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MENIGHETENES NYE KONTONUMMER (vi har skiftet bank)
Byneset                         1503.81.70241
Leinstrand                     1503.81.70489
Menighetsbladet         1503.81.70241

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med  
5  nummer i 2017.
Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: uke 8, 18, 25, 38 og 49.

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 20. januar 2017 
og sendes til: hv456@kirken.no 

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

Slekters gang 
Døpte
25.09. Carsten Skjegstad Dehli, Røyken kirke 
02.10. Johanna Emilie Opland, Byneset kirke 
02.10. Cris Robert Vanvik, Byneset Kirke 
02.10. Emma Fornæss, Byneset kirke 
02.10. Synnøve Ramsøskar Haugrønning, Byneset kirke 
16.10. Fay Hammernes, Hallaren kirke
16.10. Jonas Sønstebø-Strøm, Leinstrand kirke 
23.10. Henrik Rossvoll, Byneset kirke 
30.10. Sara Olivia Hammervik Grøvdal, Kolstad kirke 
12.11. Milla Hildegard Hoskelsen, Nidarosdomen 
20.11. Tiril Iversen Berg, Byneset kirke 
20.11. Sivert Georg Haugrønning, Byneset kirke 

Vigde
15.10. Mona Christin Krogh og Dag Erik Berg, Byneset kirke 

Døde
21.09. Arne Klefstad, Byneset f. 1948
21.09. Borghild Røstum, Byneset f. 1927
16.10. Vigdis Wahlvåg, Leinstrand f. 1962
06.11. Ivar Skånø, Leinstrand f. 1920
 

Ofringer siden sist
28.08. kr 1.600,-  Vennskapsmenigheten i Ukraina (Leinstrand kirke) 
04.09. kr 2.550,-  Nytt flygel i Bynesaulaen ( Bynesaulaen)
11.09. kr 2.818,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
18.09. kr 3.878,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
29.09. kr 712,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
02.10. kr 1.707,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
16.10. kr 3.080,-  TV-aksjonen, Røde Kors (Leinstrand kirke)
23.10. kr 3.800,-  TV-aksjonen, Røde Kors (Byneset kirke)
30.10. kr 1.300,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand 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

Kantor (vikar) Andreas Pettersen
Tlf: 478 47 122
E-post: andreasp840@gmail.com

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



Byneset og Leinstrand menighetsblad 5-2016 | 3

Hvilken storhet? 
Make America great again! I skrivende stund er det et døgn siden 
det ble klart at Donald Trump er valgt til president i USA. Sant å si 
er det vanskelig å skrive om noe annet. Det som fyller hjertet, taler 
munnen, var det ikke det Jesus sa? Amerika angår oss sterkt, har 
gjort det særlig siden 2. verdenskrig. Vi går ikke upåvirket hen av 
«storebrors» gjøren og laden. 

Kirken skal ikke være partipolitisk, en skal kunne tilhøre fellesskapet 
uansett hvilket parti man holder med, og hvilken politiker en trykker 
til sitt bryst. La det være sagt.  Men soknepresten vil likevel bruke 
spalten til å reflektere litt over retorikken til Trump. Jeg føler at valg-
språket ikke helt står i stil med de sakene han har bragt frem i valg-
kampen. 

Det store med Amerika er jo først og fremst at det er mulighetenes 
og frihetens land for absolutt alle slags folk fra alle verdenshjørner; 
et sted å begynne med to tomme hender (eller geværer, for først å 
ta over landet fra indianerne), og skape sin egen lykke og fremgang. 
Det strider mot denne bærende ideen i  Amerika å stenge visse 
grupper ute; det være seg muslimer eller meksikanere. 

Trump har i tillegg varslet at USA kan komme til å trekke seg fra 
forpliktende miljøavtaler. Hva slags storhet ligger det i å ignorere 
miljøtrusselen? Make America the great invironment threat?

Så er det retten for vanlige folk til å eie skytevåpen. Hilary ymtet 
om en liten justering av lovene. Skal tro hvor mange stemmer hun 
avga til Trump akkurat på dette punktet? Og jeg skulle gjerne ha 
visst prosentvis i hvor mange episoder private skytevåpen er blitt 
brukt i nødverge (som jo er det som skal forsvare lovene) i forhold 
til hevnoppgjør, skolemassakre, umotivert skyting i rus og psykoser. 

Trump vet hvor mektig og tallrik National Rifle 
 Association of America (NRA) er, og har ikke 
 villet se prob lemene i øynene. Make  Americans 
kill again!

Storheten som Trump ønsker å tilby velgerne, 
er ikke definert, men man kan vel anta det i det minste handler  om 
økonomi. Det er flott om den jevne amerikaner får en bedre  hverdag 
og en romsligere økonomi. Vi kan prøve å bruke eliminasjons-
metoden; storheten til Trump er ikke storsinnethet, ikke raushet 
overfor minoriteter, ikke engang respekt for demokratiet, som han 
skal være en øverste representant for, og som har brakt ham dit han 
er! Make America the great bully?

De gamle ord fra Ordspråkene fikk ny aktualitet, de som er satt opp 
for kommende søndag: 

«Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som 
 hjelper den fattige, gir Gud ære.» Ordspr. 14,31.

Det er mange skremte barn i verden nå, de som lærer hvordan man 
skal oppføre seg, de ser den voksne fornærme og såre andre med 
nedsettende kommentarer. Skal HAN være president? 

Det er mange urolige statsledere, som ikke helt ser for seg hvor 
 samarbeidet med USA skal ta veien. 

Jeg håper president Trump vil vise bedre takter, ja, litt mer takt og 
tone, enn kandidaten Trump har gjort. 

Verden avhenger av det. 

Sveinung Enstad

Til ettertanke

Veien til den store gleden
Hvordan skal vi møte frykten? Jesus møter oss i adventstiden med 
disse ordene: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro 
på meg.»

Ordene leder tanken til julenatten. Vi har sett dem for oss mange 
ganger: Gjeterne i den stille natten blir forskrekket av en engel som 
var omkranset av lyset fra Herrens herlighet. De ble overveldet av 
redsel, står det, og det kan neppe ha vært lett å følge engelens ord 
til trøst: «Frykt ikke». 

I følge psykologer reagerer de aller fleste mennesker på frykt med 
forvirring. Planlegging og rasjonelle tanker kobles bort; det tar for 
mye tid og energi. Dessverre overtar et litt mer primitivt område av 
hjernen, som har lite erfaring med nødsituasjoner, og derfor sender 
de fleste mennesker ut i helt irrasjonelle handlinger.

La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus til disiplene like før han 
feiret siste påskemåltid med dem. Rådet han gir, kan vi ha god bruk 
for. Men lett er det ikke. Bare noen dager senere ser Jesus ned på 
menneskeheten fra korset og sier: «Tilgi dem, for de vet ikke hva de 
gjør». Og det er sant. Vi er forvirrede. Vi ødelegger skaperverket, 
vi er grådige og egoistiske. Kanskje er det frykten som driver oss. 

Men Gud vil ikke at vi skal være forvirret. Han sier: «Stol på meg!» 
Gjeterne på Betlehemsmarken fikk en konkret oppgave til hjelp 
mot forvirringen: «Jeg forkynner en stor glede», sa engelen. De ble 
oppfordret til å gå til stallen for å finne Frelseren i krybben.  

Så går også vi med langsomme skritt mot julefeiringen. Gjennom 
advent er vi invitert til å dele forventningen om han som stadig 
kommer i julens evangelium, i ord og sakrament. Guds Sønn deler 
menneskelivet med oss, og han viser oss veien til Gud. Guds Sønn 
kom til oss for å være sant menneske sammen med oss. Han leder 
oss til ham som skapte oss. 

«La ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud og tro på meg». 
Det er slik han viser oss veien vi skal gå. Han forkynner at frykten skal 
vike for glede. Det er ikke et lettvint livsmestringsråd. Jesus sier at vi 
vet veien dit han går. Og det er sant: I tro vet vi det. Det er adventens 
vei. Vi går den i tillit til Guds nåde som viser oss kjærlighetens vei. 
Den går til vår neste. Den går til flyktningen og til den utstøtte. Den 
går til et såret skaperverk. Den er bygget av kjærlighet og tjeneste.

Velsignet jul.

Juleandakt – advent 2016 preses Helga Haugland Byfuglien

«1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, 
hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for 
dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.» Joh 14,1-4
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Denne kvelden var det sang av Stadsbygd mannssangerforening, 
sang og fiolinmusikk av Anne Wik og operaduetten «Perlefiskerne» 
med Roar Wik og Harald Bjørkøy. Disse var med på å hylle en svært 
fortjent medaljemottaker. I tillegg til fylkesmannen, var det flere  
hilsener fra de ulike arbeidslagene hun har vært aktiv i.

I sin tale til Ingegjerd, understreket Fylkesmannen hennes breie 
engasjement, hennes undervisning hvor hun har lagt vekt på å 
knytte skole og nærmiljø sammen og bruke nærmiljøets ressurser 
aktivt når det har vært naturlig. Slik har barn og unge blitt kjent 
med kvaliteter i ulike naturområder som fjord og fjære, kulturland-
skap, ulike skogstyper, turstier og løyper. Med sin kjennskap til og 
innsikt i lokal historie har hun tatt med elever til ulike ekskursjons-
mål på Byneset fra steinalder og fram til nyere tid. I den perioden 
 Ingegjerd har arbeidet ved Spongdal skole, har mange familier flytta 
til  Byneset. Nytilflytta barn og unge har gjennom denne under-
visningen blitt kjent med det nærmiljøet de har bosatt seg i og med 
det fått god forankring og et godt ståsted for vekst og utvikling. 

Trondheim kommune har over mange år satset stort på miljø-
arbeid i skole og barnehage. Det Grønne Flagget er en internasjo-
nal  miljøsertifisering og et pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot 
læreplanen. Målet er å fremme miljøbevissthet.  For å bli sertifisert 
med Grønt Flagg, må enheten utarbeide en miljøplan som alle elever 
og tilsatte skal være daglig aktører i. Spongdal skole fikk Grønt Flagg 
høsten 2004, og Ingegjerd Opland var skolens prosjektleder og driv-
kraft i arbeidet i å gjøre Spongdal skole til en miljøskole. Hun videre-
førte dette arbeidet til hun gikk av med pensjon.
Som både idéskaper, regissør og manusforfatter til «Husmanns-
drømmen» – et historisk spel som omhandler utvandringen fra 
Byneset til Amerika, har hun vært drivkraften og gjennomføreren. 
Også her har hun engasjert skoleungdommen til å ta del i spelet 
både som skuespillere, sangere og musikere.

Det må også nevnes hennes store innsats for idretten på Byneset. 
Både som aktiv og seinere som både leder og trener, har hun hatt 
stor betydning. Idrettslaget beskriver Ingegjerd Opland som en 
bauta når det gjelder hennes innsats innen håndballavdelingen. I 
 tillegg til selv å være aktiv i både håndball og mosjonsidrett, var hun 
trener i håndballavdelingen fra 1963 – 1996 og leder for håndball-
avdelingen i perioden 1972 – 1981.

I forbindelse med OL på Lillehammer i 1994, ble det et landsomfat-
tende engasjement for «Folk i form til OL». På Byneset var Ingegjerd 
Opland primus motor, noe som var med på å gi økt fokus på trim og 
trening for alle aldersgrupper. Her kan vi bare vise til trimutvalgets 
virksomhet med trimbokser plassert utover hele bygda, noe som får 
bynesingene opp av godstolene. Hun var i tillegg leder for hoved-
laget i Byneset Idrettslag i perioden 1985 – 1994.

For sin innsats innen Byneset Idrettslag gjennom mange år, ble 
Ingegjerd Opland utnevnt som æresmedlem ved klubbens 100- 
årsjubileum i 2001. Hun har fortsatt sitt engasjement også etter at 
hun fikk denne utmerkelsen.

Byneset kirke er ei middelalderkirke som ligger på Stein på Byneset. 
Denne kirken omfattes av Riksantikvarens beskyttelse og omsorg. 
Den ligger der som et landemerke og smykke med sikt mot bygdene 
på motsatt side av fjorden. Byneset kirke var soknekirke for menig-
hetene på begge sider av fjorden i tidligere tider. Her har Ingegjerd 
vært medlem og leder for tilsynskomiteen i perioden 1988 – 2013, i 
hele 25 år. Hun sørger for friske og vakre blomster på alteret i kirken 
ved alle gudstjenestene, men er ikke medlem av  blomsterfondet. 
Hun har sørget for at kirkens inventar er blitt ivaretatt og behandlet 
på best mulig måte. Når man har med en fredet middelalderkirke å 
gjøre, er det viktig at de som får ansvar ser viktigheten av at kirken 
blir holdt i god stand og at det er et tjenlig sted for kirkens virksom-
het. Her har Ingegjerd Opland utvist et skjønn som er i tråd med 
både daglig virksomhet og det å ivareta et slikt smykke på en best 
mulig måte. Også etter at hun gikk ut av tilsynskomiteen for Byneset 
kirke, har hun organisert vaskedag i kirken gjennom Byneset bygde-
kvinnelag og vært den selvskrevne lederen og organisatoren.

Ingegjerd Opland har hatt og har et stort engasjement for Byneset 
Idrettslag, Byneset historielag, Byneset bygdekvinnelag, Byneset 
hagelag, Byneset Senterparti og Byneset menighetsråd og Byneset 
kirke, Middelalderkirken på Stein.

For Ingegjerd er ingenting umulig, - det som virker umulig vil bare ta 
noe lengre tid å realisere. Hun har et pågangsmot, vilje og ønske om 
å bidra til beste for alle aldersgrupper på Byneset.

Det sier seg selv at en person med ovennevnte egenskaper og 
 kvaliteter, er en ressurs for en hvilken som helst organisasjon. Som 
lærer både på barne- og ungdomstrinnet, har hun vært en kjær 
støtte for utallige elever og idrettsungdom på Byneset i mer enn en 
mannsalder.

Vi gratulerer Ingegjerd med en velfortjent utmerkelse!

Ingegjerd Opland tildelt Kongens fortjenestmedalje
Ingegjerd, en ildsjel i miljøet på Byneset har mottatt  Kongens  fortjenestmedalje for sin lange, engasjerende og 
inkluderende innsats i mange lag og organisasjoner gjennom mer enn 50 år. I for bindelse med høstmøte til Byneset 
historielag i Bynesaulaen  mandag 7. november, var Fylkesmann Brit Skjelbred på plass og foretok  til delingen. Bak 
søknaden som gikk til slottet, var  følg ende lag og organisasjoner: Byneset IL, Spongdal skole, Byneset historielag, 
Byneset bygdekvinnelag, Byneset senterparti og Byneset menighet.
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Profilen

Menighetsbladet ønsker å presentere den nye organisten for 
menighetene. Vi treffer han ved orgelkrakken etter en begravelse i 
Leinstrand kirke i slutten av oktober. Han forteller at han  gikk inn i et 
vikariat fra 1. oktober. Navnet er Andreas Pettersen. Han er en ung 
mann på 21 år som er vokst opp på Nardo.  Andreas forteller videre 
at han alltid har spilt piano, men under konfirmanttida i Tempe kirke 
fatta han for alvor interesse for orgelspill. Gjennom disse månedene 
hørte han mye orgelspill, og heime prøvde han å spille noen av 
disse stykkene på piano. Spesielt gjorde Bachs store "Toccata og 
fuge i D-moll" et voldsomt inntrykk.

Etter hvert begynte han å spille orgel gjennom Trondheim kultur-
skole. Kantor David Scott Hamnes driver en orgelklubb som har 
vært til god hjelp underveis. De hadde bl.a. øvelser i Nidarosdomen. 

Henning Sommero hadde komponert små stykker som de øvde på. 
Det ble en mektig opplevelse da han første gang fikk framføre et 
stykke for publikum fra det store orgelet i Nidarosdomen. Andreas 
har nå spilt orgel i 6 år. På videregående gikk han på musikklinja ved 
Heimdal videregående skole.

For tida tar han 2. året på bachelor i kirkemusikk ved Institutt for 
musikk, NTNU ( tidligere Trondheim musikkonservatorium). De 
holder til i Olavshallen. Målet er en 4-årig kantorutdannelse. Andreas 
forteller om dårlig rekruttering til kantoryrket. For tiden er de 7 
heltidsstudenter, mens det er noen langt eldre som kommer innom 
for ett år eller mer for å få den nødvendige formelle kompetanse. 
Dermed er det lett å få seg jobb etter endt utdannelse. I den 
forbindelse nevner han at han kom fra et vikariat i 100 % stilling fra 
Havstein før han fikk tilbud om å vikariere i menighetene her (80 %). 
I første omgang gjelder vikariatet fram til januar.

I lengre tid har han hatt nøkler til flere kirker i kommunen siden 
han ofte har vikariert rundt omkring. Som ansatt i Byneset og 
Leinstrand menigheter deltar han i stabsmøtene ved prestekontoret 
på Heimdal. Her skal han arbeide i et arbeidslag til beste for 
gudstjenestelivet i menighetene.

Du har bare vært her noen uker. Hvordan har det møtet 
vært?
Han har bare positivt å si om møtet med menighetene. Spesielt syns 
han at på bygda er vi flinke til å delta i menighetssangen. Når han 
hører at det er etablert forsangergrupper, så er dette noe han kan 
tenke seg å benytte seg av. Det vil gi menighetssangen et ekstra løft. 
Med den nye salmeboka kom det flere nye salmer som rytmisk kan 
være en utfordring. Det er viktig at en gradvis innøver nye salmer – 
og gjerne i forkant av gudstjenesten øver på disse.

Når vi spør han om andre hobbyer eller interesser sier han kort at 
jobben er også lidenskapen hans, så ...

Vi i redaksjonen vil ønske han velkommen – og ønsker ham lykke til 
i vikariatet.

Rolf Røstum

Ny organist        

Andreas Pettersen
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Første rekke fra venstre: Kirsten Bye, Liv Hagemo Norum, Solveig Bye Wiken, Anne Karin Heggelund, Helen Lein, Lisbeth Høyem.
Andre rekke fra venstre: Jorid Lillevik, Harald Haugrønning, Per Skjervold, Odd Niklas Haugrønning, Anders Skogstad, Leif Klomsten,  
Olaf Kviseth, Elisabeth Indergård, Inge Olav Berg.

50-årskonfirmanter Byneset 2016

50-årskonfirmanter Leinstrand 2016

1. rekke fra venstre: Leikny Ottem, Åshild Skogland, Mary Benberg Skjærvold, Britt Rønning Segtnan og Gunnar Quenild.
2. rekke fra venstre: Inge Wold, sokneprest Sveinung Enstad, Geir Wullum, Bjørn Arvid Mjøsund, Terje Ingdal og Joar Skårsmoen.
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Glimt fra menighetslivet

Fra 4-årsbok utdelingen i Byneset kirke 23. oktober. 
Foto: Janne-Kari Ballo Opland

Det er en stor glede å få minne om den felleskristne  BØNNEUKA 2017.
Det er byens største felleskristne satsing, der dere alle er med og utgjør en forskjell i byen vår. Bønneuka 
inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for enda flere! Denne gangen er de fleste innendørs 
samlinger lagt til Misjonskirken i Arkitekt Christies gt. 1c.
 
All info om arrangementene under Bønneuka blir utover høsten å finne på vår nettside: www.bønneuka.no.
 
Under Bønneuka 2017 kan du være med på:
• Bønnevakt 24-7 fra søndag 15/1 til søndag 22/1 (også denne gangen med hjemmevakter om natta).  

Ta kontakt med ditt menighetskontor for å tegne deg til bønnevakt!
• Vi leter etter våre åndelige røtter, i Pilegrimsgården mandag kveld med Hans Weichbrodt, tema  

«Våre jødiske røtter».
• Lovsang og bønn alle hverdagene kl. 11-13 i Misjonskirken
• Bønneskole tirsdag-torsdag kveld, i Misjonskirken, med Hans Weichbrodt (tirsd.) og Kari Holmås (onsd-torsd.)
• Store kveldssamlinger begge søndagene, den 15/1 kl. 19 i Misjonskirken, med Hans Weichbrodt.  

Og Bønnuka avsluttes søndag 22/1 kl. 18 i Nidarosdomen, der Magritt Brustad taler.
• Stor Taize-kveld fredag kl. 18
• Opplegg for ungdom/unge voksne i Salem lørdag fra kl. 15 og hele kvelden.
• Bønnetelt på Nordre tirsd. – torsd. kl. 15-17

Les mer om Bønneuka i Trondheim på www.bønneuka.no. Der vil du også finne link til vår Facebook-side.  
Spre infoen videre!

Bønn for Trondheim – Bønneuka for kristen enhet 2017 
15.–22. januar, søndag til søndag

Fra 4-årsbok utdelingen i Leinstrand kirke 16. oktober.     
Foto: Birgit Simonsen Rekkebo 
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Annonser og kunngjøringer

Julekonsert
Søndag 11. desember inviterer Leinstrand Songlag med 
gjester til julekonsert i hhv Heimdal og Leinstrand kirke i 
Trondheim. Tradisjonen tro vil det bli både kjente og kjære 
julesanger, og også noen nye innslag som hører denne 
årstiden til. Årets gjester er mezzosopran Nina Sætherhaug, 
Bjørn Vevang på orgel/ piano, Nyprosan og oppleser Mona 
Senneset. Dirigent er Janne Kristin Schanke.

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! 

Søndag 11. desember, i Heimdal Kirke kl. 17.00,  
og i Leinstrand kirke kl. 20.00!

Velkommen!

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

«Vi synger julen inn»
Søndag 18. desember kl. 19.00 i Byneset kirke

Deltagere: 
• Bynesstrupan
• Byneset Spellmannslag
• Byneset Seniorkor
• Songlaget Våren
• Lars Sperre – andakt

Gratis entre – kollekt ved utgangen.

Kirken i Trondheim og Klæbu  
inviterer til sorggrupper

Når man opplever dødsfall i nære relasjoner, kan det være 
godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og 
reaksjonene man kjenner på. Ofte er det godt å snakke med 
noen som står i en liknende situasjon. 

Sorggrupper arrangeres som samtalegrupper i regi av kirken. 
Gruppene er åpne for alle, uansett verdi- og livssyn. Ved flere 
grupper, samordnes de ulike gruppene, 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.

Oppstart februar/mars 2017, med forbehold om at det 
melder seg nok deltakere.

 Påmelding innen 1. februar 2017
Informasjon og påmelding til:
Inger Johanne Kristiseter, 41 46 82 22, ik447@kirken.no

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

Medvirkende:
• Byneset musikkorps
• Byneset Songlag
• Songlaget Våren
• Andakt ved sokneprest Sveinung Enstad
• Kollekt ved utgangen

Juletrefest
Bydelskafeen onsdag 4. januar kl. 17.00
• Juletregang
• Andakt ved Audun Slettahjell
• Sang av Byneset Songlag
• Bevertning

Alle hjertelig velkommen.

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Juletrefest på Berg bedehus
28. desember kl. 16.00 (4. juledag) 
• Andakt
• Juletregang
• Bevertning
• Sang av Familiekoret

Hele familien hjertelig velkommen.

Estlandkveld
Fredag 27. januar kl. 19.00 på Berg bedehus
• Tale ved Gunnar Prestegård
• Info om arbeidet
• Sang av Aure misjonskor
• Utlodning
• Bevertning
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Bibeldag
Gunnar Prestegård, tidligere generalsekretær  
i Indremisjonsselskapet (nå Normisjon) og  
forstander på Menighetssøsterhjemmet i Oslo  
vil holde 2 bibeltimer lørdag 28. januar 2017  
på Berg bedehus. Programmet blir slik:

Kl. 12.00: Tema: Nåden alene. 
Kl. 13.00: Lunsj. Hver enkelt tar med seg sin egen lunsjmat.  
 Kaffe og te serveres.
Kl. 14.00: Tema: «For intet har du fått det, for intet skal du gi  
 det.» Om tjeneste og diakoni.

Alle velkommen!

Byneset Bydelskafé
Åpningstid: man-tors kl. 11.00 – 15.30
 fredag kl. 11.00 – 14.00

Søndagsåpen: 11.12 og 18.12 fra kl. 14.00 – 18.00 

Henvendelser angående selskap, minnesamvær, catering  
og kaker osv., ring Freidis på mobil 928 35 560,  
se www.bynesetbydelscafe.no eller stikk innom.

Ettermiddagstreff i bydelskafeen
Onsdag 15. februar kl. 17.00
• Andakt ved diakon Mette Goa Hugdal
• Sang
• Bevertning 

Alle hjertelig velkommen.

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Ettermiddagstreff på Esp bedehus
Tirsdag 7. mars kl. 18.00
Andakt, sang, bevertning
Alle hjertelig velkommen!

Bygdakvelden 2017
Velkommen til bygdakveld i Leinstrand samfunnshus 

Søndag 12. februar kl. 17.00

Program:
• Byneset Leinstrand skolekorps
• Skolekoret
• Leinstrand Songlag
• Åresalg
• Loddsalg
• Kaffe, saft, frukt, brødmat, kaker
• Trekning på inngangsbilletten
• Trekning av loddsalggevinstene 

Inngang: Voksen kr 50,- og barn kr 10,-

All inntekt fra arrangementet går til drift av «huset» 

Vi vil også benytte anledningen til å gi bygdefolket en 
oppfordring om å ta kontakt med arrangørlagene. Vi 
ønsker flere nye medlemmer, både som aktive og som 
støttemedlemmer. 

Velkommen til en trivelig kveld!

Arrangører: Leinstrand idrettslag, Leinstrand sanitetsforening, Leinstrand og 
Tiller Landbrukslag, Leinstrand Bygdekvinnelag, Leinstrand Songlag, Byneset 
Leinstrand skolekorps



STIKK INNOM VÅR 
FINE JULEBUTIKK I

ADVENTSTIDA

Du finner oss 700m sør for rundkjøringa på Klett, langs E6
Man – fre 9-17, lørdag 10-16

Masse nytt 
i krukker og

pynt

Langåpent fra: søn 11. des: man-fre 8-19, lør 9-17, søn 12-14
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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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Klukk-klukk eggutsalg
Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 Spongdal

Ferske egg rett fra Gården
Large egg kr 60,- pr 30 egg
Klink egg kr 25,- pr 30 egg
Ekstra store 2 plommer kr 35,- pr 15 egg

• Også andre pakningstørrelser og antall
• Eggutsalget er selvbetjent i Hønsehuset
• Åpent alle dager hele døgnet
• Alle er velkommen til å kjøpe egg  

som er lagt av frittgående høner!
• Nyt smaken av lokalprodusert og kortreist 

mat!

Velkommen!

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

Velkommen!

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

Aktiviteter for barn og unge
vinteren 2017
• Babysang på Berg bedehus annenhver fredag 

kl. 11.00
• Fusion ungdomsklubb for 8.-10. trinn,  

Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00-22.00
• Tweens for 10-12 åringer en fredag i måneden.  

Se egen annonse i bladet.
• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 

8. januar og 19. februar.
• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00:  

15. januar og 5. mars.
• Tårnagentdag i Leinstrand kirke 27. januar. 3. trinn. 

Invitasjoner kommer.
• Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag  

kl. 18.45-21.00

For mer informasjon, gå inn på trosopplæringens hjemmeside 
www.tøtsj.no.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra  9. desember 2016 til 19. mars 2017

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå

Dato Dag Tid Kirke Nattverd Offer Diverse

09.12. Fredag 19.00 Bynesaulaen ja Ungdommens fredsgudstjeneste

11.12. 3.s.i advent 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet  

18.12. 4.s.i advent 11.00 Bydelskafeen ja Menighetsarbeidet

19.00 Byneset Musikalsk arbeide «Vi synger julen inn»

22.12. Torsdag 11.30 Nypantunet nei Julegudstjeneste

24.12. Julaften 13.00 Byneset nei Kirkens Nødhjelp

14.30 Byneset nei Kirkens Nødhjelp

16.15 Leinstrand nei Kirkens Nødhjelp

25.12. 1. juledag 11.00 Byneset ja NMS

26.12. 2. juledag 11.00 Leinstrand ja NMS

27.12. 3. juledag 19.30 Byneset nei Konsert 

01.01. Nyttårsdag 18.00 Leinstrand ja

08.01. Kristi åpenbaringsdag 11.00 Byneset ja Menighetsarbeidet Søndagsskole

15.01. 2.s.i åpenb. 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet Søndagsskole

22.01. 3.s.i åpenb. 19.00 Byneset ja Menighetsarbeidet Utdeling av lederkurs bevis 

29.01. 4.s.i åpenb. 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet Tårnagent

05.02. 5.s.i åpenb. 11.00 Bydelskafeen ja Menighetsarbeidet

12.02. Såmannssøndag 11.00 Leinstrand ja Bibelselskapet Familiegudstjeneste

19.02. Kristi forkl.dag 11.00 Byneset ja Bibelselskapet Søndagsskole

26.02. Fastelavnssøndag 18.00 Rye kapell nei Familiekoret Karnevalsgudstjeneste

05.03. 1.s.i faste 11.00 Leinstrand ja Kirkens SOS Søndagsskole

12.03. 2.s.i faste 11.00 Byneset ja Kirkens SOS

19.03. 3.s.i faste 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet
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Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24

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 88 652

Terje Meek 406 94 700
Glenn Jakobsen 406 94 600 

Tlf: 72 84 40 10

7083 Leinstrand 
Tlf. 72 84 63 46

Mob: 922 15 142 

E-post:firmapost@hoyem.no  tlf. 95 80 16 00

Tlf. 72 84 67 00 

ledigtime.no/tiptopharsentertrondheim

Tlf. 72 84 67 00 

ledigtime.no/tiptopharsentertrondheim

Klett | Tlf.: 72 84 67 90
7083 Leinstrand

Skippergt. 11
7042 Trondheim
Mob.: 975 51 600

Våre annonsører ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

 Heimdalsveien 160, 7083 Leinstrand. Tlf 74 82 73 22


