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Kirkens ansatte

Slekters gang

Sokneprest Sveinung Enstad
Tlf: 932 69 690
Privat: 467 64 849
E-post: se298@kirken.no

Døpte
10.12.
07.01.
14.01.
14.01.
14.01.
21.01.
28.01.
04.02.
18.02.
18.02.

Menighetsforvalter Helge Venås
Tlf: 468 20 024
Privat: 481 13 942
E-post: hv456@kirken.no
Kantor Wenche-Helene Fossen
Tlf: 915 13 593
E-post: wf322@kirken.no

Pernille Vingsand Brørs, Leinstrand kirke
Jonas Aune Havnvik, Leinstrand kirke
Elea Antonie Haugvaldstad Iversen, Byneset kirke
Alma Lånke Elbro, Byneset kirke
Aasmund Braak Kviseth, Byneset kirke
Elias Gartland Haug, Leinstrand kirke
Ralph Caleb Vanvik, Byneset kirke
Hedda Levie Losen, Leinstrand kirke
Isak Hjellen, Leinstrand kirke
Helene Wiseth-Hansen, Leinstrand kirke

Døde
02.12. Kristoffer Høe Ottesen, Byneset f. 1935
08.12. Gunnar Bjørnbeth, Byneset f. 1921

Diakon Mette Goa Hugdal
Tlf: 905 78141/938 57 489
E-post: mh657@kirken.no

Prostiprest
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner
Tlf.: 948 46 011
E-post: hg255@kirken.no
Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post: bb285@kirken.no
Besøksadresse:
Heimdalsvegen 4
Postadresse: 7080 Heimdal
Åpningstider: Tirsdag–fredag kl. 9–15. Mandag stengt.
Prestens treffetid: Tirsdag og fredag kl. 10–12.
Ellers etter avtale.

Redaksjon:
Helge Venås (ansv.), tlf: 468 20 024

Ofringer siden sist
19.11.
26.11.
03.12.
03.12.
03.12.
10.12.
17.12.
17.12.
24.12.
24.12.
25.12.
26.12.
07.01.
14.01.
21.01.
28.01.

kr 400,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
kr 1.550,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
kr 1.670,- Menighetsarbeidet (Bynesaulaen)
kr 1.000,- «Lys til verden» (Byneset kirke)
kr 1.040,- «Lys til verden» (Leinstrand kirke)
kr 710,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
kr 2.300,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)
kr 1.617,- Musikalsk arbeide (Byneset kirke)
kr 11.450,- Kirkens Nødhjelp (Byneset kirke)
kr 6.877,- Kirkens Nødhjelp (Leinstrand kirke)
kr 750,- Det Norske Misjonsselskap (Leinstrand kirke)
kr 1.500,- Det Norske Misjonsselskap (Byneset kirke)
kr 623,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
kr 2.358,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
kr 1.620,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
kr 2.100,- Bibelselskapet (Byneset kirke)

MENIGHETENES NYE KONTONUMMER
Kari Borten Moe
Tlf: 911 12 972

Anne Lise Berg
Tlf: 993 09 805

Byneset
Leinstrand
Menighetsbladet

1503.81.70241
1503.81.70489
1503.81.70241

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med 5 n
 ummer i 2018.
Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke 8, 17, 25, 39 og 49.
Einar Hjellen
Tlf: 404 73 676

Rolf Røstum
Tlf: 988 28 445

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 23. mars 2018
og sendes til: hv456@kirken.no

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

Byneset menighetsråd,
Leder Bertil Halsen
Tlf. 976 75 502
E-post: bertil.halsen@smn.no

Leinstrand menighetsråd,
Leder Ruth Mari Toven Goa
Tlf. 932 60 348
E-post: ruthmarigoa@yahoo.no
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...i fokus
Hva gjør vi – videre?
Redaksjonen har også gått inn i et nytt driftsår. Tid ble brukt til å samtale omkring bladets plass i
lokalmiljø og menigheter. Landsdekkende leserundersøkelse er gjort og i oppsummeringen kan vi lese
følgende «80 % av de som får bladet sier at de leser hver gang/så godt som hver gang/av og til». Dette er
oppsiktsvekkende høye tall. Vi i vår redaksjon håper sjølsagt at dette også stemmer for vårt blad! Likevel
er det viktig å ta seg tid til å prate igjennom hva slags stoff som skal med – og med hvilken begrunnelse.

I 2016/2017 ble det i Trondheim kirkelige fellesråd tatt initiativ
til et prosjekt angående nye menighetsstrukturer i kommunen.
De som ønsker å se nærmere på dette, kan gå inn på denne
lenken: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/om-fellesradet/prosjekt-ny-soknestruktur/.
Vi regner med at det er noen både på Leinstrand og Byneset som
har hørt mer eller mindre om dette, men for de fleste er det vel
nokså nytt. Hva innebærer det i vår sammenheng? Kan det bli ett
menighetsråd som skal dekke «Heimdalsregionen»? Da vil det bli
vanskelig å opprettholde vårt menighetsblad slik som nå. Vi får
håpe at menighetsråda i Leinstrand og Byneset kommer fram
til en god løsning for kommende slekter. Mye må være klart til
neste kommunevalg høsten 2019 da det samtidig skal være valg
til nytt/nye menighetsråd.
Heldigvis har vi hittil fått frivillige til å sitte i redaksjonen, men
vi er absolutt avhengige av at innbyggere er villige til å stille
opp for oss! Sammen håper vi å skaffe lesbart stoff også framover. Alle som kan tenke seg å bidra med tekst (liten eller stor)
er hjertelig velkommen til å levere inn stoff. Om ikke annet så
trenger vi tipsere. Det er sikkert mye vi kan bli tipsa om som flere
kan ha glede av å lese om i bladet. Og hva med bilder? Mange
aktiviteter foregår – og hva med å knipse et bilde etterfulgt av
en liten tekst? Husk det er viktig for andre å lese noe de sjøl er
forhindra i å være med på.
Redaksjonen tenker også på de unge. Hvordan kan vi tenke oss
stoff som er aktuelt og interessant for dem? Sikkert mye som blir
drøfta/ diskutert på skole og gjennom konfirmanttida. Kanskje
skal vi komme med en utfordring til skolen om å bidra med en
«Ungdommens røst»?
Vi vil prøve med et fast innslag: Siste nytt fra menighetsråda i
hvert nummer. Viktig at vi får innblikk i saker som blir behandla i
menighetsråda. Likeledes har vi drøfta og kommet fram til at det
kan være en idé å presentere forskjellige steder fra Leinstrand og
Byneset. Foreløpig noe uklart hva vi skal kalle innslaget. Bladet
dekker et såpass stor geografisk område at det kan være mye

som er ukjent for innbyggerne. Får vi også noen fra disse stedene
i tale i tillegg, så ville det absolutt være en fordel. Om det ikke er
de store severdigheter, så er det sikkert mye interessant å finne!
«Profilen» virker å ha blitt et fast innslag som vekker interesse.
Håper bare vi greier å finne fram til aktuelle personer. Det er
mange interessante personer som bor blant oss – og vi er på jakt
etter hverdagshelter. Fint om dere kommer med tips til oss. Husk
at det er mange nye som flytter både til Leinstrand og Byneset.
Ellers vil vi sjølsagt ha de faste innslaga: bidrag fra presten,
oversikt over møter, gudstjenester, annonser, «Slekters gang», …
Som dere ser, så har vi tenkt en del, men fortsatt er det flott om
noen kommer på noe annet som kan berike oss og bladets lesere!
Klippa fra menighetenes hjemmeside:
Byneset og Leinstrand har et rikt kirke- og kulturliv. Det er
gudstjenester i Byneset kirke, Leinstrand kirke og Rye kapell.
Det drives «Middag og sang», samlinger på Esp bedehus,
ungdomsklubb «Fusion» på Berg bedehus, familiekor,
ettermiddagstreff på Esp og Bydelskafeen på Spongdal,
temakvelder og konserter.
Kanskje skal vi/dere bli flinkere til å skrive/fotografere fra noen
av disse aktivitetene?
Redaksjonen
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Profilen
Lefse-Erna og Jarle
Når sykdom rammer er det viktig å ta grep. Erna og Jarle Haugum har vært gift i 56 år og har hele tida bodd på
slektsgården på Hangersletta. Etter at Erna fikk atypisk alzheimer og gradvis mista håndgrepet, bestemte de seg
for å flytte inn på omsorgsbolig på Byneset helse- og velferdssenter.

De er begge aktive personer, og
opp gjennom åra har de opp
arbeidet seg en stor omgangs
krets. Erna og Jarle viser at
de er interessert i folk og vil
pleie vennskap. Det siste kom
tydelig fram før jul da barna ville
arrangere 75-årsdag for mora.
Da inviterte Erna like godt 100
gjester!
Da yngstejenta var 3 år, innså
de at det var nødvendig av
Menighetsbladet avla dem et besøk i den nye
økonomiske årsaker at Erna igjen
heimen. Smilet var der som før og når hun ikke
tok seg arbeid utenfor heimen. Hun begynte
fant ord, sa hun til Jarle:” Sei de du”. I løpet
å arbeide i utetjenesten (vasking) med base
av en interessant samtale viste det seg at
fra Byneset Aldersheim. Erna forteller at
her var det et par som absolutt fortjente en
etter hvert ble det kjøkkentjeneste på nytt på
omtale i bladet. Det oppleves ofte slik at under
aldersheimen. Det endte med at hun i 1994
samtaler finner en raskt ut at det avdekkes
tok § 20 kurs som sertifiserte henne som kokk
med fagbrev. I perioden 1997–2004 bestyrte
mange rike liv. Og Erna og Jarle er ikke noe
hun Laugsand bydelskafé. En viktig grunn til
unntak!
at hun kom hit var nok at Jarle
allerede fra 1994 ble ansatt i
Erna begynte tidlig sin yrkes Det endte med at Erna
full stilling som kirketjener i
karriere. Allerede som 18-åring i 1994 tok §20 kurs
Lademoen kirke. Her ble han
hadde hun kjøkkenansvar på som sertifiserte henne
etter hvert en altmuligmann
Byneset Aldersheim. På den som kokk med fagbrev.
som ble manges favoritt.
tida var det bare to ansatte
Denne stillingen hadde han til
i tillegg til bestyrerinna.
han gikk av som p
 ensjonist i 2007.
Arbeidsdagen var ikke alltid ferdig når siste
måltid var laga og servert. På omgang hadde
Begge har engasjert seg i foreningslivet på
de tre også nattevakt. Bare 20 år gammel ble
bygda. Det som står deres hjerte nærmest
hun gift med Jarle. Paret fikk fem barn og på
er kristelig arbeid, men de har
den tida var det ikke barnehage,
og det ble et naturlig opphold Jarle var plassansvarlig vært aktive på mange områder
til beste for bygda. Kort kan
fra yrkeslivet for Erna. Jarle på Bondens marked
nevnes bondelaget, bonde
begynte tidlig som medhjelper på Torvet i 6 år.
kvinnelaget, sanitetsforeninga,
i kirka i tillegg til gårdsdrifta.
misjonsforeninger og også lokalpolitiske verv
Da gammelklokker Johan Krogstad fratrådte,
(Kr.F) Jarle har et vell av kunnskaper om hisovertok han klokkerstillingen, og etter hvert
toriske forhold på bygda så det ble naturlig at
også stillingen som kirketjener. Ingen av disse
stillingen var av en sånn størrelse at det ble
han engasjerte seg i Byneset Historielag. Her
gårdsdrifta framover som ble den viktigste
har han i flere perioder vært styremedlem og
inntektskilden. Jarle forteller at han hadde
satt i 12 år som salgsansvarlig for historie
arbeidssted i Byneset kirke i perioden 1969–
lagets produkter/ bøker.
1994.
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I 2012 ble de også med som medarbeidere
i Gjenbruksbutikken som NMS starta i
Sommerveita i Trondheim. Det har vært ei
interessant tid med mange fine møter med
hyggelige kunder!

Vi vet at dere også har engasjert
dere i internasjonalt hjelpearbeid.
Hva kan dere fortelle om det?
Først på 1990-tallet da Sovjetunionen falt
og vi fikk sjølstendige baltiske stater, var
det flere i Norge som begynte å engasjere seg for å hjelpe den fattige befolkningen på den andre sida av Østersjøen. Vi ble
med i Estlandsforeningen Midt-Norge som
jobba med ulike prosjekt i Estland. Jarle har i
mange år hjulpet til med hjelpesendinger med
trailere fullasta med klær m.m. som skulle over
Østersjøen. Han har også vært et par ganger i
landet på dugnad. Byneset menighet har hatt
en vennskapsmenighet i Torva i snart 25 år
og Jarle har i alle år vært aktivt med i arbeidet
for å få inn midler gjennom «Estlandskvelder».
Jarle forteller at han alltid har likt å synge.
Begge to begynte i Byneset Misjonskor. Etter
hvert ble han også med i en kvartett fra koret,
og her ble han en stødig tenor. Noen solist
oppdrag har det også blitt sjøl om han bare
er sjøllært. De siste 10 åra har han sunget i
Byneset seniorkor.
Etter at de overlot gården til dattera i 1995 og
flytta inn i kårhuset, så begynte en annen rik
periode i deres liv: STABBURSKAFÉEN.

Hva er historien bak
Stabburskaféen?
Bakgrunnen var at de ønska seg en pensjonist
hobby. Så begynte de å «innrede» stabburet
med tanke på å ta imot folk til servering.
Samtidig befant det seg så mange gamle
gjenstander på gården som kunne samles
her. Mange interessante historier var k nytte til
disse gjenstandene. Jarle – som er så historisk
interessert – kunne fortelle i det vide og brede

Til ettertanke

…hørt om indianeren
Snikende ullteppe?
om dette kombinert med en matbit. Men så
var det ikke så enkelt skulle det vise seg!
For å komme i gang så krevdes det bruks
endring av stabburet. Samtidig måtte Erna
ha godkjenning av Mattilsynet. Likeledes
måtte hun gjennomføre et etableringskurs.
Skulle hun orke på dette? Ja, kurset ble
gjennomført og de drev kaféen fram til
siste sommer. De tok imot større grupper
også til rømmegrøtservering.
Samtidig begynte de å pusse opp kjelleren i
kårboligen med tanke på å lage en bakste
kjeller.
Her begynte Erna større produksjonen av
lefser. Den spede starten er helt tilbake til
1981, men nå ble det laga lefser i større
mengder. Kallenavnet «Lefse-Erna skriver
seg fra den tida.

Var det på denne tida også
at dere ble med i «Bondens
marked»?
Skal du få solgt produkter, så må det også
være et marked. De deltok på «Bondens
marked i 10 år. Jarle var lett å be om å
hjelpe til med å få satt opp telt/boder.
Han var p
 lassansvarlig på Torvet i 6 år.
Sjøl solgte de lefser, v afler og kaffe. Mange
har gode m
 inner om den p
 erioden de var
med på «Bondens marked». Også her fikk
de mange venner og bekjente – og faste
kunder!
Et hyggelig minne fra denne tida var
under en valgkamp da Erna Solberg med
følge besøkte salgsboden deres. Hennes
kommentar var følgende: Jeg visste ikke at
jeg hadde et lefsebakeri i Trøndelag».
Sjøl om de nå har kommet et godt stykke
opp i åra og har måttet trappe ned på mye,
så er de fortsatt ofte å se i ulike sammenhenger. Med ti barnebarn og seks o
 ldebarn
så sitter de i dag med en stor familie
som de kan ta imot i den nye heimen.
Menighetsbladet t akker for at vi fikk inn
blikk i det rike livet deres, og vi ønsker lykke
til videre!
Rolf Røstum

… og kona hans; Løpende utgifter? Neivel. Indianerne kunne altså gi navn
etter egenskaper eller naturfenomener. I engelsktalende land finner vi
fornavn som Joy, Grace, og Gloria. Glede, nåde og ære.
På misjonsmarken hørte vi om han som ville kalle datteren sin det beste
han visste om i hele verden; hun ble hetende Jesus Kristus Mercedes Benz.
Søsteren min ble født på samme misjonsmark, hun skulle hete Frøydis.
Hvordan komme unna med det som misjonærer?
”– Hun er oppkalt etter en gudinne i norrøn mytologi”. – ”Say what!?!”
For oss er det ikke alltid innholdet, men hvordan vi synes det klinger, som avgjør hva barna blir
hetende.
Men hva med Jesus? Jo, det betyr ”Herren frelser”. Det er personnavnet, egennavnet og det
innebærer at Jesus er den eneste som KAN frelse. Og hva med Kristus? Det er tittelen, ikke
etternavnet. Det betyr ”den salvede”. Gresk utgave av det hebraiske Messias. En salvet er i det
gamle testamente en som skulle utføre en spesiell oppgave som prest, konge eller profet. Særlig
for kongene i Israel var salvelsen et rituale en måtte gå igjennom. Og salvelsen var Guds egen
utrustning. Derfor er det stort når brevene i det nye testamente kaller alle døpte og troende for
nettopp SALVET. Har du tenkt den tanken før? At Gud har gitt deg en utrustning for livet? Du har
ikke fått salve i et rituale, men salvelsen kommer gjennom Den Hellige Ånd i dåpen, som virker
i deg videre i livet for å befeste deg i troen.
Det er sammenheng mellom navn, tittel og identitet i Jesus.
Det klinger godt. (”Navnet Jesus” ble kåret til århundrets salme i NRK P1)
Og navnet GJØR godt, millioner av mennesker kommer til ro i sjel og sinn ved å sitte godt, puste
dypt, og nevne Jesu navn flere ganger. Så stille stunder kan med fordel innvies til Jesus. Det kan
også det aktive livet. Paulus oppfordrer til å ”la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med
takk til Gud , vår Far, ved ham”. Det skulle gi en pekepinn på hva som er bra å gjøre, og hva som
ikke er det. Man mobber for eksempel ikke i Jesu navn. Man tar den svake i forsvar i Jesu navn.
Hermed er Paulus sin oppfordring gitt videre. I Jesu navn.
Sveinung Enstad

Visste du:
Å kaste den første stein
Å være den første til å kritisere eller fordømme. Har sin bakgrunn fra steining som
straffemetode. (Johs. 8,7)
Steinansikt
Ansikt som er, ubevegelig og uttrykksløst. (Jer. 5,3)
Å falle på steingrunn/falle i god jord
Om noe som ikke blir godt mottatt eller anerkjent. (Matt 13,5)
Å holde sin sti ren
Et av mange gode råd fra Salme 119. Ofte brukt for å si at en må holde seg unna noe.
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Nytt fra menighetsrådene
Byneset
Vi presenter utvalgene.
Tilsynsutvalget.
Tilsynsvalget startet jobben sin med å stelle med konfirmantkappene
da vi overtok stafettpinnen. Vi fant imidlertid fort ut at sakristiet hadde
behov for en annerledes innredning for å tjene alle kirkens brukere
bedre. Helge var positivt delaktig i både planlegging og ominnredning
av rommet. Skyvedørene foran skapet med konfirmantkappene er fj
 ernet
til fordel for en tykk gardin fra tak til vegg. Dette letter adkomsten
til alt som oppbevares i hyllene, og det ble også bedre plass til store
ting som gymmattene. Disse var det vanskelig å plassere med de
smale skapdørene som var der fra før. I tillegg ble det kjøpt inn 2
benker med oppbevaringsbokser til søndagsskoleutstyr i stedet for
flere stoler som ikke kunne stables. Vi syns også det er hyggelig å
kunne tilby en liten stelleplass til dåpsbarn ved vasken. Kaffetrakter
med tilhørende utstyr har fått en egen liten spesialtilpasset hylle
og skap til kanner. Så ballet det i grunnen bare på seg med iver for
forbedringer. I gangen er det alltid trangt å stå og vente. Vi erstattet
derfor bordet der med en kjøpmannsdisk som tok mindre plass og hadde
gode oppbevaringsmuligheter for hefter ol. som selges. Helge hadde
tanker om noen lette kortrapper til galleriet som ville lette konserter
med behov for dette. Disse ble plassert i des. slik at de kunne prøvekjøres
på den årlige 3.juledagskonserten- med hell. Med litt flere løpere som
luner og hjelper på akustikk hist og her sier vi oss godt fornøyd med
utbedringene i kirken.

Leinstrand
•

•
•
•
•

Menigheten er akkurat ferdig med restaurering av kirka, alt er
ikke helt "ferdigstilt", vi i MR er fornøyde med resultatet både inne
og ute.
Kirka har fått toalett, som er brukervennlig for alle.
Sognestruktur, sammenslåing Leinstrand/Byneset.
Vår dugnader inne og ute.
menigheten har planer om å arrangere tur til vennskaps
menigheten i Ukraina i høst.

Sammenslåing av Byneset menighet og Leinstrand
menighet?
Menighetsrådene for Byneset og Leinstrand ber dere som utgjør
menighetene våre og menighetsmøtene, om å ta stilling til og uttale dere
om en mulig sammenslåing av Byneset og Leinstrand til én menighet.
Nidaros Bispedømmeråd oppfordret alle menighetsråd og fellesråd til å
vurdere soknestrukturen i sitt nærområde allerede tilbake i 2013. Kirkelig
fellesråd i Trondheim tok tak i denne oppfordringen og har gjennom
et omfattende utredningsarbeid gitt alle menighetsråd i Trondheim
grunnlagsdokumenter som er delt med menighetene.
Menighetsmøtet i hver menighet skal i henhold til kirkeloven ha anledning til å uttale seg om forhold knyttet til sammenslåing eller andre
endringer i grenser for soknene.
Menighetsrådene vil legge vekt på hva menighetsmøtene uttaler før det
blir sendt en anmodning til bispedømmerådet i form av en søknad om
sammenslåing. Det er bispedømmerådet som tar beslutning om sokn
skal endres og menighetsrådene ønsker med dette å være i forkant.

Kirkeloven og menighetsmøtets rolle og ansvar

§ 10. Menighetsmøtet.
Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet. Bare de
som møter fram personlig, kan stemme. Også biskopen, prosten og
soknepresten kan delta i møtet, men bare stemme om de ellers er
stemmeberettiget i soknet.
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Menighetsmøtet kalles sammen av menighetsrådet så ofte det er
påkrevd eller finnes ønskelig eller når minst 20 av soknets stemmeberettigede krever det.
Nærmere regler om formene for menighetsmøtets virksomhet gis av
Kirkemøtet.
§ 11 Menighetsmøtets oppgaver.
Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i
kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates
til menighetsmøtets avgjørelse.
Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet
gis anledning til å uttale seg om oppføring eller nedleggelse av kirke,
om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn.
For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når kirkelig myndighet ber om
det eller når menighetsmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg.

Byneset Sokn
Var fra langt tilbake i tid hovedsokn i fjorden rundt Gaulosen, derfor
ligger den gamle middelalderkirken ved sjøen. Fram til 1/7-1965 var
Byneset sokn sammen med Buvik Sokn eget prestegjeld. Ved regulering av kommunegrensene fra 1/1-1964 så ble Buvik en del av Skaun
prestegjeld. Planen var at deler av gamle Leinstrand sokn skulle bli en
del av Byneset prestegjeld.

Leinstrand Sokn
Bestod av hele tidligere Leinstrand kommune, hvor Heimdal ned til
Selsbakk og Granåsen skisenter, Kolstad tilhørte kommunen. Leinstrand
sokn var en del av Melhus prestegjeld.
Ved reguleringen av kommunegrensene fra 1/1-1964 ble det foreslått
endringer i sokneinndelingen.
Heimdal ble eget sokn sammen med Tiller. Disse ble sener delt og
Kolstad opprettet som eget sokn.
Det resterende av Leinstrand, Klett, Ringvål og områdene rundt skulle
da bli det nye Leinstrand sokn som sammen med Byneset sokn skulle
utgjøre Byneset prestegjeld. Dette ble virkelighet fra 1/10-1971.

Situasjonen nå
Vi erkjenner at Byneset og Leinstrand allerede samarbeider i både
idrett og kulturliv, og at menighetene også har mye felles. Staben er
felles for de to, likeledes menighetsbladet, kontorlokalene, og barneog ungdomsutvalget.
Gjennom årenes løp er det blitt gitt gaver av ulike slag knyttet til begge
menighetene, og det er etablert ulike fond/legater med definerte formål
som er knyttet opp mot den enkelte kirke eller menighetsarbeid. Disse
fondene vil bli ivaretatt ifht. det formålet de er gitt til, selv om Byneset
og Leinstrand nå er innstilt på en sammenslåing til én menighet.
En eventuell sammenslåing vil ikke ha noen betydning for antall ansatte.
Det vil bety en forenkling og tidsbesparelse på det administrative plan
dersom man har ett regnskap og et menighetsråd å forholde seg til.
Vi ber dere som har tanker, meninger, synspunkter på dette om å
møte opp på Menighetenes årsmøter/menighetsmøter.
BYNESET MENIGHET
Søndag 11. mars kl. 11.00 på bydelskafeen på Spongdal
LEINSTRAND MENIGHET
Søndag 18. mars kl. 11.00 Leinstrand kirke
Bertil Halsen
Leder
Byneset menighetsråd

Ruth Mari Toven Goa
Leder
Leinstrand menighetsråd

Glimt fra menighetslivet
Juletrefest

3. januar ble den årlige juletrefesten som diakoniutvalget på
Byneset arrangerer, avholdt på Bydelskaféen. Omkring 60 møtte opp
og vi hadde en trivelig kveld med andakt, allsang og god servering.
Det ser ut til å bli en tradisjon at Byneset Songlag kommer og deltar
– ikke bare med egen opptreden, men at de også blir med og deltar i
sangen og gangen rundt juletreet.

Nytt av året var det at det kom konfirmanter som hjalp eldre som
hadde behov for litt ekstra hjelp. Det er fint at generasjoner kan
møtes på denne måten!

Store utbedringer på Leinstrand kirke i 2017
Det har blitt foretatt store utbedringer på kirka i året som har gått. Foruten at den har
blitt malt utvendig, fått nye takrenner og oppjustert taket så har det blitt bygd
ny trapp med innlagt varmekabler. Ny inngangsdør har det også blitt. I våpenhuset har
det blitt plass til et nytt toalett som også kan benyttes av alle.
Det har vært en lang vei fra 1673 og til i dag, med tanke på at rullestolbrukere og
andre bevegelseshemmede har hatt en ulempe ved å bruke kirken, sa sokneprest
Sveinung Enstad ved åpningen som ble foretatt med fanfare og snorklipping.

Lysere tider for Byneset Blomsterfond
Etter flere år med «rød bunnlinje» har vi gleden av å melde at
året 2017 er kommet ut med et resultat som ligger på plussiden.
Underskuddene i de senere årene har ikke vært foruroligende, men
såpass store at fondets bankkonto har krympet noe. Blomsterfondets
inntekter er basert på salg av kondolanseblanketter (også kalt
blomsterbrev) som er beregnet til bruk i bisettelser og begravelser.
Blankettene kan også benyttes for pengeinnlegg dersom det er ønske
om å støtte andre formål ved slike anledninger. Prisen på
kr 50 pr. stk. avviker ikke mye fra prisen på mer kommersielle
kondolansekort, og det synes som mange har valgt å bruke
blankettene for å støtte Blomsterfondet i 2017. Dette er styret i
fondet meget glad for.
Formålet med Byneset Blomsterfond er å bidra til «å holde kirken
og kirkegården vakker», som det står i fondets formålsparagraf.
Primært benyttes fondets midler til å skaffe blomster til alteret
ved gudstjenester og seremonier i kirka og Rye kapell, og stell og

vedlikehold av blomsterurner. Av andre formål kan nevnes anskaffelse
av vannkanner og annet småutstyr til bruk ved stell av gravplassene.
Innkjøp og vedlikehold av utebenker og andre tiltak av mer varig
karakter har vært gjort i «bedre tider».
Som det går fram av foranstående har virksomheten en tid gått
på sparebluss mht økonomien. Vi håper derfor at 2017 kan være et
vendepunkt.
Uansett vil styret i Byneset Blomsterfond rette en stor takk til alle
som benyttet fondets kondolanseblanketter i 2017!
Blankettene er til salgs hos Prix Spongdal og Coop Marked Rye. Dette
gjøres vederlagsfritt av personalet i butikkene, og styret vil benytte
anledningen til også å takke hjertelig for denne hjelpen!
Med hilsen for styret i Byneset Blomsterfond
Jostein Kløften (styreleder)
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Annonser og kunngjøringer
Vi vil bruke mer bygg
i matlaginga vår!

Ettermiddagstreff i bydelskafeen
på Spongdal

Byneset Bygdekvinnelag arrangerer
«byggkveld» på personalrommet på
Spongdal skole 8. mars kl.19.00.
Her demonstrerer vi ulike retter hvor bygg er en viktig
bestanddel. Etterpå smaker vi.

Onsdag 14. mars kl. 17.00
• Andakt
• Sang av sanggruppa «Shalom»
• Bevertning

Gratis for medlemmer. Kr 100,- for andre.
Påmelding til Jorunn Vorseth,
(jor-vo@online.no, tlf. 480 05 277), senest 1. mars.

Onsdag 18. april kl. 17.00
• Andakt
• Musikk ved Byneset spellmannslag
• Bevertning
Alle er velkommen.

Rakedag på Byneset kirkegård
våren 2018

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Årets rake- og ryddedag arrangeres
mandag 30. april fra kl. 17.00
Blir det for dårlig vær prøver vi onsdag 2. mai.
Vi håper på godt oppmøte (forhåpentlig ikke
bare pensjonister!), og kan friste med dugnadskaffe med tilbehør når vi er enige om at
jobben er gjort!

«Folkemusikkgudstjeneste»

Styret i Byneset Blomsterfond

Byneset kirke søndag 29. april kl. 11.00
Lokale musikere deltar.

Møteoversikt 2018
for Byneset Misjonsforening,
Norsk Luthersk Misjonssamband

Dugnad i Leinstrand kirke
og kirkegård
•
•

Mandag 7. mai kl. 18.00 er det vasking
og rydding inne i kirka.
Tirsdag 8. mai kl. 18.00 er det rakedag
på kirkegården. Ta med nødvendig utstyr.

Kaffe med mere etterpå.

«Vi synger våren inn»
Leinstrand kirke søndag 18. mars kl. 18.00
Songlaget Våren med flere deltar.

Foreningsmøter på søndager.
Februar, 18.:
hos Grethe og Bjørn Røstum
Taler: Øystein Bliksås
April, 22.:
hos Eldbjørg og Ola Røstum
Taler: Knut Lid
Mai, 13.:
hos Inger og Bertil Halsen
Taler: Johannes Selstø
Juni, 10.:
hos Ragnhild og Erlend Gjære

kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 19.30

I. Misjonsuke våren 2018, 21-23. mars (uke 12)
Taler: misjonær Kristian Fagerli
Onsdag 21. mars: Berg bedehus, 2. etasje
kl. 19.30
Torsdag 22. mars: Berg bedehus, 2. etasje
kl. 19.30
Fredag 23. mars hos Eldbjørg og Ola Røstum
kl. 19.30
NB: Det tas forbehold om forandringer i programmet.

Møter i Byneset Normisjon
•
•
•
•

Søndag 25. februar Andakt ved Audun Slettahjell
2. påskedag 2. april Påskelovsangkveld
Søndag 29. april
Søndag 27. mai
Tale ved Inger Britt Rødberg

Møtene holdes på Berg bedehus kl. 19.30
Alle er hjertelig velkommen.
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Aktiviteter for barn og unge

Menighetenes årsmøter

• Babysang på Berg bedehus annenhver fredag
kl. 11.00.
• Fusion ungdomsklubb for 8.-10. trinn,
Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00-22.00.
• Høytidsgøy – To kvelder med påske- og pinseaktiviteter
for 8- og 9-åringer. Invitasjon kommer i posten.
• Skaperfest – Musikalhelg for 10-åringer i Kolstad kirke
14.-15. april. Et samarbeid mellom flere menigheter.
Invitasjon kommer i posten.

Byneset menighet
Har sitt årsmøte etter Gudstjenesten på Bydelskafeen
søndag 11. mars kl. 11.00.
Byneset Bygdekvinnelag spanderer kirkekaffe.

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

Ønsker du å være med til Ukraina?
Leinstrand menighet planlegger tur for å besøke sin
vennskapsmenighet i Zmerynka i Ukraina. Foreløpig tidspunkt
er midten av september. For mere opplysninger kontakt
menighetskontoret.

Kursbevis til ungdomslederne

Leinstrand menighet
Har sitt årsmøte etter Gudstjeneste i Leinstrand kirke
søndag 18. mars kl. 11.00.

Forandringer i redaksjonen
Vi takker Ingegjerd Opland
for mange års godt arbeide i redaksjonen
og ønsker Anne Lise Berg velkommen.

TrondheimSolistene i Bynesaulaen!
Musikkens Venner på Byneset og Leinstrand inviterer til stor
konsert lørdag 20. oktober 2018 kl. 17.00 i Bynesaulaen.
TS vil ha en egen avdeling hvor de fremfører noe av sitt
internasjonale turneprogram.
I tillegg vil de også spille sammen med Byneset Spellmannslag
og Byneset musikkorps.
Konserten avsluttes med de kjente operakorverkene «Slave
koret» og «Triumfmarsjen» av Verdi. Til dette behøver vi et
stort operakor, som vil fungere som et prosjektkor for denne
anledningen.
Vi inviterer derfor alle kormedlemmer på Byneset og
Leinstrand til å være med på denne begivenheten. I
tillegg håper vi andre sangere fra Byneset og deler av
Trondheimsområdet har lyste til å være med på dette.

Ungdomslederne har mottatt kursbevis

De er hjertelig velkommen. Vi beregner 6 korøvelser, som blir
planlagt i god tid. For å forenkle innøvingen vil det bli benytta
lydfiler. Det vil bli lagt vekt på å unngå kollisjoner med de faste
øvingskveldene til korene.
Vi håper på god respons fra både aktører og publikum til denne
store og enestående begivenheten.
Kontaktperson:
Musikkens Venner
Roar Wik
mobil: 48006279
mail: roa-wik@online.no

Leinstrand kirke
Fortsatt åpen – hver torsdag fra kl. 18.00–20.00
Man kan sette seg ned og hvile, be, tenne et lys.
Ta kontakt med kirkeverten hvis det er behov for samtale.
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Hvert sted har sin historie
Alle steder har sin historie eller særpreg, og dette har ofte gitt navn til stedene. Ettersom tiden har gått er
stedsnavnet blitt modernisert og språket endret med det resultat at opprinnelsen til navnet er blitt mere diffus.
Vi lager en serie gjennom 2018 som ser nærmere på stedsnavnene på Byneset og Leinstrand.
Klett
• Kommer av norrønt Klettar (av klettr som betyr fjellskrent)
• Gården var i 1647 krongods, og ble først i 1733 solgt til
bondeselveie. Gården ble delt i flere bruk fra 1830. Under den
2. verdenskrig så bygde tyskerne en stor militærleir på Klett.
Området er etter det benyttet til dels militære formål dels til
industritomter, og etter hvert byggefelt.

Rye
• Nordvest for Bosbergheia og nord for Bosberg på Byneset ligger
idylliske Rye.
• Rye betyr naturlig eng/rydnig.
• Gården, som i dag er delt i to eierparter har en betydelig
og interessant historie. Her finnes mange fortidsminner,
steinalderboplasser, gravhauger og røyer. Gården ble sannsynligvis
ryddet i vikingetiden, og har vært høvdingsete, noe som fremgår
av sagaen. Omkring år 1450 var gården delt i flere bruk som
tilhørte erkebiskopen.

Fasteaksjonen 2018

• Gården ble krongods under reformasjonen.
• Rye er i dag navnet på den nordlige delen av Byneset.
• I dag eies de av av familiene Kristen Rye og Kai Rye.

Skitgrenda
• Bjørn-Olav Berg forteller om grenda han vokste opp i, og
bakgrunnen for navnet som har holdt seg på folkemunne i mange
år:
• – Jeg har vokst opp i ei grend på Byneset som før vi fikk offisielle
gateadresser bare ble omtalt som Skitgrenda.
• Det hadde seg slik at en omreisende handelsmann, en «haindlar
kaill», opplevde SVÆRT dårlig salg på sin ferd i denne grenda.
• Da han kom til en gård som ikke lå så langt unna, uttrykte han det
på følgende måte:
• «Den grenda borti der, det va ei ordentlig skitgrend».
• Og det navnet fulgte grenda, helt frem til den for noen år siden
fikk det mer innbydende navnet Myrsundvegen.
Anne Lise Berg

OPERA FOR ALLE!
Byneset Songlag, Songlaget Våren og
Sør-Trøndelag Orkesterforening inviterer
til en fantastisk konsert med magiske operaperler
i Bynesaulaen på Spongdal.
Sett av datoen:

Lørdag 2. juni kl. 18.00
Konserten støttes av

Hva er Fasteaksjonen?
For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg
for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp
sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest
største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen.
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.
Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve
Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag
før palmesøndag.

Hva går pengene til?
Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid
med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.
Aksjonspengene som ble samlet inn i fjor har blant annet gått
til å gi kongolesiske flyktninger vann og latriner i flyktningleirene i Angola.
Konfirmantene i Byneset og Leinstrand ringer på hos deg
tirsdag 20. mars fra kl. 18.00 og utover.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 25. februar til 17. mai 2018
Dato

Dag

25.02.

2. søndag i faste

11.00

Byneset

ja

Menighetsarbeide

04.03.

3. søndag i faste

11.00

Leinstrand

ja

Menighetsarbeide

11.03.

4. søndag i faste

11.00

Bydelskafeen

ja

Menighetsarbeide

Menighetens årsmøte

18.03.

Maria budskapsdag

11.00

Leinstrand

ja

Menighetsarbeide

Menighetens årsmøte

18.00

Leinstrand

11.00

Nypantunet

ja

17.00

Bydelskafeen

ja

25.03.

Palmesøndag

Tidspunkt

Kirke

Nattverd

Offer

Diverse

«Vi synger våren inn»

29.03.

Skjærtorsdag

18.00

Rye kapell

ja

Kveldsmat

30.03.

Langfredag

18.00

Leinstrand

nei

01.04.

1. påskedag

11.00

Byneset

ja

Sjømannskirken

02.04.

2. påskedag

11.00

Leinstrand

ja

Sjømannskirken

08.04.

2. søndag i påsketiden

11.00

Rye kapell

ja

Menighetsarbeide

15.04.

3. søndag i påsketiden

11.00

Leinstrand

ja

Menighetsarbeide

22.04.

4. søndag i påsketiden

11.00

Byneset

nei

Menighetsarbeide

Samtalegudstjeneste

18.00

Leinstrand

nei

Menighetsarbeide

Samtalegudstjeneste

11.00

Byneset

nei

29.04.

5. søndag i påsketiden

01.05.

Offentlig høytidsdag

INGEN GUDSTJENESTE

06.05.

6. søndag i påsketiden

11.00

10.05.

Kristi himmelfartsdag

INGEN GUDSTJENESTE

13.05.

Søndag før pinse

11.00

Bydelskafeen

17.05.

Grunnlovsdag

10.00

Leinstrand

nei

Redd Barna

12.00

Rye kapell

nei

Redd Barna

Leinstrand

Familiegudstjeneste

«Folkemusikkgudstjeneste»

ja

Menighetsarbeide

ja

Menighetsarbeide

Med forbehold om endringer.

Takk



Hjertelig takk for all deltagelse ved Solveig Kviseths bortgang.
Takk for blomster, kondolanser og penger som er videreført
til Hjemmesykepleien på Spongdal og takk til Nypantunet for
god pleie.

Kondolansekort
Blomsterfondene på Byneset og Leinstrand selger
kondolansekort til bruk ved bisettelser og begravelser.
lnntekten går blant annet til forskjønnelse av kirkegårdene
og blomster i kirkene. Vi håper derfor at kortene vil bli
benyttet. På Byneset kan de kjøpes hos Prix Spongdal og
Coop Rye. På Leinstrand er kort og bankgiro lagt ut i kirka
og ligger også i Esp bedehus.

Knut, Olaf og Inger med familier

En varm takk for all vennlig deltagelse med blomster og
pengegaver til Byneset hjemmesykepleie ved Gunnar Bjørnbeth
sin bortgang.
Gunvor Bjørnbeth med familie
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Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24

Min salme

Dette er en påskesalme som jeg syns
er veldig bra, fordi den får frem kirkens
budskap på en meget klar måte. Hele
budskapet om at det finnes et liv etter
døden i Bibelen bygger på at Jesus selv stod
opp fra de døde. Jesus sier selv at han er
veien, sannheten og livet og at den som tar
imot ham har evig liv! Romerbrevet
kap. 10. v. 9-10 forklarer hvordan man
praktisk tar imot den frelsende troen: v.9:
For dersom du med din munn bekjenner at
Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde,
da skal du bli frelst. V.10: Med hjertet tror en til rettferdighet, og med
munnen bekjenner en til frelse.
Refrenget på denne salmen som runger: «Halleluja! Vi skyldfrie
er», er basert på at man har tatt imot Jesus, han som er det
eneste mennesket som har levd syndefritt på jorda, tok på seg alle
menneskers skyld da han døde på korset og når han endelig stod opp
på den 3. dag, var seieren endelig for all tid og evighet!

Under den lutherske reformasjonen kom Luther med den befriende
bibelske læresetningen om at mennesket rettferdiggjøres ved troen
på Jesus alene! At det hverken gikk an å kjøpe seg fri eller streve
med gode gjerninger for å oppleve frelsen!
Dette blir personlig for hver enkelt av oss når vi tar imot Jesus!
Da kan vi helhjertet synge med: «vi skyldfrie er»! Ikke fordi vi i oss
selv er skyldfrie, men på grunn av at han (Jesus) som var uten skyld,
tok på seg vår skyld! En fantastisk byttehandel for oss, men en høy
pris betalt av Jesus, enhver må se til at denne nåden ikke går fra seg,
midt blant alle andre røster i verden!
Noen kan tenke at dette ikke gjelder alle mennesker, at man ikke
trenger en frelser, men skriften forklarer at ingen mennesker er
100 % fullkommen i seg selv, derfor er det ikke bare de som har
bommet «skikkelig» på målet som trenger nåden, men hver enkelt
trenger den, uavhengig om man har syndet mye eller lite!
Dette er en salme som vi kan synge/reflektere/glede oss over hele
året, selv om det i utgangspunktet er en påskesalme!
Gerhard Berg

Han er oppstanden. Halleluja!
Tekst: Bernard Kyamanywa, oversatt til norsk i 1979 av Anne M. Brodal
Melodi: Afrikansk folketone

Refr.:
Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seieren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant da livet han gav,
gav det til oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.

Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp – som selv han har sagt.

Elveseter
begravelsesbyrå
Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

Døgnvakt:

72 84 50 80

kontakt@elveseter.com
www.elveseter.com

Skipnes Kommunikasjon AS

Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

