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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 11. november 2016 
og sendes til: hv456@kirken.no  

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

Slekters gang 
Døpte
26.06. Mie Iversen Pedersen, Strinda kirke 
26.06. Kristian Langlo, Orkanger kirke 
07.08. Magnus Røstad Bjørnli, Leinstrand kirke 
28.08. Fredrik Aleksander Haslebrekk, Leinstrand kirke 
28.08. Noah Peder Flaaten, Leinstrand kirke 
11.09. Daniel Ødegård Fallan, Byneset kirke 
11.09. Jonetta Braak Kviseth, Byneset kirke 
11.09. Kathrine Lund, Byneset kirke 
18.09. Filippa Askim-Daniel, Leinstrand kirke 

Vigde
02.07. Grete Næss og Erlend Lervik, Byneset kirke 
02.07. Unruean Amporn og Kristian Fjelnset, Byneset kirke 
30.07. Julie Kristiansen og Nikolai Johan Haugrønning, Byneset kirke 
06.08. Hilde Karoline Bakk og Thomas Halvorsen Berg, Byneset kirke 
13.08. Hilde Engelsås og Torry Eilertsen, Skjelbreia gård 
03.09. Wenche Meland og Glenn Ruben Årthun Bakke, Leinstrand kirke 

Døde
27.06.  Egil Palmer Hammer, Byneset f. 1944 

Ofringer siden sist
29.05.  kr 2.700,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
29.05. kr 3.954,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
12.06. kr 1.550,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
19.06. kr 1.824,- Estlandsarbeidet (Byneset kirke)
03.07. kr 1.390,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
10.07. kr 308,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
17.07. kr 750,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
31.07. kr 1.333,- Kirkens Bymisjon (Byneset kirke)
07.08. kr 1.900,- Kirkens Bymisjon (Leinstrand kirke) 
14.08. kr 1.360,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)
21.08. kr 1.000,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
21.08. kr 800,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)

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

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

Kantor Christine Goedecke
Tlf: 909 66 315
Privat: 416 74 548
E-post: cg825@kirken.no 
Permisjon fra 01.10.2016

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

Rolf Røstum
Tlf: 988 28 445

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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En mann uttrykte i en video at han var oppgitt over sine venner 
på sosiale medier, deriblant akademikere, som kunne få seg til å 
dele bilder med teksten «Pray for Nice» og lignende etter terror-
handlinger. Hva skulle bønn være godt for – det er jo handling en 
trenger! Videoen ble flittig delt og kommentert: «Godt poeng!» Selv 
synes jeg han bygger på en misoppfatning av hva bønn er, og hva 
det kan føre til. 

For det første vet vi jo aldri hvilke handlinger fra mennesker som 
Gud har initiert som svar på bønner. For det andre er det å si at hvis 
vi virkelig går inn i bønn for noe, rettes vår bevissthet og empati mot 
noe spesielt. Dette påvirker vårt indre liv, og gir emnet større plass 
i hjertet enn det hadde før bønnen. Neste gang temaet  dukker opp, 
som en mulighet til å donere penger, eller en anledning til å uttrykke 
engasjement for saken i en samtale, er i beste fall giver gleden og 
engasjementet økt, fordi en har bedt over saken. Man har gitt Gud 
en sjanse til å røre hjertet, og en har fått oppmerksomheten bort fra 
seg selv og over på noen som trenger noen. Ikke minst dette siste, 
å få oppmerksomheten bort fra seg selv, er noe vi  trenger mer av i 
vår tid. 

Nå er det jo ikke sikkert at alle som deler et bilde med Pray for Nice, 
selv ber for Nice, eller mener faktisk at vi skal be for Nice. Kanskje det 
bare var et fint motiv, og en nærliggende og lite forpliktende måte 
å vise medfølelse. De sosiale medier har sine bølger og trender,  
og det er ganske mye som ikke stikker dypt. 

Men, kjære menighet: BE FOR NICE! Be for alle deprimerte, til dels 
psykotiske mennesker som i ensomhet og desperasjon ødelegger 
andre, ødelegger for andre og seg selv. Be for alle ofre og deres 
pårørende. 

«Hvem har ansvaret – Gud eller menneskene?»

Ikke som en ansvarsfraskrivelse, men i visshet om at Gud hører, og 
i tillegg gjør noe med DEG når du ber. Du blir mindre selvopptatt, 
«hjertet utvides», for å si det med dikterne. Og du får tro at han gjør 
noe med selve temaet, selv om du ikke nødvendigvis ser tydelige 
tegn i løpet av nyhetene på TV. 

Det var en som bemerket at han ikke ville si til Gud; «Hvorfor gjør du 
ikke noe med ondskapen i verden?» Han var redd for at spørsmålet 
skulle bli returnert. 

Å forholde seg til Gud der oppe er ikke en sovepute eller ansvars-
fraskrivelse, det er heller en ansvarliggjøring. Paulus sa det slik om 
årsaken til at de arbeidet så hardt: 
«Kristi kjærlighet tvinger oss.»

Å be er også å fornemme en evig kjærlighet, å bli preget av denne, 
la seg lede av denne. 

La oss derfor det -– be. 

Sveinung Enstad

Til ettertanke
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Han forteller at han en dag i august 1974 fikk telefonbeskjed fra 
nabokona om at det var telefon til han. Sjøl var han den dagen på 
feriestedet ved Mule Apoteket på Spongdal. Spørsmålet han fikk 
fra daværende rektor, Martin Husby, var om han kunne tenke seg å 
begynne som lærer ved Spongdal skole. Martin spurte han også om 
han visste hvor Spongdal skole var! Så det er ikke slektstilknytningen 
til Spongdal som er årsaken til at han kom nettopp hit som lærer.

– Du spiller fiolin. Kan du fortelle litt om bakgrunnen 
for dette?
Han forteller at dette har han gjort helt fra sin egen folkeskoletid, og 
at det var få som på den tida hadde slike interesser. Han begynte å 
spille i skoleorkester, og som voksen ble han dirigent for Nidarvoll og 
Steindal skoleorkester i perioden 1990 til omkring 2000. Her spilte 
foreldre og barn sammen, men da barna kom i tenåra, så opphørte 
orkesteret. Foreldrene ville imidlertid gjerne fortsette, så da ble 
Nardo bydelsorkester til. Her har han vært dirigent alle åra fram 
til i dag. De spiller i Hoeggen kirke og noe rundt på institusjoner. 
Dessuten spiller han selv i Sør-Trøndelag Orkesterforening som er 
et orkester på et høyere nivå. 

– Første dagen på jobb møtte jeg lærere som hadde vært der i over 
ti år – og jeg ble bestyrta! Kunne det være mulig? Det er ufattelig at 
det ble 42 år på ved Spongdal skole. Åra har gått som en røyk når 
en er travelt opptatt i yrket, sier Jarle. Han forteller at i tillegg til 
undervisning på Spongdal skole, var han også et par år timelærer 
i tysk ved KVT. I tillegg har han i storparten av disse åra vært 
tillitsvalgt på skolen og med i lokallagstyret i fagforeninga. Dette 
har også vært et interessant og lærerikt arbeid. Fra 1977 og fram til 
2013 var han også praksisveileder for lærerstudenter. Det gav han 
også kunnskap om hva som rørte seg i lærerutdanninga. Arbeidet i 
Programrådet for Lektorutdanning ved NTNU skal han fortsette med 
også i pensjonisttida.

– I løpet av så mange år har det sikkert dukka opp 
situasjoner som du fortsatt husker med et smil?
Det skal være sikkert, men i den travle hverdagen er det ikke 
bestandig like lett å oppfatte dem, men har en humoristisk sans, er 
det ikke langt mellom komiske opplevelser enten opplevd gjennom 
kolleger eller sjølopplevd.

Han forteller at det hendte det kunne være temmelig glatt 
vinterstid opp Brålia. En gang så det håpløst ut hvorpå han fant ut 
det kunne hjelpe på oppfarten at han plasserte seg bak i det åpne 
bagasjerommet. Til sin overraskelse kjørte føreren helt fram til 
skolen! Elevene fikk seg nok en overraskelse og en god latter da en 
noe forfrossen kar steg ut av bagasjerommet. 

– Mange så kanskje på deg som en streng lærer?
Jarle tenker seg om og sier at han har hørt det ordet lite, men ord 
som elevene i ettertid ofte har brukt har vært ryddig og grei, faglig 
krevende og systematisk. Det er klart at både lærer og elev blir et 
produkt av sin tid. Omgangsformene mellom dem har endra seg. I 
dag er de fleste lærere kontaktlærere. Dermed får de et helt annet 
forhold til elevene sine. Du kjenner dem langt bedre og blir trukket 
med inn i forhold som ikke har noe med det rent faglige å gjøre. 
Du møter enkeltskjebner, og det er ikke alltid like lett å legge av 
seg enkelte elevers hverdag når du forlater skolen. Når du kommer 
tett på, blir selve lærerrollen vanskeligere, for du skal tross alt være 
lærer og ikke kamerat. Lærere som forsøker å være kamerat, går det 
fort ille med! Familietragedier er noe han også har måttet forholde 
seg til. Når en elev i en klasse går bort, er det mye som skal tenkes 
igjennom og planlegges i forhold til resten av klassen.

Samfunnsforholda på Leinstrand og Byneset er annerledes i dag 
enn da jeg begynte, og det avspeiles naturlig nok i elevmassen.

I perioden 1980 – 90 var vi 7-8 ganger på Jøldalshytta i Trollheimen 
med et sjølkomponert leirskoleopplegg for ungdomsskoleelever. 
Mange tidligere elever trekker fram denne uka som et ekstra godt 

Slutter etter 42 år i skolen
I forbindelse med at Jarle Utness avslutta et langt arbeidsliv ved Spongdal skole,  

fikk vi i menighetsbladet lyst til å slå av en prat. 

Profilen



ROCKEGUDSTJENESTE 
I KOLSTAD KIRKE 

FREDAG 28. OKTOBER KL. 19.00 

En gudstjeneste med salmer og liturgi  
i rocka innpakning 

-Fireband 

-Husbandet 

-Nattverd 

-Saft og boller 
 

 

 

Ta med ørepropper 

    Byneset RG 20 år 

Byneset RG inviterer til stort 
jubileumsshow 

Lørdag 1. oktober 2016 i    
Byneshallen, Kl. 12.00 og kl. 15.00 

    I samarbeid med Bynesstrupan, Byneset Leinstrand 
Skolekorps og Byneset Spellmannslag 

Det blir salg av kaffe og kake i pausen. 

 Billetter: kr. 150 voksen, kr. 100 barn, kr. 400 familie. 

Ta med venner og familie, kom å se på :-) 

Billetter kan reserveres på epost: post@bynesetrg.no 
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minne når vi treffes. Å åpne elevenes øyne for fjellet har vært en 
stor glede.

– Det er gjort mange undersøkelser for å prøve å kartlegge hva 
som kjennetegner en god lærer. Jarle vektlegger at det er viktig å 
ha et mål for enhver time som alle elever skal strekke seg mot, at 
eleven skal utnytte sine evner, lære seg høflighet og vise folkeskikk. 
Samtidig er det viktig at læreren raskt slår ned på uønska atferd 
slik at alle kan føle seg trygge. 

– I sin lærergjerning har han undervist etter flere læreplaner som 
bl.a. er prega av ulike politiske og pedagogiske oppfatninger. 
Uten å bruke mye plass på dette, så ønsker han kort å nevne to. 
Læreplanen av 1997 (L-97) satte eleven som menneske i sentrum. 
Læreren skulle ikke bare være en fagperson, men også et forbilde. 
I Kunnskapsløftet (KL – 2006) blir det satt klarere mål for hva som 
skal være gjort på de enkelte trinn, og samtidig blir det lagt større 
vekt på å se sammenhenger innad i faget og mellom ulike fag.

– Så ble du med videre da det skulle bygges ny skole 
på forfedrenes åkerland. Har du noen kommentarer 
til dette? 
Jeg hadde begynt å sysle med tanken om å gå av litt tidligere, men 
etter hvert som det ble klart at det ville komme en ny Spongdal 
skole, ble jeg frista til å fortsette. Overgangen har vært spennende 
og utfordrende. Hvordan ta vare på det beste fra den gamle skolen, 
og samtidig starte med noe nytt på den nye? Etter mitt skjønn har 
dette gått utrolig bra, og det skyldes god planlegging og ikke minst 
mange ansatte på alle plan som hadde erfaring nok til at prosessen 
skulle gå bra. Så er det vemodig å tenke på at yrkeskarrieren slutter 
på det samme jordstykket hvor det hele begynte da jeg i barneåra 
var med på tramping av høylass, hesjing og luking av ugras i 
nepeåkeren. Jeg hadde til og med odel på gården en periode, men 
den ble ikke benytta.

– Et siste spørsmål. Har du gjort deg opp noen 
tanker som pensjonist?
Det er nok av oppgaver med både hus og hytte. Vi er begge glade 
i å gå turer både i skog og fjell. Campingvogna i Vauldalen vil nok 
bli enda mer benytta. Barn og barnebarn håper jeg det blir enda 
tettere kontakt med. Forhåpentligvis blir det mer tid til å utøve 
musikk. Ellers vet jeg det ligger massevis med bilder som skal 
organiseres og systematiseres. 

Takk til Jarle som stilte opp for oss!

Rolf Røstum

 Mange tidligere elever trekker fram leirskoleuka  
som et ekstra godt minne når vi treffes. Å åpne  
elevenes øyne for fjellet har vært en stor glede.
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Annonser og kunngjøringer

Byneset Normisjon 
Høsten 2016 
Torsdag 13. oktober, Berg bedehus kl. 19.00  
• Høstfest 
• Tale ved prost Dagfinn Thomassen
• Sang av Byneset seniorkor
• Utlodning – bevertning 

Søndag 30. oktober, Berg bedehus kl. 19.30  
• Møte

Søndag 11. desember
• Adventsmøte hos Anne Lise og Dagfinn Thomassen  

kl. 19.30 
• Tale ved Magne Vik Bjørkøy

Alle er hjertelig velkommen. 

Middag og sangstund
Én ettermiddag i måneden inviteres du til enkel middag, 
sangstund og fellesskap på Esp bedehus, Kammen 47, 
Leinstrand! 

Middagservering fra kl. 16.30
Sang og samling ca. kl. 18.00
Bli gjerne værende og få med deg alt til vi avslutter kl. 18.30 

Åpent for alle mellom 0-105 år, med eller uten familie
– uavhengig av om du nettopp har flytta til Leinstrand 
eller bodd her veldig lenge

Samlinger høsten 2016: 
•  29. september
•  3. november
•  1. desember

Velkommen!

Påmelding til Mette diakon 
seinest dagen før:
Mail eller mobil:  
mh657@kirken.no /  
90 57 81 41

DEN NORSKE KIRKE
Leinstrand menighet
Heimdalsvegen 4
7080 Heimdal

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 tar en pause i høst. 

• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00:  
2. oktober og 20. november.

• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00:  
18. september og 30. oktober.

• Konfirmant-reunion for 2000-årgangen 2. oktober. 
Invitasjon kommer.

• 4-årsbokutdeling, Leinstrand kirke, 16. oktober kl. 11.00. 
Invitasjon kommer.

• Konfirmant-reunion for 2001-årgangen 23. oktober. 
Invitasjon kommer.

• 4-årsbokutdeling, Byneset kirke 23. oktober kl. 11.00. 
Invitasjon kommer.

• LysVåken for 6.-7. trinn, 24.-25. september.  
Invitasjon kommer i posten.

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

• Gudstjeneste for de minste, Rye kapell 4. desember  
kl. 11.00.

• Gudstjeneste for de minste, Leinstrand kirke 11. desember 
kl. 11.00.

For mer informasjon, gå inn på trosopplæringens  
hjemmeside www.tøtsj.no.

Ettermiddagstreff 
Esp bedehus tirsdag 20. sept. kl. 18.00
• Andakt ved diakon Mette Goa Hugdal
• Sang ved Robert Johansen
• Utlodning – Bevertning

Alle hjertelig velkommen.

Arr: Diakoniutvalget i Leinstrand menighet

Byneset Seniorkor er 25 år 
Vi ønsker velkommen til Jubileumskonsert i Bynesaulaen 
søndag 16. oktober kl. 16.00

Disse deltar:                                          
• Koret EMBLA  
• Mannskoret Olavs Menn
• Kyrre Havdal spiller piano
• Toradergruppa «2 rekkeranj»
• Byneset Seniorkor
• Konferansier er Magne Vik Bjørkøy

Inngang: kr 200,- for voksne og kr 100,- for barn.
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Sorggruppe – noe for deg?
Byneset og Leinstrand menigheter tilbyr sammen med andre menigheter sorggrupper til alle som ønsker det.

Noen å snakke med
Det kan være godt å ha noen å snakke med om det som har 
skjedd og reaksjonene før og etter dødsfallet. Ofte er det 
godt å snakke med og dele sine opplevelser med noen som 
står i en liknende situasjon. Sorggrupper arrangeres som 
samtalegrupper i regi av menigheter (kirken) og andre ideelle 
organisasjoner. Tilbudet er gratis.

Sorgens mange spørsmål
– Har jeg for mange / for få følelser?
– Hvor lenge «skal» jeg sørge?
– Hva er «normal» sorg?

Det finnes tusen spørsmål uten enkle svar, fordi vi mennesker 
møter tapserfaringene på ulike vis. Det er ingen riktig eller gal 
måte å sørge på. Det som vil være felles for alle er at vi bærer 
med oss tapserfaringene videre i livet.

Sorggrupper i kirkelig regi
Den norske kirke i Trondheim tilbyr sorggrupper. Gruppene 
er åpne for alle, uansett verdi- og livssyn. De ulike gruppene 
samordnes slik at man kan finne den gruppen som passer best. 
Hensikten er at deltakerne skal kunne dele sin sorg og lytte til 
hverandre, og på den måten være til gjensidig hjelp og støtte.
Det startes nye grupper hver vår og høst. Gruppene ledes av  
prest, diakon eller andre med kompetanse og erfaring fra 
sorgarbeid. De fleste gruppene møtes 7-8 ganger i løpet av et 
halvt års tid. Barne – og ungdomsgrupper kan opprettes ved 
behov, og vil følge et eget og tilrettelagt opplegg. 

Deltakere om å være med i sorggruppe:
Kvinne, 47 år, mistet far:
«Det var godt å kjenne på at det ikke er én måte å sørge på»

Mann, 55 år, mistet datter:
«I Sorggruppa var det godt å få bearbeide sorgen under god 
ledelse, sammen med folk som forstår hvor vondt det er å  
miste noen som står en nær»

Innvandrerkvinne, 49 år, mistet mor i hjemlandet:
«Det er så lett å snakke med dere, for dere vet akkurat hvordan 
det er! Jeg trenger ikke forklare alt mulig, for dere forstår med 
en gang hva jeg mener»

 Ta kontakt med diakonen på Byneset og Leinstrand:  
Mette Goa Hugdal, dersom du ønsker å delta, trenger noen 
å snakke med eller har spørsmål vedrørende sorg eller 
sorggrupper; 905 78 141 / mh657@kirken.no 

 Du kan også kontakte:  
prostikontakt Inger Johanne Kristiseter,  
diakon på Kolstad, for nærmere informasjon;  
414 68 222 / IK447@kirken.no 

Program for Byneset familiekor høsten 2016

Når Hva Hvor Kommentar Tid

21. august Oppstartsgrilling Grimstads 16.00

28. august Øvelse Aulaen 16.00

16.–17. september Korweekend Leinstrand/Byneset et sted Eget program

18. september Opptreden Leinstrand Kirke 10.15

2. oktober Øvelse Aulaen 16.00

22. oktober 20 års-jubileum Berg Bedehus 14.00

23. oktober Opptreden ifm  
20 års-jubileum

Byneset kirke Utdeling av 4-årsbok 10.15

13. november Opptreden Heimdal kirke 10.15

4. desember Familiegudstjeneste og juleverksted  Rye kapell Med en liten 
juleverksteds-aktivitet

10.15

28. desember Opptreden Berg bedehus Juletrefest, vi arrangerer

7. januar Voksenkveld Hvem kan ha det hjemme hos seg? 20.00
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Ettermiddagstreff i Bydelskafeen
høsten 2016 

Onsdag 21. september kl. 17.00 
• Sang og musikk ved 60+
• Andakt ved diakon Mette Goa Hugdal
• Utlodning, bevertning

Onsdag 19. oktober kl. 17.00
• Lysbildekåseri ved Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg 

«Husmannsvesen og husmannsplasser på Byneset»
• Andakt ved Audun Slettahjell
• Utlodning og bevertning

Onsdag 16. november kl. 17.00 
• Musikk ved Byneset Spellmannslag
• Andakt ved sokneprest Sveinung Enstad
• Utlodning og bevertning

Alle er hjertelig velkommen!

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Byneset Misjonsforening
Norsk Luthersk Misjonssamband 

RØDDEFEST 
Søndag 20. november
Røddefest ved Berg bedehus kl. 19.30 

MØTEUKE HØSTEN 2016 
18.-21. oktober (uke 42) 

Tirsdag 18. oktober: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
Onsdag 19. oktober: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30
Torsdag 20. oktober: hos Nora og Aasmund Brenne kl. 19.30
Fredag 21. oktober: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

Taler: Kjell Iversen

NB. Det tas forbehold om forandringer i programmet.

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/Olav Noteng
Høyemshaugen 53, 7074 Spongdal
Søknadsfrist: 1. november 2016

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/Siv Mari Forsmark
Jonetta Mules vei 8, 7074 Spongdal
Søknadsfrist: 1. november 2016

Berit og Rangvald Haugs legat  
til sangens fremme på Byneset
Følgende er berettiget til støtte av 
legatmidlene: 
• Igangværende songlag på Byneset
• Enkeltpersoner bosatt i tidligere 

Byneset kommune, med utdanning i 
sang og musikk.

• Utdannelse av dirigenter for sang 
og musikk. Vedkommende må være 
bosatt i tidligere Byneset kommune. 

Søknad om støtte fra legatet sendes: 
Tove Fallan Strand
Bjøra 12, 7070 Bosberg  
innen 1. november 2016

Verdensdagen for  
psykisk helse 
Berg bedehus torsdag 6. oktober kl. 19.00

• Mona Sundstrøm
• «Sosiale medier og psykisk helse»
• Fri éntre – bevertning
 
Arr: Byneset menighet

Jubileumsutstilling Quiltetuppene
I anledning vårt 15 års-jubileum skal 
Quiltetuppene ha en utstilling  
lørdag 08.10.16 i Rye kapell fra kl. 10 til kl. 17.

Det vil bli utstilling av ulike prosjekter 
medlemmene har laget hver for seg og samlet  
i gruppen.

Det blir salg av kaffe og kaker og loddsalg 
med fine gevinster. Hovedgevinsten er et 
stort slumreteppet Quiltetuppene har laget i 
fellesskap.

Vi ønsker alle velkommen.

Temakveld

Søknad på legatmidler som utdeles i 2016
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Glimt fra menighetslivet

Lørdag 28. mai reiste vi på busstur til Selbu. Bussen fra Melhus 
Turbuss kjørte rundt på Byneset og hentet oss. Så gikk turen til 
Granby Gård og utvandrer-museet. Der ble vi tatt i mot av eierne av 
gården. De holdt et foredrag for oss om utvandringen til USA fra Selbu 
og Trøndelag. Hvordan det gikk med de som reiste og hvordan de 
integrerte seg i samfunnet. Mange 
var nok dårlige til å tilpasse seg. 
Bygde egne kirker og skoler, og 
var ikke så ivrige etter å integrere 
seg i samfunnet. Holdt på sitt og 
sine tradisjoner. Giftemål ble også 
gjerne med sambygdninger. Giftet 
du deg med andre nasjonaliteter 
kunne du bli utstøtt av familie 
og venner. Det kunne gå både to 
og tre generasjoner før  skillet 
var utvisket. Vi ser kanskje noe 
lignende her i landet nå med den 
innvandringen vi har. Utvandrer-
museet hadde mange bilder fra Norske bosetninger og livet i det 
nye landet. Bilder av de som lyktes og de som lyktes mindre bra. 
Fra gullgravere i Klondike og Nome til Belle Guness  og Andrews 

En fin formiddag like før St. Hans kunne reiseleder Karon Teige 
 Wanvik på vegne av diakoniutvalget i Leinstrand menighet, ønske 
13 forventningsfulle deltakere velkommen om bord i turbussen. 
 Første stopp var ærverdige Moen gård i Klæbu. Godt plassert i flotte 
møbler fra det norske konsu-
lat i Paris- fraktet til Norge og 
Trøndelag under 2. verdens-
krig, fikk vi del i storgårdens 
mangslungne historie(r). Anne 
Huitfeldt, den fødte kåsør og 
vertinne, serverte oss deret-
ter utsøkt lunsj med veldig  
kortreist viltkjøtt og helt 
lokalt tilbehør. Flere la nok 
også igjen noen  kroner i den 
lille, men innholdsrike gårds-
butikken …

Sisters. Det ble så tid for en kopp kaffe og kanelbolle. Da var tiden 
kommet for en liten rundtur i bygden og da fikk vi med oss Ola A. 
Hårstad som guide. Vi kjørte opp i høyden ovenfor Mebonden slik 
at vi så ut over Selbusjøen, med Selbustranda til høyre, Mebonden  
og Haverneset foran oss. Vikvarvet og Sjøbygda lenger fremme. 

Hårstad fortalte om Selbu opp 
gjennom tidene, fra den tid havet 
hadde strandlinje høyere enn 
selbusjøen er i dag. Gjennom 
fredelige tider og krigstider, med 
historien om Morsetfamilien 
og andre motstandsfolk under 
siste krig. Vi kjørte så opp til 
Kalvåa bygdetun, hvor Hårstad 
fortalte om kvernstein driften i 
selbufjellene. Vi kjørte så nedover 
bygden igjen til Vikvarvet og 
videre til Sjøbygda. Der besøkte 
vi Radio og TV museet hvor Jan 

Erik Steen fortalte om radio og tv historien i Norge. Der ble vi også 
servert Rømmegrøt og spekemat. Da var dagen gått og vi startet på 
returen til Byneset etter en fin og opplevelsesrik dag.

Historielaget på tur til Selbu

Diakonitur fra Leinstrand til Klæbu og Bratsberg 22. juni

Så svingte bussen seg oppover til Bratsberg kirke der vi fikk 
 interessant gjennomgang av kirkas inventar ved Eilert Klungerbo. 
Utvendig var kirka dekket av plastikk på grunn av oppussing, så 
den får vi ta en titt på ved en senere anledning. Etter andakt ved 
Mette- diakon, fikk vi lytte til fin sang av Grete Westrum Sortland, 
menighetspedagog på Kolstad, før neste etappe av turen tok oss 
med til Litjvatnet ved Jonsvatnet og Engelsåsen gård. Linda Fossen  
Wolfe og ektefellen Matthew, eier og driver dette flotte stedet som 
inneholder alt fra en lys og trivelig kafé der vi fikk servert  deilig 
kaffe og kaker, til konferanserom og lokaler knyttet til ‘Inn på tunet’- 
aktiviteter. 

Deltakerne fikk på denne måten se, smake og oppleve veldig mye 
godt og nytt – og det ikke lenger borte enn at vi rakk å være heime 
til ettermiddagskaffen! Tusen takk for turen, og så har vi allerede 
begynt å lure på hvor ferden går til neste år!
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I aktiviteten på Bydelskafeen september – desember 2016

Dag Dato Tid Tema Tid Tid

Tirsdag 20.09. 11.30 Quiz

Onsdag 21.09. 11.30 Trim kl. 13.30   Seniordans kl. 17.00  Ettermiddagstreff  
v/diakoni

Fredag 23.09. 11.30 Hyggestund v/Knut Sletnes, 
kaffeservering

Mandag 26.09. 13.00 Bingo m/kaffe kr 30,-

Tirsdag 27.09. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 28.09. 11.30 Trim kl. 13.30 Seniordans

Fredag 30.09. 11.30 kulturarr. Markering eldres dag 
 underholdning v/Stig Nergård, 
kaffeservering

Onsdag 05.10. 11.30 Trim kl. 13.30 Seniordans

Fredag 07.10. 10.00 Salg av klær v/Seniorshop

Mandag 10.10. 11.00 Strikkekafé

Tirsdag 11.10. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 12.10. 11.30 Kulturarr. ”En god latter forlenger 
livet”

kl. 13.30 Seniordans

Mandag 17.10. 11.30 Piano/sang v/Liv Karin Alm

Tirsdag 18.10. 11.00 Kulturarr. 
Rasmus Rohde sang/gitar 
Kr 150,- pr. pers.

Onsdag 19.10. 11.30 Trim kl. 17.00 Ettermiddagstreff v/diakoni

Torsdag 20.10. 18.00 Gammeldans

Tirsdag 25.10. 11.15 Andakt på sykehjemmet kl. 17.30   Oktoberfest

Torsdag 03.11. 10.30 Salg av klær v/seniormote kl. 12.00  Gitar/sang v/Øyvind Arnesen

Tirsdag 08.11. 11.15 Andakt på sykehjemmet

Onsdag 10.11. 11.30 kulturarr. Ditty Group, 
kaffeservering, loddsalg

Mandag 14.11. 11.00 Strikkekafé

Onsdag 16.11. 11.30 Trim kl. 17.00 Ettermiddagstreff v/diakoni

Endringer i oppsatte plan kan forekomme. 

Spørsmål, påmelding angående arrangement:  
Byneset aktivitetstilbud, tlf. 72 54 99 58

Velkommen!

Et
ab

le
rt 

i 1
92

2

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
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 25. september til 31. desember 2016

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå

Dato Dag Tid Kirke Nattverd Offerformål Diverse

25.09. 19.s. i treenigh. 11.00 Frøseth amfi ja «Lys våken»

02.10. 20.s.i treenigh. 11.00 Byneset ja Menighetsarbeidet

09.10. INGEN GUDSTJENESTE

16.10. 22.s. i treenigh. 11.00 Leinstrand nei TV-aksjonen
Røde Kors

Familiegudstjeneste 4-årsbok
Byneset spellmannslag

23.10. 23.s. i treenigh. 11.00 Byneset nei TV-aksjonen
Røde Kors

Familiegudstjeneste 4-årsbok. 
Familiekor?

30.10. Bots- og bededag 11.00 Leinstrand nei Menighetsarbeidet

06.11. Allehelgensdag 11.00
18.00

Byneset
Leinstrand

nei Kirkeskyss

13.11. INGEN GUDSTJENESTE

20.11. Kristi Kongedag 
doms-søndagen

11.00 Byneset ja Menighetsarbeidet

27.11. 1.s. i advent 17.00
19.00

Byneset
Leinstrand

nei «Lys til Verden»
«Lys til Verden»

Lysmesser

04.12. 2.s. i advent 11.00 Rye kapell nei Menighetsarbeidet Familiegudstjeneste

09.12. Fredag 19.00 Bynesaulaen
Spongdal skole

ja Ungdommens fredsgudstjeneste

11.12. 3.s. i advent 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet Familiegudstjeneste
Lucia?

18.12. 4.s. i advent 11.00
19.00

Bydelskafeen
Byneset kirke

ja Menighetsarbeidet
Musikalsk arbeide

«Vi synger Julen inn»

22.12. Tirsdag 11.30 Nypantunet nei Julegudstjeneste

24.12. Julaften 13.00
14.30
16.15

Byneset
Byneset
Leinstrand

nei Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp

25.12. 1. juledag 11.00 Byneset ja NMS

26.12. 2. juledag 11.00 Leinstrand ja NMS

27.12. 3. juledag 19.00 Byneset nei Konsert

Med forbehold om endringer



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

Min salme
Som kantor i Byneset og Leinstrand 
menigheter og som musikalsk 
medarbeider i Areskau stiftelsen i Nidaros 
domkirken og Vår Frue menighet, der 
vi jobber med kulturelle tiltak for de 
eldre i midtbyen, kommer jeg i kontakt 
med en enorm mengde salmer for 
mange forskjellige anledninger. Akkurat 
nå er jeg midt opp i planleggingen for 

septemberkonsertene i Vår Frue kirke og Byneset kirke, sammen 
med med Lise Martinussen, ledsager i Kirkens Verdensråd 
og Bodil Slørdal, sokneprest i Nidarosdomen. Konsertene er 
inspirert av kirkens verdensråd sin kirkeuke for fred i Palestina og 
Israel 18.–25. september med tema  
«Bygg fred, ikke murer».

En av salmene som jeg ble oppmerksom på i denne sammen-
hengen, er å finne under rubrikken «Bønn og forbønn» med en 
enkel og fin 4-stemt sats i den nye salmeboken på nr. 637:  
En palestinsk sang på en palestinsk folkemelodi:

«Fredens Gud, la det regne med fred ifra deg / Fredens Gud,  
fyll mitt hjerte med kjærlighet og fred.»  
(oversatt av Estrid Hesselund)

«Yarabba ssalami amter alayna ssalam, yarabba ssalami imla 
qulubana salam.»

Dette er en oppfordring til å synge ut bønnen om fred, sammen 
med palestinske kristne og alle andre som lengter etter og ber 
om fred i sitt eget land og i hele verden. Sangen kan også brukes 
som omkved i en forbønn med vekt på rettferdighet og fred.
En viktig og aktuell salme!
 
Christine Goedecke

 
Fredens Gud, la det regne, regne med fred i fra deg.
Fredens Gud, fyll mitt hjerte, fyll det med kjærlighet og fred.


