få aksjer igjen, av opplaget på 100, som vi ønsker 
å få solgt. Interesserte kan ta kontakt med 
Dagfi nn Thomassen, telefon 915 12 075.

Komiteen kommer tilbake med ytterligere informasjon om 
prosjektet i neste nummer av menighetsbladet.

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 
Dagfi nn Thomassen kl. 19.30
Tale ved Magne Vik Bjørkøy

Alle velkommen!
Byneset Normisjon

Nye hjemmesider
 
Vi har nå fått nye felles hjemmesider for Byneset og Leinstrand. 
De gamle vil ikke bli oppdatert, og vil bli lagt ned i løpet av høsten.

De nye sidene inneholder informasjon bl.a. om dåp, konfi rmasjon,
bryllup og gravferd.

Det er en egen kalender med oppdatert informasjon om det som 
foregår i begge menigheter. Klikk deg inn på hvert arrangement og 
det vil komme fram mer informasjon.

Ved å gå inn på "om oss" kan du gå videre til hver menighet, hvor det 
blir lagt ut referat fra menighetsrådsmøter og årsmeldinger. Det vil etter 
hvert komme mer informasjon om kirkene og menighetene.

Adresse til de nye sidene er: kirken.no/bynesetogleinstrand
 
Ny felles epostadresse er:  
post.bynesetogleinstrand@kirken.trondheim.no



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. 

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
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I Aktiviteten oktober–desember
Dato Tid Tema

Onsdag 14.10 kl. 11.30
kl. 13.30

Underholdning v/ Knut Sletnes, 
kaffe, loddsalg
Seniordans

Torsdag 15.10 kl. 11.30
kl. 18.00

Trim
Gammeldans

Fredag 16.10 kl. 11.30 Bingo m/ servering. Pris kr 30,-

Tirsdag 20.10 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 21.10 kl. 13.30 Seniordans

Torsdag 22.10 kl. 10.00 Klessalg v/senioerbutikken

Onsdag 28.10 kl. 13.30
kl. 17.00

Seniordans 
Ettermiddagstreff

Torsdag 29.10 kl. 11.30 Trim

Tirsdag 03.11 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 04.11 kl. 13.30 Seniordans

Fredag 06.11  kl. 11.30 Undeholdning v/ Nidarosingan, 
Loddsalg

Onsdag 11.11 kl. 14.00 Kulturarr. Underholdning v/ Geirr 
Lystrup. Påmelding innen onsdag 
04.11. Pris kr 140.-

Tirsdag 17.11 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 18.11 kl. 13.30 Seniordans

Torsdag 19.11 kl. 11.30 
kl. 12.00

Trim 
Film

Onsdag 25.11 kl. 13.30 Seniordans

Torsdag 26.11 kl. 11.30 Trim 

Fredag 27.11 kl. 11.30 Tenning av julegrana

Tirsdag 01.12 kl. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Torsdag 03.12 kl. 11.30 Julebord m/underholdning

Følg med på oppslagstavla i Bydelskafeen, det kan komme 
endringer/fl ere arrangement i løpet av perioden.     
Spørsmål ang. arrangement, kontakt dagsenteret 
telefon 72 54 99 58   

Velkommen!



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 11.10 til 20.12.2015

Forkortelser

SE = Sveinung Enstad
B-OB = Bjørn-Olav Berg

Dato Dag Tid Sted Nattv. Prest Offer Diverse

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 m. fl. TV-aksjonen 4. årsbok/ 
høsttakkefest  
innsettelse av  diakon

25.10. Bots- og  
bønnedag

11.00 Byneset kirke ja Vikar Menighetsarbeidet

01.11. Allehelgensdag 18.00 Byneset kirke nei 

20.00 Leinstrand kirke nei

08.11. INGEN GUDSTJENESTE

15.11. 25. s. i  
treenighetstiden

11.00 Leinstrand kirke ja SE Menighetsarbeidet

22.11. Domss./Kristi  
kongedag

11.00 Rye kapell ja SE Menighetsarbeidet

29.11. 1. s. i advent 17.00 Byneset kirke nei SE «Lys til verden»  
lysmesse m/konf.

19.00 Leinstrand kirke nei SE «Lys til verden»  
lysmesse m/konf.

06.12. INGEN GUDSTJENESTE

11.12. Fredag 19.00 Bynesaulaen nei SE/B-OB Ungdommens  
fredsgudstjeneste

13.12. 3. s. i advent 11.00 Leinstrand kirke nei SE Familiegudstjeneste

20.12. 4. s. i advent 11.00 Bydelskafeen nei SE Menighetsarbeidet

19.00 Byneset kirke nei Musikkutvalget «Vi synger julen inn»

Med forbehold om endringer.

Takk
Hjertelig takk for vennlig deltagelse i Martin Graneggen sin begravelse.  
Takk for kondolanser, blomster og gave til kreftforeningen. 

Inger Kanutte med familie



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

Da jeg ble utfordret til å skrive under denne spalten, visste jeg med en gang at jeg skulle velge 
en salme av Svein Ellingsen. Han har skrevet fl ere av de nyere salmene i salmeboka og setter 
 forståelige ord både på troen og på våre tanker og følelser i ulike livssituasjoner.

Av mange mulige velger jeg dåpssalmen «Fylt av glede over livets under». Den sier mye om dåpens 
innhold og vår undring i møte med livet, og det forundrer meg at den ikke brukes oftere. Der er 
 høytid når det er dåp i kirken,  foreldrene kommer med det mest dyrebare de har.

Enten vi er foreldre eller besteforeldre kan vi vel kjenne på «beven foran ukjent fremtid» 
og gjøre oss tanker om hvilken verden de små skal arve fra oss.

Samtidig uttrykker salmen trygghet om at lyset fra dåpen vil lyse for oss livet ut, 
og jeg synes også det er fl ott at den avslutter med en bønn om en glad tro!

Jeg utfordrer Audun Berg Slettahjell.

Johanne Syrstad Winsnes

Fylt av glede over livets under 
Svein Ellingsen, NoS 618

1) Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav os livet.
2) Fylt av beven foran ukjent fremtid, legger vi vårt barn i dine hender, det som skjer i dåpen gir oss trygghet.
3) Fylt av undring er vi i din nærhet, du som bærer verdensrommets dybder, venter på de små og tar i mot oss.
4) Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje, er vi født på ny til liv i Kristus, til et åpent liv i tro og tillit.
5) Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftes-ord ved døpefonten, dåpens lys forblir når livet slukner.
6) Større rikdom enn hva ord kan romme, har du gitt oss gjennom dåpens gave, Herre, la vår tro bli fylt av glede!

Min salme


