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MENIGHETENES NYE KONTONUMMER
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 31. mars 2017 
og sendes til: hv456@kirken.no 

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

Slekters gang 
Døpte
20.11. Sivert Georg Kjøsnes Haugrønning, Byneset kirke 
04.12. Johan Brustad, Børsa kirke 
04.12. Alma Kiplesund Meisingset, Betania Misjonsforsamling, Trondheim 
11.12. Martin Rein-Foss, Leinstrand kirke
26.12. Brage Nyborg Trøan, Leinstrand kirke

Døde
25.11. Ethel Pauline Lund, Leinstrand, f. 1921
27. 11. Sofie Charlotte Heimstad, Byneset, f. 1922
03.12. Ingebjørg Frengen, Byneset, f. 1939
14.12. Arnljot By, Byneset, f. 1937
26.12. Alf Peder Grande, Leinstrand, f. 1933
29.12. Jan Arne Finserås, Byneset, f. 1961
18.01. Harald Haugrønning, Byneset f. 1951 
18.01. Hans Ingolf Holan, Byneset, f. 1920
21.01. Lars L Benberg, Leinstrand, f. 1933

Ofringer siden sist
20.11. kr 1.400,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
27.11. kr  1.700,- «Lys til verden» (Byneset kirke)
27.11. kr 1.130,- «Lys til verden» (Leinstrand kirke)
04.12. kr   770,- Menighetsarbeidet (Rye kapell)
11.12. kr  1.000,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
18.12. kr   530,-  Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)
18.12. kr   1.740,- Kirkemusikalsk arbeide (Byneset kirke)
24.12. kr   13.191,- Kirkens Nødhjelp (Byneset kirke)
24.12. kr  7.235,- Kirkens Nødhjelp (Leinstrand kirke)
25.12. kr  1.810,- Det Norske Misjonsselskap ( Byneset kirke)
26.12. kr  1.600,- Det Norske Misjonsselskap (Leinstrand kirke)
15.01. kr 900,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
22.01. kr 1.285,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 

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

Menighetsforvalter Helge Venås
Tlf: 468 20 024
Privat: 481 13 942
E-post: hv456@kirken.no

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

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

Kari Borten Moe
Tlf: 911 12 972

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



Om å bli en bedre utgave av seg selv

Til ettertanke
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Et årsskifte er en anledning til å gjøre opp status og se hvilke 
muligheter en har i det nye året. 

Noen har nyttårsforsetter, og de kan holde til langt ut i februar. 
Minst!

Selv har jeg ofte ønsket å endre på en del ting hos meg selv som 
jeg misliker. Så ser jeg at nissen blir med på lasset. Fra jula og ut i 
det nye året, der sitter´n på lasset og ler hånlig av mine forsøk på 
forbedring. 

Selvrealisering selger bøker i bøtter og spann på verdensbasis. 
Fordi noe er galt. Vi er ikke fornøyd med oss selv og tilværelsen. 
Så lytter vi til slagordene fra dem som angivelig har klart det: Endre 
det mentale, og du skal endre livet! Positiv tenkning! Forløs energi! 
Oppnå ditt potensiale!

Vi hører ekkoet fra film og TV-serier:

- «I promise you it will never happen again! I can change!» - «Yeah, 
right!»

(- «Jeg lover at det aldri skal skje igjen! Jeg kan forandre meg!» - «Ja, 
særlig!»)

Det er i nære relasjoner en blottlegger sine svakheter mest, de er 
nødt til å dukke opp før eller siden, så kompliseres livet. Sagt om 
Drømmeprinsen: - Uvegerlig kommer det første «kvekk»! 

 «…så jeg ved ditt ord kan sørge over mine synder» er en underlig 
formulering i klokkerbønnen i kirken. Men det har noe for seg å 
be slik. For syndene er der, og de gjør skade, i nære relasjoner, i 
vennskap, og i storpolitikken, for den saks skyld. Vi svikter idealene, 
vi er oss selv nok, vi søker vårt eget på bekostning av andre. Det er 
nok av nisser på det omtalte lass, også i 2017.

«…tro på Jesus Kristus, og hver dag fornyes i et sant og hellig liv.» 
Slik ender bønnen. 

Her har vi faktisk en antydning om at «forbedring» er mulig. Og det er 
det. Ikke ved å skjerpe seg, ikke ved teknikker i tankevirksomheten, 
men ved Guds nåde, tilgivelse og kjærlighet. Da går veien gjennom 
erkjennelsen av ens feiltrinn, ikke fortielse eller fornektelse. 
Veien går gjennom kapitulasjon ved Jesu kors, ikke gjennom 
kraftanstrengelser på det godes vegne. Hvis man lever nær Gud, 
i lyset, med alt man strever med, er det ikke sikkert en selv ser 
«forbedring», men omgivelsene kan merke at vi har kontakt. 

Hollywood-stjernen Andrew Garfield (The Amazing Spiderman) 
spiller prest i en ny storfilm, og som forberedelse til rollen studerte 
han og levde han med de såkalte åndelige øvelser fra Ignatius av 
Loyola, meditasjonsøvelser med stillhet og ettertanke. Resultatet 
forteller han om i intervjuer: «I fell in love with Jesus». 

Så er ikke målet selvrealisering. På en side sett er vi allerede realisert 
av Gud. Fornyelsens potensiale ligger å erfare på et dypere plan, det 
som allerede er gitt oss; Gud nåde i Jesus Kristus.  

Godt fornyelsesår!

Sveinung Enstad
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To viktige begivenheter for Den norske kirke

Fra 1. januar i år skjedde et viktig skille i Den norske kirke. Fra den 
datoen ble det slutt på at Den norske kirke er ei statskirke. Det 
er mange grunner til at statskirka bør opphøre. Én grunn er at 
det passer ikke at staten forskjellsbehandler ett trossamfunn i et 
flerkulturelt og livssynsåpent samfunn framfor andre. Det er heller 
ikke uproblematisk at Den norske kirke skal være kobla direkte til 
makta i samfunnet. Hvilke følger dette vil få i framtida, er ikke klart 
i skrivende stund. Mye skal avklares etter så mange år – og med 
så tette bånd til staten. Kirkerådet vil måtte ta mange avgjørelser 
framover. Den norske kirke vil fortsatt– som 
andre trossamfunn – få offentlig støtte fra stat og 
kommune også i framtida. Men samtidig kan en 
se for seg at den økonomiske situasjonen vil bli 
mer usikker. I Sverige ble det slutt på statskirka 
i 2000. Nå må medlemmer betale kirkeavgiften 
over skatteseddelen (ca. 1 %).

Hvordan det blir med det økonomiske i Norge 
er bare én av sidene. Fortsatt vil mye bli ved 
det gamle. Det vil nå bli mer opp til de lokale 
menigheter i enda større grad å engasjere seg 
for å utvikle og nære et levende kirkeliv.

Opp gjennom vår historie – og da må vi gå 
svært langt tilbake i tid – så har kristendommen 
gjennomsyra samfunnet på så å si alle områder. 
Hele den vestlige kulturen har vært prega av 
tanker som har sitt utspring fra Bibelen. 

Vi holder oss i denne sammenheng til nordiske forhold – og 
nærmere bestemt hva som har skjedd i Danmark-Norge. Etter 
at Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 vinner tanken 
om mennesket som enestående av skapninger mer og mer plass. 
Samtidig er kongen eneveldig- og folket har å innordne seg. Mangt 
og mye har vært brutalt, men parallelt har det gradvis utvikla seg 
tanker om menneskets særstilling henta fra Bibelens tankegods.

Tar vi nå et sprang i tid – nærmere slutten av Middelalderen – så 
kommer vi inn på den andre begivenheten som vi kommer til å 
høre mye om i inneværende år. I 2017 er det 500 år siden Martin 
Luther slo opp sine berømte 95 teser i Wittenberg som et forsøk 
på å få pavekirka i tale omkring misbruket av avlatshandelen. Dette 
ble starten på vår protestantiske kirke som Den norske kirke er en 
del av.  

Vi skal ikke her gå videre inn på Martin Luthers liv. For de som er 
interessert i å vite mer om denne mannen, så er det lett å finne 
masse stoff om han på internett. 

En kan lett se at det er sammenfallende momenter her mellom de 
nevnte begivenheter:

Martin Luther er blitt kalt det første menneske i ”moderne tid” 
som vektla individet mot massen. ”Her står jeg og kan ikke annet”, 

er et utsagn fra verdenshistorien der han måtte møte keiserens 
og pavemaktas representanter. Her måtte han svare for det han 
anklaga pavemakta for. 

Han ble den som brakte folket Bibelen på deres eget språk. Ja, han 
kan vel sies å ha bidratt svært mye til å danne et tysk skriftspråk. 
Siden boktrykkerkunsten nå var oppfunnet, så var det mulig å trykke 
Bibelen. Den var fortsatt enormt dyr i anskaffelse, men i motsetning 
til tidligere da det bare var håndskrevne eksemplarer så var det nå 

mulig å skaffe seg et eksemplar som kosta ”bare” 
et par årsinntekter.

Vi må ikke dømme han og hans samtid for hastig! 
De opplevde Djevelen som en reell makt – og det 
prega hverdagen deres. Likeledes har han både 
skriftlig og muntlig kommet med utsagn som 
vi i dag tar skarpt avstand fra. Bl.a. hadde han 
mange stygge utfall mot jødene.

Da reformasjonen nådde Norge i 1536, så 
betydde det slutten på den katolske kirkas tid 
i Norge, men hva den enkelte følte, er en helt 
annen sak. Det tar tid å endre folks tanker og 
vaner!

I våre dager ser vi en tilnærming mellom de ulike 
kirkesamfunna – og det er godt! Martin Luther 

har fått en mye mer positiv plass blant katolikker i dag. Her ” på 
berget” førte innføringen av reformasjonen til mange endringer. 
I vår sammenheng er det naturlig å komme inn på den betydning 
Martin Luther har hatt på opplæringa i kristendom. Vi må huske at 
det var de færreste som fikk skolegang. Alminnelig skole for alle 
kom først over 300 år senere.

Han var forut for sin tid når det gjelder synet på de ulike bøker i 
Bibelen. Det var de bøkene eller skriftene som klarest sa noe om 
Jesus Kristus som var de viktigste. 

Pedagogen Luther forsøkte å gi kristendomskunnskap i et konsentrat. 
Det har vært århundrer av pugging av innholdet i ”Martin Luthers 
LILLE KATEKISME”. Den lille boka er delt inn i 5 parter.

Som en liten orientering – og oppfrisking for de eldre i menighetene 
– vil vi i menighetsbladet gjennom ”Luther-året” gi noen smakebiter 
fra hans katekisme:

FØRSTE PARTEN
Budene.
Første bud.
Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting  
og lite fullt og helt på han.

 ...i fokus
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– Hva har gledet deg spesielt i denne perioden? 
– Det var artig å være nær en stor by med rikt kulturliv! På Byneset 
og Leinstrand er det mange frivillige musikk-krefter, og mange å 
samarbeide med. Jeg har hatt glede av å se at folk har satt pris å bli 
spurt om å bidra i gudstjenestene. 

– Er det en annerledes Christine som slutter, en den som 
begynte i 2007?
– Personlig har jeg nok ikke forandret meg noe særlig, men jeg har 
lært mer om det å musisere i kirken. Jeg har blitt mer sikker i det å 
jobbe som kantor. 

– Vi står jo ganske nær tysk salmetradisjon, men er det noe 
du savner  den norske salmeboka? 
– Ja, én salme! 

– Bare en?
– Ja, «Die güldne Sonne voll Freud und Wonne» (Tekst: Paul 
Gerhardt,1666. Melodi: Johann Georg Ebeling 1666,red anm.)
Ellers så har den norske salmeboka så fine folketoner, som er gode 
å improvisere over. De har jeg brukt mye, både i begravelser og på 
konserter. 

– Er det noen musikalske høydepunkter du vil trekke frem? 
– «Vi synger julen inn» var alltid artig å være med på. I det hele 
tatt der det samles masse folk og mange bidrar. Orgelinnvielsen i 
Leinstrand kirke i desember 2009 var også et høydepunkt. 

– Hva synes du det er det viktigste du har tilført 
menighetene?
– Knytte musikklivet sammen, og dra det med inn i kirken! Ellers har 
jo det å spille til de forskjellige anledninger vært viktig. 

– Er det noen planer fremover i arbeidet på Melhus? 
– Ja, vi skal ha orgelinnvielse 4. juni, og så er det reformasjonsjubileet 
i høst, hvor vi samarbeider med Horg, Flå og Hølonda. I tillegg feirer 
Melhus kirke 125 år i høst. 

– Siste spørsmål er et ledende spørsmål: Du kutter vel ikke 
alle bånd til Byneset og Leinstrand? 
– Nei, vi skal jo fortsatt bo på Leinstrand, og jeg vil sette pris på å bli 
spurt om å bidra på ting! 

Menighetene takker kantoren hjertelig for innsatsen, og vil bruke 
anledningene karnevalsgudstjenesten på Rye kapell 26. februar kl. 
1100, og kulturkveld «Vi synger våren inn» 26. mars i Leinstrand 
kirke kl. 1800, og til å ta avskjed med Christine. Vel møtt på disse 
arrangementene!

Lykke til i ny tjeneste! 

Tekst og foto: Sveinung Enstad

Avskjedsintervju med Christine Goedecke

Christine Goedecke har gledet mange med sitt 
spill og sin entu siasme i årenes løp på Byneset og 
Leinstrand. Nå har hun begynt som kantor i Melhus 
kirke, etter 9 år i stillingen. Mange vil nok savne 
henne, og det er på sin plass å vie litt spalteplass 
til avtroppende kantor. Menighetsbladets utsendte 
tar en prat med henne, der hun sitter i sitt rette 
element: på orgelkrakken. 

Profilen
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Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente vann til familien. 
Køen ved brønnen kunne være lang, og for hvert minutt med 
venting, ble det ett minutt mindre med fotballspilling sammen med 
vennene. For en 13 år gammel gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann er hans ansvar. 
Og det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire kanner med vann 
skal fraktes fra brønnen og hjem, og når kannene er fulle er vekten 
på 80 kilo. Det er god trim for en 13-åring, kanskje litt for mye av det 
gode, tenker mange. Men vann må familien ha.

Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer 
i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har flere 
brønnbyggere fått opplæring, og en ny brønn er på plass. Den har 
gjort køen ved brønnen kortere og vannet renere. Sykdommer som 
diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye vondt i magen. 
Men nå er det mye bedre. I framtiden håper jeg at vanntilgangen vil 
bli enda bedre, og at folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, som 
nå også har bedre tid og helse til å spille fotball – slik 13 år gamle 
gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører Fasteaksjonen. I 
50 år har altså menigheter over hele landet bidratt til at millioner av 
mennesker har fått den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang 
på mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri 
få gitt nok takk til de som har støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske kirker verden over markerer at 
det er 500 år siden Martin Luther hang opp tesene i Wittenberg. 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i den norske 500 års-
markeringen, og målet er å vise diakoni i praksis ved å gå med 
bøsser den 2.-4. april.

– Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. Vi må sette 
oss ned og se på alt vi har oppnådd disse 500 årene. Vi kan ikke 
bare be om penger, og si halleluja og amen. Vi må se på hva vi kan 
gjøre for samfunnet vårt, sier Emmanuel Makala som er biskop i den 
lutherske kirken i området der Wilson bor.

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kirkens 
Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest mulig også de 
neste 50 årene trenger Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste 
bidragsytere. Du kan bidra til at Fasteaksjonen blir en suksess i <fyll 
inn menighet>, enten ved å stille som bøssebærer, eller ved å gi 
penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.

Ta vel i mot konfirmantene som ringer på hos deg tirsdag 4. april 
fra kl. 18.00.

Ja, vi elsker dette vannet
– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk  
av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson.
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Annonser og kunngjøringer

Byneset Seniorkor  
ønsker seg flere sangere
Hver mandag fra kl. 14.45–17.15 samles sangglade 
seniorer i Rye samfunnshus.

Vi ønsker oss flere som kan synge sammen 
med oss. De må ikke være fra Byneset. 
Dirigenten tar buss fra byen, og han har 
sikkert ikke noe imot selskap på bussen. 
Buss nr.75.

Av naturlige årsaker har vi mistet flere 
sangere det siste året. To som slutta på 
nyåret har sunget i koret over 25 år. Da de 
takka for seg, la de vekt på det gode miljøet i 
koret.

Her synger vi sanger som vi alle liker og som vi tror vil glede 
publikum på våre opptredener.

Nå har vi nettopp fått ny dirigent, Jan Tryman heter han. 

Mandag 16. januar var korets første møte med han. Han 
hadde hørt koret flere ganger synge, og han gleder seg til å 
dirigere oss. 

Randi (915 15 024) og Ingegjerd (922 42 223) hører gjerne fra 
interesserte sangere.

Basar Esp bedehus
Fredag 31. mars kl 19.00
Lodd og åresalg med mange fine gevinster.
 Beverting, andakt og sang.

Alle hjertelig velkommen!

Arr.: Styret i Esp bedehus

Hilsen på åremålsdager til eldre  
i menigheten
Det har i mange år vært en tradisjon at eldre fra 75 år og 
 oppover har fått en hilsen fra Diakoniutvalget i Byneset menig-
het hvert femte år. Vi tror at folk er takknemlige for denne 
oppmerksomheten og vil fortsette med den. Fra og med i år 
starter vi imidlertid med de som fyller 80 år. Ordningen vil 
altså nå starte ved 80 år og ikke ved 75 år slik som tidligere. 

Hilsen Diakoniutvalget i Byneset menighet

Bynesshow 2017
Søndag 2. april kl.16.00 i Bynesaulaen

Bynesstrupan (TKK) fremfører sitt årlige show, en hitparade 
med sang, dans og band.

Kaffe og kaker i pausen.

Billettsalget starter en time før showet ved inngangen.

Hjertelig velkommen!

Arrangør: Bynesstrupan

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

kl. 11.00.
• Fusion ungdomsklubb for 8.–10. trinn, Berg 

bedehus annenhver fredag kl. 18.00–22.00.
• Tweens for 10-12 åringer en fredag i måneden. 
• Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 12. mars og 30. april.
• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 5. mars og 2. april

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

Sundet gård pilegrimsherberge. Foto: John Wanvik

 For noen år siden ble det arrangert samtalekvelder på Sundet 
gård, «Forum for tro og tvil» Det var et sted hvor man kunne 
komme med all slags spørsmål, også de som kunne være 
vanskelige å komme med i en kirkelig sammenheng. Mange 
satte pris på disse kveldene, og har etterlyst det i senere tid.

Nå starter tilbudet opp igjen våren 2017, og to datoer er holdt 
av til formålet: Søndag 26. februar og søndag 23. april, begge 
kvelder kl. 1930. Sokneprest Sveinung Enstad leder samtalene, 
og det blir innledning og samtale på stabburet på Sundet. Salg 
av kaffe mm.

Vel møtt, folk i alle aldre og med ulike livssyn! 

Samtalekvelder på Sundet gård
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Middag 	 sang 
Litt for travelt å lage middag på en hverdag? 

Trives du godt med å spise sammen med mange? 
 

Hva med å komme til ferdig dekket bord en gang i 
måneden 

på Esp bedehus,  

Kammen 47, Leinstrand?  
 

Middagservering fra kl. 16.30 
Sang og samling ca. kl. 18.00 

 

Samlinger våren 2017:  

 9. februar 

9. mars 

6. april 

4. mai 

1. juni 

Velkommen! 

	

Påmelding seinest 
dagen før til 

Mette- diakon: 
mh657@kirken.no / 

90 57 81 41 

Middag 	 sang 
Litt for travelt å lage middag på en hverdag? 

Trives du godt med å spise sammen med mange? 
 

Hva med å komme til ferdig dekket bord en gang i 
måneden 

på Esp bedehus,  

Kammen 47, Leinstrand?  
 

Middagservering fra kl. 16.30 
Sang og samling ca. kl. 18.00 

 

Samlinger våren 2017:  

 9. februar 

9. mars 

6. april 

4. mai 

1. juni 

Velkommen! 

	

Påmelding seinest 
dagen før til 

Mette- diakon: 
mh657@kirken.no / 

90 57 81 41 

Invitasjon
Kattem Frivilligsentral har fornøyelsen av å invitere til 
åpningen av Nærmiljøsentral for Leinstrand /Byneset
– et samarbeidsprosjekt mellom Kattem Frivilligsentral,  
og kirken ved diakon Mette Goa Hugdal

Onsdag 15. mars kl. 12.00 – 14.00  
på Nypantunet Helse og velferdssenter

Vi ønsker å ha en liten markering i forbindelse med oppstart 
av sentralen, og håper du kan være med på å markere dette.

Litt om prosjektet
Kattem FS skal sette i gang en  
nærmiljøsentral på Leinstrand/Byneset,  
med åpningstid en dag per uke, i  
utgangspunktet på dagtid. Dette er et  
samarbeid med kirken, ved diakon Mette Goa Hugdal. 
Det er avholdt et åpent møte på Byneset HVS i vår, og et 
på Nypantunet HVS 1. november i år. Her møtte vi stort 
engasjement og interesse for en lenge etterlengtet møteplass, 
for samhandling og et nav for frivillige aktiviteter. Det er et 
ønske om en lavterskel møteplass, et sted for informasjon og 
kommunikasjon og ikke minst, en kopp kaffe i godt selskap. 
Ledere fra menighetsrådene Leinstrand/Byneset, Saniteten og 
FAU, innflyttere og folk om har bodd i bygda hele sitt liv, har  
på møtene gitt uttrykk for at dette vil vi gjerne ha.

FORMÅLET: 
• Bidra til en møteplass som alle kan benytte, 
• Sentralen skal være åpent en dag i uka.
• Vi skal være et nav for all aktivitet på stedet. 
• Et sted å møtes for en kaffe og en prat 
• Skal være et lavterskeltilbud
• Utforme ulike tilbud/aktiviteter
• Rekruttere og følge opp frivillige på stedet
• Kartlegging av aktiviteter i nærmiljøet

Med vennlig hilsen
Gunn Kristin Nilsen, daglig leder Kattem Frivilligsentral 

 

			Byneset Sanitetsforening 	

																																							  

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

	

 

			Byneset Sanitetsforening 	

																																							  

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

	

Gunn Kristin Nilsen, daglig leder på Kattem frivilligsentral 
Ingerlise Prytz, nestleder i styret for sentralen og frivillig.  
Her sammen med diakon Mette Goa Hugdal.

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

Vi er for tredje gang blitt resertifisert som livsgledesykehjem, 
noe vi er svært stolte av. Livsglede for eldre handler om å gi 
hverdagen til de som bor på sykehjemmet mening og skape 
gode øyeblikk for de eldre ut i fra deres interesser.  Dette har 
dere bidratt med ved å gi beboerne på sykehjemmet gode 
opplevelser via ulike typer innslag, noe vi setter stor pris på. 

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

Fra leder for Livsgledegruppa 
Hege Reppe 
Byneset helse og velferdssenter
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Rakedugnad på Leinstrand kirkegård
• Torsdag 4. mai kl. 18.00

Ta med nødvendig utstyr. 
Kaffe m.m. etterpå. 

• Tirsdag 9. mai kl. 18.00 er det vaskedugnad  
inne i kirka. 

Rake- og ryddedag på Byneset kirkegård
Mandag 24. april kl. 17.00 er det igjen dugnad for å rydde på kirkegården 
etter vinteren. De fleste er vel interessert i at kirkegården skal se ryddig ut.  
Vi oppfordrer derfor alle til å prioritere denne ettermiddagen til en felles 
innsats. De siste årene er gjennomsnittsalderen for deltakerne blitt stadig 
høyere, mens antallet har minket. Det er ikke særlig oppmuntrende.  
Det er sterkt ønskelig at yngre krefter møter opp, slik at antallet  
øker og gjennomsnittsalderen går ned!

Dersom været ikke er på vår side så prøver igjen  
onsdag 26. april til samme tid. 

NB. Dugnaden avsluttes med en enkel servering  
og sosial samling på kirkebakken. 

Møter i  
Byneset Normisjon
Hvis noe annet ikke er angitt holdes  
møtene på Berg bedehus kl.19.30.

• Søndag 5. mars:  
Tale ved Inger Brit Rødberg

• Søndag 26. mars: Møte 
• 2. påskedag hos Ann-Elin og Audun 

Slettahjell: Påskelovsang
• Søndag 7. mai: Tale ved Dagfinn 

Thomassen: «Luther og de andre»

II. Misjonsuke våren 2017,  
14.-16. mars (uke 11)
Misjonær Anna Sæther deltar som forkynner.

• Tirsdag 14. mars: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30
• Onsdag 15. mars: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
• Torsdag 16. mars: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

I. Foreningsmøter på søndager
• Februar, 12.: hos Grethe og Bjørn Røstum  kl. 19.30

• April, 23.: hos Eldbjørg og Ola Røstum  kl. 19.30

• Mai, 14.: hos Inger og Bertil Halsen  kl. 19.30

• Juni, 13.: hos Grethe og Bjørn Røstum  kl. 19.30  
Merk: ikke søndag men tirsdag!

• August, 27.: hos Ragnhild og Erlend Gjære kl. 19.30

• September, 24.: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

Årsmøter i menighetene
• Leinstrand menighet

Søndag 19. mars etter gudstjenesten  
i Leinstrand kirke kl. 11.00. 

• Byneset menighet
Søndag 26. mars etter gudstjenesten  
i Bydelskafeen på Spongdal kl. 11.00.

Ettermiddagstreff  
i bydelskaféen  
ved diakoniutvalget:
• Onsdag 15. mars kl. 17.00: 

Kåseri ved Jostein Landrø 
Sang av Anne Lise Landrø 
Andakt ved Per Even Robertstad

• Onsdag 19. april kl. 17.00: 
Musikk ved Jostein Kløften og  
Arne Strand 
Andakt ved Dagfinn Thomassen
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I aktiviteten Byneset H/V Senter
Dag Dato Tid Tema Tid Tid

Mandag 20.02 11.30 Piano/sang v/Liv Karin Alm, kaffeservering

Onsdag 22.02 11.30 Trim 13.30 Seniordans

Tirsdag 28.02 11.00 Trondheim toradergruppe, inngang kr 100,-, kaffe

Onsdag 01.03 10.30 Salg av klær v/Seniorshop 13.30 Seniordans

Fredag 03.03 11.30 Trim

Søndag 05.03 14.00 – 18.00 Åpen kafé

Tirsdag 07.03 11.30 Trim

Onsdag 08.03 11.30 Kvinnelige artister fra 1950/1960-tallet v/Sara Kristoffersen og Frank Scott

Mandag 13.03 11.00 Strikkekafé

Tirsdag 14.03 11.30 Bingo m/kaffe, kr 30,-

Onsdag 15.03 11.30 Trim 13.30 Seniordans 17.00 Ettermiddagstreff   
v/diakoni

Torsdag 16.03 11.00 Kultur arr. ”We are women” (opera/cabaret)
Inngang kr 150,- påmelding

Torsdag 16.03 18.00 Gammeldans

Onsdag 22.03 11.30 Trim 13.30 Seniordans

Fredag 24.03 11.30 Quiz

Søndag 26.03 11.00 Gudstjeneste

Onsdag 29.03 11.30 Trim 13.30 Seniordans

Mandag 03.04 13.30 Hyggestund v/Trønderkaillain, kaffe

Tirsdag 04.04 10.30 Salg av klær v/Seniormote 12.00 Hyggestund  
v/Øyvind Arnesen

Onsdag 05.04 11.30 Trim 13.30 Seniordans

Fredag 07.04 11.30 Hyggestund v/Dagfinn Gården kaffe, loddsalg

Søndag 09.04 17.00 Gudstjeneste

Mandag 10.04 11.00 Strikkekafé

Tirsdag 11.04 12.00 Påskelunsj, inngang kr 50,-

Onsdag 19.04 11.30 Trim 13.30 Seniordans

Torsdag 20.04 13.00 Reise i Bjørn Eidsvågs musikk v/Endre Lorentzen 
og Sigmund Aasjord

Endringer i oppsatte plan kan forekomme, påmelding/info ang.arr. Byneset aktivitetstilbudfor seniorer tlf. 72 54 99 58

Velkommen.

Konfirmasjonsgudstjenester 2017
• Søndag 21. mai Leinstrand kirke kl. 11.00 og 13.00
• Lørdag  27. mai Byneset kirke kl. 11.00
• Søndag 28. mai Byneset kirke kl. 11.00 og 13.00

Ettermiddagstreff Esp bedehus
• Tirsdag 7. mars kl. 17.00

Jostein Malum og elever fra Kulturskolen deltar
Utlodning – bevertning.



Et
ab

le
rt 

i 1
92

2

D Ø G N V A K T 
72 87 10 22

www.vigdal.no 
 

Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra  26. februar til 17. mai 2017

Dato Dag Tid Kirke Nattverd Offer Diverse

26.02. Fastelavnssøndag 11.00 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

26.03. Maria budskapsdag 11.00 Bydelskafeen ja Menighetsarbeidet

18.00 Leinstrand Kulturkveld

02.04. 4.s. i faste 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet

09.04. Palmesøndag 11.00 Nypantunet ja

17.00 Bydelskafeen ja Menighetsarbeidet

13.04. Skjærtorsdag 19.00 Leinstrand ja 

14.04. Langfredag 19.00 Byneset nei Kirkemusikalsk arbeide Pasjonsspill

16.04. 1. påskedag 11.00 Leinstrand ja Sjømannskirken

17.04. 2. påskedag 11.00 Byneset ja Sjømannskirken

23.04. 2.s. i påsketiden 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet Familiegudstjeneste

30.04. 3.s. i påsketiden 11.00 Leinstrand nei Menighetsarbeidet Samtalegudstjeneste

18.00 Byneset nei Menighetsarbeidet Samtalegudstjeneste

01.05. Off. høytidsdag 09.00 Rye kapell nei Kristne arbeidere

07.05. 4.s. i påsketiden 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet

14.05. 5.s. i påsketiden 11.00 Byneset ja Menighetsarbeidet

17.05. Grunnlovsdag 10.00 Leinstrand nei Redd Barna

12.00 Bynesaulaen nei Redd Barna

Med forbehold om endringer

Takk 
Takk for vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved vår  
kjære Arnljot By sin bortgang.
Takker samtidig for pengegaven på kr 18.900,- som er 
overlevert til Hjemmesykepleien på Byneset.

Bergljot Velve By
Edvind, Kristin og Marit Johanne med familie Blomsterfondene på Byneset og Leinstrand selger kondolanse-

kort til bruk ved bisettelser og begravelser.  lnntekten går bl.a. 
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 kart 
og bankgiro lagt ut i kirka. 

Kondolansekort

Sett av kvelden den 10. mai  
til vårkonsert i Folkvang!

SONGLAGBYNESET



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

Min salme
Vi er heldige som har så mange fine salmer! Blant salmene til fastetiden finnes et lite smykke  
– Ingen vinner frem til den evige ro.

Melodien er en vakker, mollstemt folketone fra Hallingdal, som treffer en nerve hos mange.  
Det har nok bidratt til at den er fremført og innspilt av en rekke artister innenfor mange ulike 
sjangre, der Kirsten Flagstad, Susanne Sundfør, Solveig Slettahjell, Tine Thing Helseth og 
Kraftverket er eksempler på noen av ytterpunktene.

Det er naturlig å knytte svenske Lars Linderots tekst til nettopp fasten. Samtidig kan tekstens  
kjerne lett overføres til møtet med livets mange utfordringer og arbeidet mot store og små mål. 

Heidi Rye Berg

Ingen vinner frem til den evige ro 
som seg ei veldig fremtrenger. 
Sjelen den må utstå en kamp for den tro 
hvorav vår salighet henger. 
Porten kalles trang og veien heter smal. 
Dog kan Herrens nåde åpne himlens sal. 
Kjemp da alvorlig, treng fremad med makt, 
om du vil himmerik vinne!

Meget vil deg hindre, min sjel, stå imot. 
Satan ei nåden deg unner. 
Treng deg gjennom alt som vil stanse din fot, 
verg deg i fristelsens stunder! 
Intet vil deg gagne hele verdens prakt 
dersom den får sjelen fanget i sin makt. 
Hør hva han sier som døde for deg: 

Strid i Guds kraft for din krone!
Jesus i ditt hjerte er alle ting verd, 
selv er han himmeriks rike. 
Derfor gjør med Jesus din daglig ferd, 
aldri vil han fra deg vike! 
Treng deg til hans hjerte inn med all din makt, 
han i nåde rekker deg din bryllupsdrakt. 
Hør hva han sier: Bråk tålmod, o sjel, 
så skal du himmerik vinne!

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå


