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Det er jo litt merkelig at det å variere strammingen, og dermed 
 forandre frekvensen på lyden vibrasjonen skaper, etter en viss plan 
eller et visst mønster, skal igangsette psykiske og fysiske  reaksjoner 
hos både den som produserer og den som oppfatter lyden.  
(5 poeng) Det er jo en teknisk og vitenskapelig forklaring på det 
som skjer. 
Jussi Bjørling var flink til å stramme og slakke. I tillegg beveget han 
munnhulen og tungen slik at folk som hørte, begynte å falle neder 
og helsa glatt sin frihet. Underlig. (4 poeng)
Underlig er også det faktum at de som har for vane å møtes en 
gang i uken til slik virksomhet, jevnt over har det bedre psykisk enn 
de som ikke gjør det. (3 poeng)
Mange av disse har opplevd å komme sliten og trøtt, og kanskje litt 
umotivert, til ukens luftpress og båndstramming, for så å tas med til 
et sted de ikke visste at de skulle den kvelden. Et sted med trøst og 
lys, hvor lydene blandet seg på stadig vakrere vis, passet sammen, 
gikk opp i en høyere enhet. Hvorfor den høyere enheten melder 
seg, er det ingen som kan forklare. (2 poeng) Det bare skjer, på en 
særlig måte når denne gruppen av lydblandere inviterer andre til å 
høre på. Det er noe mer mellom produsentene og konsumentene 
av lyden. Dette NOE er det ingen som kan gjøre helt rede for, men 
alle er enige om at det er der. (1 poeng)

«Solbarn - Stjernebarn - Jordbarn - 
Håpsbarn - Fredsbarn - Barn fra evighet»
Vi har fått en ny julesalme som synger om barnet 
med de mange navn. Han ropes på til redning for 
alle de andre barna på jorda; - krigsbarnet, - flykt-
ningen, - det skremte barnet, det hjemløse og for-
latte barnet, - det misbrukte, - det glemte barnet, - 

det ensomme barnet, - og det bortskjemte barnet. Hvem er dette 
barnet de synger om? Han kom julenatt, - Jesus Kristus.

«Stjernebarnet»
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham, - vismennene. «Stjerne-
barnet» bar med seg evigheten inn på jorda. Jorda har fått en him-
mel hvelvet over seg. 

«Barnet fra evighet» 
Han er tegnet på at vi mennesker hører evigheten til. Vi går med 
«evigheten» som lengsel i livet. Døden må ikke få det siste ord. Vi 
håper på Gud.

«Jordbarnet»
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en av oss. Vi og jorda er hans. 
Jesus Kristus kom og ble som den minste på jord. Han ga avkall 
på all storhet. Slik blir det mulig å møte Gud ansikt til ansikt. I 
Jesu ansikt møter vi Guds ansikt. Gud viser hvor høyt han setter 
 mennesket ved selv å bli menneske. Mennesket er ukrenkelig. 

Når du har lest så langt som nå, får du dessverre ingen poeng for å 
gjette at det handler om KOR og det Å SYNGE. (Dessuten har du 
gjettet det forlengst.)

Nå som høytiden står for døren, får vi gjerne et økende behov 
for å finne frem noen sanger som så ofte før har rykket oss ut av 
det hverdagslige og ført oss inn i noe høytidelig og annerledes. 
Mange synes ikke det blir ordentlig jul før den svenske tenorhelten 
Jussi Bjørling har sunget O, helga natt. Eller før Arve Tellefsen og 
Nidaros domens guttekor har gjort sitt. Hvordan ble jula hvis ikke 
sangene var der? Tonen fra him´len ønskes velkommen tilbake 
hvert år. Vi tenker om englesangen at den brøt igjennom en 
gang på  Betlehemsmarken, men vi kan også ta inn over oss at 
den stadig pågår. Når vi synger sammen i jula, løftes vi kollektivt. 
Mulig vi  blander stemmer med englene i Guds ører.  Skal vi være 
ekstra oppmerksomme på  sangens virkning i år? Om ikke vi får 
kontakt med og del i noe som er der fra før, og som skal være alltid; 
lovsangen til Gud? Den er mulig å få del i om man synger eller ikke. 
Den kan få plass dypt i hjertet. På en særlig måte når det vanker i 
Jesu føderom. 

Sveinung Enstad

Mennesket bærer på en «hellighet» fra Gud som han har sendt 
med oss som beskyttelse i livet. Alle skal merke etterpå hvordan en 
møter et medmenneske. Vi har ansvar for hverandre vi som lever på 
jorda. Vi holder hverandres liv mellom hendene.Jesus Kristus holdt 
våre liv mellom sine hender da han døde på korset for vår skyld. 
Gud deler liv og død med oss. Vi er ikke glemt, - heller ikke i døden.

«Håpsbarnet»
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, - håp om rettferdighet, 
frihet, og likeverd for alle. Håpet om et verdig liv for små og store. 

«Fredsbarnet» 
Han utfordrer til forsoning mellom mennesker som lever i fiendskap 
og krig, - som har vendt seg bort fra hverandre. Han er kjærlighe-
tens kilde, - en kjærlighet som driver vekk all angst og frykt.

«Solbarnet»
Oppstandelsens Kristus. Han har overvunnet død og mørke. Han 
lever! Han kommer igjen i soloppgangen og lyset , - med gleden 
som skal vare evig! Jesus Kristus holder jord og himmel sammen. 
Vi er barn av jorda , - vi er himmelens barn. Vi er barn av evigheten. 
Jeg tror salmen med de mange vakre navn på Jesus Kristus, kan 
bli den nye julesalmen for oss. En nydelig glad melodi har den også. 
Den bærer med seg gleden inn i jula. 

Velsignet julehøytid.

Om å stramme noen bånd og presse luft gjennom

Til ettertanke

Juleandakt ved biskop Tor Singsaas
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Glimt fra menighetslivet

Byneset Spellmannslag under Høsttakkefesten i Leinstrand 
kirke søndag 18. oktober.

Innsettelse av ny diakon søndag 18. oktober.

Konfi rmant-helg på IMI Stølen Oppdal
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DIAKONI er en sektor innenfor menighetslivet som har fått økt opp-
merksomhet i den senere tid. Grunnen er den ensomhet og utrygg-
het eldre kan føle på, særlig når de blir alene på slutten av et langt 
liv. Nå trur vi ikke at omsorgsbehovet er størst her vi bor. Byene er 
nok et hardere sted å sitte alene i, kanskje er innbyggerne der mere 
vant et  pulserende liv rundt seg. Det kan oppleves tungt når en 
ikke sjøl lenger kan delta like aktivt i dette. Menighetene her legger 
til rette for diakonimøter både på Byneset og på Leinstrand. Etter-
middagstreff sier vi gjerne nå. Det er en bedre betegnelse på en slik 
samværsform. For her er det gjerne sprekingene som kommer. Vi 
burde alle bli bedre til å bidra til økt trivsel i kvardagen, både for de 
som er på institusjon, og de som sitter alene i egen heim.

Vi har besøkt to som gjennom mange år har vært med og lagt til 
rette for slike møter i bedehuset på Esp. Erna og Per Skjager tar 
i mot oss heime i sin trivelige generasjonsbolig på Klett. Erna er 
barnefødt på Engeløya i Steigen kommune i Nord-Salten. Og her 
aner vi med en gang en ekte nordlandspatriot. Både for opp veksten 
sin, og for tida som ho no er med Steigen på reiseruta både for 
lekfolk og kongelige. Kong Olav gjesta Steigen og åpna brua som 
gjorde Engeløya landfast i 
1978, og i fjor var det kron-
prinsesse Mette Marit som 
var oppover da  Allhuset 
for hele Steigen ble inn-
via. Dronning Sonja som er 
glad i å gå i  fjellet har også 
vært der, og har fått opp-
kalt en tursti etter seg – 
Dronningruta som går rett 
til værs, og speiler Vestfjor-
den mot den vakre Lofot-
veggen.

Erna vokste opp på Stor-
sæther, en av de høgst-
liggende gårdene på øya. 
Her var det allsidig land-
bruksdrift og ungene fi kk 
tidlig ta del i det daglige 
stell på gården. Tross en 
kilometer ned til sjøen, 
betydde hav og fjord likevel mye for familien. Det ga penger og 
utkomme når far var borte på vinterfi ske, men tilsvarende strevsomt 
for mor som i tillegg til husstellet, måtte bale med fjøs og gårdsdrift. 
Mor Jensine var ei sterk kvinne som opplevde å bli 95 år gammel.                           
Erna reiste ut og tok handelsskoleeksamen i ungdommen. Etterpå 
fi kk hun jobb på Nidar sjokoladefabrikk og ble der i fem år. Hun traff 
sin Per, og det ble giftermål i 1966. Det førte henne til Leinstrand og 
til bosetting og familiestiftelse her. Per Skjager er elektroutdanna. 
Første arbeidsplassen var hos Parow i Melhus. Seinere ble det et 
langt yrkesliv som laborant og avdelingsingeniør ved NTH i hele 30 
år. Som ung og aktiv pensjonist kjørte han turbuss. For Hurtigruta 
ble det hele 130 turer ett år. Turkjøringa har ført til god kjennskap 
i distriktet, og er et godt minne og ha med seg videre i livet. Nå er 
han svært aktiv i Hørselsforeningen i Trondheim, men det kan frem-
deles slenge et og annet kjøreoppdrag.

Per som er oppvokst på bygda kan huske det gamle bedehuset på 
Esp, eller Kammen, som gjerne brukes som lokalt navn på områ-
det. Som barn ble han tatt med dit, og han synes det er naturlig 
også i dag å støtte opp om huset og møtene der, sjøl om han len-
ger ikke har noe møteansvar. Derfor er han med Erna når hun drar 
av gårde med matkorga og bløtkakeeska, og sørger for mannshjelp 
når huset skal klargjøres til møtebruk. Viktig er det også at mikro-
fon og teleslynge fungerer når godt voksne folk samles. Erna er vidt 
kjent for sitt mathold. I 14 år har hun hatt ansvaret for  serveringa 
på diakonimøtene. Rundstykker og bløtkake er fast  traktering, 
 karbonadesmørbrød og kveldsmat på møtene før jul. Ikke ett møte 
har hun skulket unna på disse årene. Hun nevner det med  dårlig 
skjult stolthet. Og det er lov å være trygg på egen innsats i så måte. 
Lovorda er mange, og god mat og kaffe er viktig for trivsel og hygge.

Barndomsheimen v iktig, nå som før
Somrene tilbringer Erna og Per på Engeløya. Far til Erna døde alle-
rede i 1965. Mor fi kk en strevsom eierperiode i mange år, men fi kk 
god hjelp av familie og slekt særlig med onnearbeidet om somme-
ren. Etter at Ernas bror eide gården i noen år, er det i dag Erna som 

har eieransvar for tun og 
hus. Dyrkajorda er skilt ut 
som tilleggsjord til en nabo. 
En ikke uvanlig løsning 
mange steder. Eierskapet 
har ført til at Per er på evig 
arbeidsleir om sommeren, 
sier hun med en liten lat-
ter. Hus skal ettersees og 
holdes i stand, og det er 
bestandig noe og ta seg til 
for en nevenyttig person. 

Det nærmer seg jul, og vi 
spør om juleskikkene der 
nord. Erna blir fjern i blik-
ket. Saltenværingen blir 
ennå mer nord-norsk i 
målet: - Juleforberedelsene 
begynte tidlig. Sjøl om 
vi bodde på ei øy var 
 vinterklimaet rimelig stabilt. 

Gården hadde plantefelt, men også eget torvland, og torva måtte 
være god og tørr når julehøgtida nærma seg. Til fottøy brukte vi 
ungene mye strikka ullsokker med lærsåle. De kunne også trenge ei 
fornying før jul. I god tid før høgtida ble sauen slakta. Det var gjerne 
en ettårig ungsau som skulle sørge for ekstra god julemat. Jule-
kvelden var det først lutefi sk. Far leste juleevangeliet fra en  gammel 
bok og det var andakt over stua. I tillegg sang vi mye, og mor 
spilte husorgel. Etter kveldsstellet i  fjøset ville far ha risengrynsgrøt. 
Da hadde hesten fått ekstra havre som sin julemat, og 1. juledag 
kjørte vi til kirka med dombjelleklang, og vi ungene godt nedpakka 
i saueskinn. Utover juledagene fortsatte hyggen med mye sang og 
musikk. Mye gudsord kunne det være, men ingen tung kristendom 
som ble forkynt, avslutter Erna.

                                                    
   Anders Lauglo

En prat med Erna og Per Skjager
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Juletrefest på Berg bedehus
28. desember kl. 16.00 (4. juledag)

• Andakt
• Juletregang
• Bevertning
• Sang av Familiekoret

Hele familien hjertelig velkommen.

3. juledagskonsert 
27. desember kl. 19.30 i Byneset kirke 

Medvirkende: 
•  Byneset musikkorps
•  Byneset songlag
•  Songlaget Våren
•  Andakt ved Sveinung Enstad
•  Kollekt ved utgangen. 

Arrangør: Byneset menighet

Juletrefest
Bydelskafeen onsdag 6. januar kl. 17.00

• Juletregang
• Andakt ved Audun Slettahjell
• Sang av en gruppe fra Byneset Songlag
• Bevertning

Alle hjertelig velkommen.

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Estlandkveld på Berg bedehus
Fredag 29. januar kl. 19.00 

• Andakt ved fung.sokneprest Sveinung Enstad
• Besøk fra Estland
• Sang av Aure misjonskor
• Utlodning
• Bevertning 

Alle er hjertelig velkommen. 

Annonser og kunngjøringer

LOPPEMARKED 
5. mars 2016 i Bynesaulaen, Spongdal skole

Er du i ryddemodus og vil kvitte deg med rene og pene SKO, 
SKJERF, VESKER, SMYKKER, SLIPS eller STRIKKA PLAGG? 
Ta kontakt med Kjellrun Øyaas, mob. 416 66 234 eller 
Else Blokkum, mob 926 88 502. 
Andre lopper mottas dessverre ikke.

Arr: Spongdal yngres sanitet

Julekonsert
Søndag 13. desember inviterer Leinstrand Songlag til 
julekonsert. 
Tradisjonen tro vil det bli både kjente og kjære julesanger, 
og også noen nye innslag som hører denne årstiden til. 
Vi har invitert med oss noen gjester – mezzosopran Nina 
Sætherhaug og Bjørn Vevang på orgel. 
Dirigent er Håkon Grotnes.

Vi håper at mange benytter anledningen til å ta en stemnings-
skapende pause i førjulsstria, kom inn i en varm og opplyst 
kirke, delta i allsangen og nyt julens vakre musikk! 
Velkommen!

Søndag 13. desember, i Leinstrand kirke kl. 17.00, 
og i Heimdal kirke kl. 20.00!

Velkommen!

Billettpris: Kr 150,- (over 18 år), kr 100,- (over 12 år), 
kr 300,- (familie). Ta gjerne med kontanter.

«Vi synger Julen inn»   
Søndag 20. desember kl. 19.00 i Byneset kirke 

Deltagere: 
• Bynesstrupan
• Byneset Songlag
• Heidi Rye – trompet
• Oline Grimstad – fl øyte
• Sveinung Enstad – andakt
• Byneset Spellmannslag
• Andreas Bjørkås – fi olin
• Sigmund Aasjord – bariton
• Christine Goedecke – orgel/piano
• May Kristin Svanholm Hegvold – sopran
• Allsang

Gratis entre – kollekt ved utgangen
Hjertelig velkommen. 
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Du inviteres herved til en reunion for alle tidligere 
Byneset ungdomskor- medlemmer helga 
5. og 6. mars 2016!

I anledning Berg Bedehus’ 100-årsjubileum, er vi blitt spurt 
om å samle sammen så mange som mulig fra Byneset 
 ungdomskor, for å kunne delta med sang på jubileet. 
Det er ønsket at vi synger på gudstjeneste i kirka søndag 
kl. 11.00, og på jubileumsfest på bedehuset søndag 
ettermiddag kl. 17.00.

Merk: Siden det er vanskelig å nå alle som har vært innom 
koret i løpet av tiden,  setter vi pris på om dere videresender 
 invitasjonen til folk vi ikke har fått tak i. Så spre det glade 
 budskap til alle tidligere medlemmer 

Vi håper du har anledning til å delta på dette!
Påmelding innen 15. januar til Rita Soleim Lernes: 
r.lernes@online.no eller på SMS: 90 03 86 90 
(NB: oppgi mailadresse, og en eller begge dager!

Berg bedehus 100 år

Denne våren er det 100 år siden Berg bedehus ble innviet. 
Dette vil vi markere på fl ere måter i uka mellom 
29. februar og 6. mars. 

Tirsdag 1. mars kl. 19.00 blir det bedehusbasar. 
Jostein Landrø kommer og holder kåseri om Hans Nilsen 
Hauge. Det blir åresalg, sang og musikk og tradisjonell 
bedehusbevertning.

Søndag 6. mars blir det gudstjeneste kl. 11.00 i kirka og 
jubileumsfest på bedehuset kl. 17.00. Svein Granerud taler 
både i kirka og på bedehuset.

Denne helga samler Byneset Ungdomskor mange av sine 
medlemmer fra årene de var i aktivitet. De synger både på 
gudstjenesten og jubileumsfesten. 

Gjennom jubileumsuka kommer skoleklasser fra Spongdal 
skole på besøk for å lære noe om bedehusets historie og 
jubileet markeres på Babysang og Fusion fredag den 4. mars. 

Ettermiddagstreff i bydelskaféen
Onsdag 24. februar kl. 17.00     

• Sang av Schalom 
• Andakt
• Bevertning
Alle hjertelig velkommen. 

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Byneset Normisjon
Søndag 24. januar kl. 19.30. 
Årsmøte på Berg Bedehus

Aktiviteter for barn og unge
• Babysang på Berg 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: 20. januar, 3. februar, 17. februar. Se info. på www.tøtsj.no

• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 24. januar, 28. februar

• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 17. januar, 21. februar, 6. mars

• Kirkerotteteater for alle små (og store) i Kolstad kirke 9. desember kl. 18.00

• Ungdommens fredsgudstjeneste og grautkveld fredag 11. desember kl. 19.00 i Bynes-aulaen

• Gudstjeneste – mest for de minste i Leinstrand kirke 13. desember kl. 11.00

• Karnevalsgudstjeneste i Rye kapell 7. februar kl. 11.00. Kle deg ut og kom!

• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag kl. 19.00-21.00

Byneset ungdomskor-reunion!

Redaksjonen ønsker alle 
en riktig god jul 

og et godt nyttår!
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KOM OG SE 
«KIRKEROTTENES JUL»! 

 

 
 
Grat is teater for hele fami l ien 
i  Kolstad k i rke onsdag 
9.desember k l .18.00. 
Teateret varer ca 30 min. 

Kirkerottene Vesle og 
Fredo våkner opp i  k i rka 
og oppdager at det er 
ju laf ten! Og da må de 
rydde! Kanskje f inner de 
noen smuler som de kan 
spise?  
 
Men hva er egent l ig ju l?  
 

Fra 12. des. man-fre 9-19, lørd 9-17, søn 12-16, julaften 9-13

Vi er på 

Tusen takk!!

Vi vil med dette brevet få takke alle aktører som har vært 
innom på sykehjemsavdelingene det siste året.  

Vi har for andre gang blitt resertifi sert som livsgledesykehjem, 
hvor sertifi sørene beskrev oss som et av Norges beste livs-
glede sykehjem. Livsglede for eldre handler om å gi hverda-
gen til de som bor her mening og skape gode øyeblikk for 
de eldre. Dere har vært en brikke i å gi beboerne livsglede via 
kulturelle innslag og markering av årstidene, noe vi er utrolig 
takknemmelige for. 

Vi har blant annet hatt minikonserter, andakter med presten 
og julegrantenning med barnehagen. Vi setter stor pris på 
denne kontakten. 

Så igjen, tusen takk for alle bidrag. Håper den gode kontak-
ten fortsetter fremover. Ta gjerne kontakt for planlegging av 
aktiviteter i god tid (72 54 99 58 – spør etter Lori eller Kirsten 
aktivitør)

Fra leder for Livsgledegruppa 
Hege Reppe (72 54 99 80)
Byneset helse og velferdssenter



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 desember
Dato Tid Tema

Tirsdag 08.12 kl. 11.30 Julebingo m/kaffe, kr 30,-

Onsdag 09.12 kl. 13.30 Seniordans

Torsdag 10.12   kl. 11.30 Trim

Fredag 11.12 kl. 11.15 Siv Trine Haldaas ”Gamle sanger i nye fortolkninger”. Sang/gitar

Søndag 13.12 kl. 14.00 – 18.00 Åpen kafè

Mandag 14.12 kl. 14.00 Julekonsert v/Hans Blok. Kaffeserv.

Tirsdag 15.12 kl. 11.00 Andakt på sykehjemmet

Torsdag 17.12 kl. 11.30 Trim

Søndag 20.12 kl. 11.00 Gudstjeneste m/kirkekaffe

Tirsdag 22.12 kl. 11.30 Julegrøt, underholdning v/Jan Tryman og 60+. Kr 150,- pr. pers. Påmelding innen 15/12

Tirsdag 29.12 kl.11.30 Juleselskap – åpent for alle

Onsdag 6.1 2016     kl. 17.00 Diakoniutvalgets juletrefest (se egen plakat)

Torsdag 14.1 2016     Borettslagets nyttårsball ( se egen plakat)

Endringer i oppsatte liste kan forekomme. 
Opplysning/påmelding angående arr., kontakt Byneset aktivitetstilbud tlf. 72 54 99 58 

God jul  Velkommen  Godt nyttår 

Flygel til Bynesaulaen

Komiteen har hittil samlet inn kr 650.000,- 
til fl ygel i Bynesaulaen. Vi takker for alle 
små og store gaver. Vi er ennå ikke i mål 
og venter på svar fra legater som vi har 
søkt støtte fra. Drømmen er å kunne ta 
instrumentet i bruk til våren.

Menighetsbladets redaksjon og menighets-
rådene vil rette en hjertelig takk til Anders 
Lauglo for verdifull innsats i redaksjonen av 
menighetsbladet gjennom mange år. Etter eget 
ønske fratrer han ved årsskiftet.  

Konstituering av de nye 
menighetsrådene

BYNESET
• Leder Bertil Halsen
• Nestleder Siv-Mari Forsmark
• Representant til kirkelig fellesråd Siv-Mari Forsmark
• Vararepresentant til kirkelig fellesråd Ingrid Hegvold Øien

LEINSTRAND
• Leder Ruth Mari Toven Goa
• Nestleder Merete Holm Anderssen
• Representant til kirkelig fellesråd Jon Rokseth
• Vararepresentant til kirkelig fellesråd Rune Harald Slettahjell

Vi kommer tilbake til utvalg og komiteer i et senere nummer.



     

       
       
 
  

Byneset
Tlf.: 40 00 12 40
8–22 (8–21)

7083 Leinstrand | Skjefstadbakken
Telefon: 984 50 911 |  kontakt@vinterlagringen.no

www.vinterlagringen.no

Telefon 995 34 391 
Skjefstad Vestre
7083 Leinstrand

E-post: oyaas-el@online.no | Tel. 924 88 652E-post:fi rmapost@hoyem.no   tlf. 95 80 16 00

Terje Meek 406 94 700
Glenn Jakobsen 406 94 600 

Sluppenvegen 10
7037 Trondheim
Tlf: 73 83 26 70

Installasjoner

Jan Inge Frøseth
7070 Bosberg – Mob. 905 49 207

PER INDERGÅRD AS

Tlf: 72 84 40 10

7083 Leinstrand 
Tlf. 72 84 63 46

Mob: 922 15 142 

Hverdager 10–18 | Lørdager 10–15 | Søndager 12–16

Redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!



FLATÅS 
BEGRAVELSESBYRÅ

www.fl ataas.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 11.12.2015 til 06.03.2016

Forkortelser

SE = Sveinung Enstad
DT = Dagfi nn Thomassen
B-OB = Bjørn-Olav Berg
TS = Tor Singsaas   

Dato Dag Tid Sted Nattv. Prest Offer Diverse

11.12. fredag 19.00 Bynesaulaen nei SE/ B-OB Ungdommens Fredsgudstjeneste

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

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

19.00 Byneset kirke nei Musikkutv. «Vi synger julen inn»

22.12. tirsdag 11.30 Nypantunet nei SE Julegudstjeneste

24.12 julaften 13.00 Byneset kirke nei SE Kirkens Nødhjelp Familiegudstjeneste

14.30 Byneset kirke nei SE Kirkens Nødhjelp Familiegudstjeneste

16.15 Leinstrand kirke nei SE Kirkens Nødhjelp Familiegudstjeneste

25.12. 1. juledag 11.00 Leinstrand kirke ja SE NMS Høytidsgudstjeneste

26.12. 2. juledag 11.00 Byneset kirke ja DT NMS Høytidsgudstjeneste

27.12. 3. juledag 19.30 Byneset kirke Konsert

01.01. Nyttårsdag 18.00 Byneset kirke ja SE

03.01. INGEN GUDSTJENESTER

10.01. 2. s. i åpenbarings-
tiden

11.00 Leinstrand kirke ja SE Familiekoret Familiegudstjeneste

17.01. 3. s. i åpen-
baringstiden

11.00 Byneset kirke ja vikar Bibelselskapet Søndagsskole

24.01. Såmannssøndag 11.00 Leinstrand kirke ja SE Bibelselskapet Søndagsskole

31.01. Kristi 
forklarelsesdag

11.00 Bydelskafeen ja SE Menighetsarb.

07.02. Fastelavnssøndag 11.00 Rye kapell nei SE Menighetsarb. Karnevalsgudstjeneste

18.00 Byneset kirke ja SE/TS Menighetsarb. Vigsling av diakon

14.02. 1. s. i faste 11.00 Leinstrand kirke ja SE Menighetsarb.

21.02. 2. s. i faste 11.00 Byneset kirke ja SE Menighetsarb. Søndagsskole

28.02. 3. s. i faste 11.00 Leinstrand kirke ja vikar Menighetsarb. Søndagsskole

06.03. 4. s. i faste 11.00 Byneset kirke ja SE Kirkens SOS Søndagsskole

Med forbehold om endringer.

Takk
Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved Oddvar Vevik sin bisettelse. 
Takk for kondolanser, blomster og bidrag til Lungeavdelingen ved 
St. Olav.
 

Liv Guri, Gunhild m/fam og Sivert m/fam



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

Jeg synes ikke det er enkelt å velge hva som er min salme for jeg har mange salmer jeg er glad i. 
Men når jeg må velge så blir det nr. 895 i salmeboka «Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans 
prakt.» Den er skrevet av Karl Martinussen i 1954. Karl Martinussen var født og oppvokst i Bergen 
og der var han også prest fra 1914-1948. Fra 1949 til 1960 var han biskop i Stavanger.

Jeg hørte denne salmen i radio- og TV-gudstjenesten fra Uranienborg kirke allehelgensdag i år 
 sunget av en fullsatt kirke og med orgel og orkester. Det var en fl ott opplevelse. Jeg skulle gjerne 
vært der. Salmen har en meget vakker melodi og den beskriver på en uttrykksfull måte det kristne 
håp. Her på jorden er det mye vi ikke forstår. Det er mange spørsmål vi ikke fi nner svar på. Men 
en gang skal alle alle gåter få et svar og det som gjør livet vanskelig skal bli forvandlet til lovsang. 
Alt som var vakkert her blir enda vakrere der. Vi skal bli løst fra alle bånd som binder oss og 
forløsningen gjelder ikke bare oss mennesker. Hele naturen skal bli forløst og frigjort. Men det 
største blir å se «kongen i hans prakt», å se Jesus slik han er.

Audun Slettahjell

Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt 
Karl Martinussen, NoS 895

Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt;
få tilbe i hans tempelhall hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys,
forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der.

Og salighetens tonevell skal bruse som et hav,
som sus av skog en sommerkveld når himlen er som rav.
Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer.
Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få.

Men skjønnest er det dog å se Guds Lam så underbart,
med merkene fra korsets tre av seirens glans forklart.
Og dette lys er mer enn sol; det er Guds gylne nådestol,
og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant.

Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem.
Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem.
Det hjem min frelser lovet har hver den som korset med ham bar,
Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem.

Min salme


