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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 
2019. Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke  9, 19, 36, 43 og 50.

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 4. april 2019 og 
sendes til_ hv456@kirken.no

Slekters gang 
Døpte
09.12.  Ruben Moe Wold, Leinstrand kirke 
09.12.  Nora Karoline Hauge Indergård, Leinstrand kirke 
13.01.  Casper Sebastian Fellinghaug, Havstein Kirke 
10.02.  Aksel Lillevik Baardsgaard, Leinstrand kirke 
10.02.  Ulrik  Lillevik Baardsgaard, Leinstrand kirke  
17.02.  Olav Melø, Byneset kirke 
17.02.  Johan Røstum, Byneset kirke 
  

Døde
23.12.  Trygve Ingemar Hagen, Byneset  f. 1937
04.01.  Hans Christian Elbro, Byneset  f. 1968
08.01.  John Lykken, Byneset  f. 1932
27.01.  Kari Moksnes, Byneset  f. 1930
03.02.  Erling Njøs, Leinstrand  f. 1933 
04.02.  Solveig Lerli, Leinstrand  f. 1922

Ofringer siden sist
18.11.  kr.     780,-  Menighetsarbeidet  (Leinstrand kirke) 
25.11.  kr.  1.475,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
02.12.  kr.  1.300,- «Lys til Verden»  (Leinstrand kirke)
09.12.  kr.     617,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
16.12.  kr.  1.042,-  Menighetsarbeidet (Bydelskafeen, Spongdal)
16.12.  kr.  2.835,-  Musikk i gudstjenesten (Byneset kirke)  
24.12.  kr.  7.360,-  Kirkens Nødhjelp (Leinstrand kirke) 
24.12.  kr.12.760,-  Kirkens Nødhjelp (Byneset kirke, 2 gudstj.)
25.12.  kr.  2.000,-  Det Norske Misjonsselskap (Byneset kirke)
06.01.  kr.  1.150,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
13.01.  kr. 1.300,-   Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
20.01.  kr.    870,-   Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
27.01.  kr. 2.757,-   Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
03.02.  kr. 1.000,-   Menighetsarbeidet (Byneset kirke)

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

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

Diakonimedarbeider Unni Taraldsen Aune
Tlf: 954 74 299
E-post: ua936@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

Kari Borten Moe
Tlf: 911 12 972
kbortenmoe@gmail.com

Anne Lise Berg
Tlf: 993 09 805
anneliseberg@greterode.no

Einar Hjellen
Tlf: 404 73 676
e-hj@online.no

Rolf Røstum
Tlf: 988 28 445
rolfrostum@gmail.com

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

Se også menighetenes hjemmeside: 

 kirken.no/bynesetogleinstrand
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Livshistorien – en av flere mulige?
Hvis du blir bedt om å fortelle livshistorien din, hvilke episoder velger 
du? Hva fortjener en plass i resyméet? Det handler nok om hvor du 
har bodd, familiesammensetning, skolegang og yrke. Men så er det 
en historie om det indre livet, hvor hendelser fra barndommen blir 
formende på hvem vi blir som voksne. Hadde du foreldre som aldri 
gav ros, vil du kanskje som voksen prøve å bevise noe hele tiden, i 
lengselen etter bekreftelse. Ble du mobbet, vil du kanskje slite med 
å ta plass og hevde deg selv om en viktig person. 

«Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom» er en fascinerende 
boktittel (Ben Furman). Jeg har ikke lest boken, men tittelen 
understreker poenget mitt. De negative erfaringene trenger ikke 
være vår skjebne. Det finnes gode episoder og gode trekk ved vår 
oppvekst som fortjener en større plass, så de negative ikke får all 
oppmerksomheten. Noe av dette arbeidet må gjøres sammen med 
en psykolog eller sjelesørger, men alle kan reflektere over temaet. 
Har en enkelthendelse blitt for symboltung? Kan skadeomfanget 
reduseres ved hvordan jeg ser på denne hendelsen eller denne siden 
ved min barndom? Kan jeg få til noe jeg ikke trodde jeg kunne få 
til, på grunn av det som skjedde den gangen?

Jesaja, 43, 16-19 Så sier Herren,
han som gjorde vei gjennom sjøen,
en sti i det veldige vannet,
som førte vogner og hester,
hær og høvdinger uti.
Der ble de liggende og reiste seg aldri,
de sluknet som når en veke slukkes.

Dere skal ikke minnes de første ting,
ikke tenke på det som hendte før.
Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ørkenen,
elver i ødemarken.

Sveinung Enstad

Til ettertanke

Visste du:

Dansen rundt gullkalven
Brukes som et bilde på dyrking av rikdom og materiell 
velstand. (2. Mos. 32)

Ikke være født i går
Brukes om en person som vet noe om livet og ikke 
mangler livsvisdom og erfaring. (Job 8,9)

(Å komme til ) Gosen
Brukes ofte om et sted der det er godt å leve. Området 
der israelittene bodde og slava for egypterne.  
(1. Mos. 45,10 ; 1.Mos.47,1-12)

På frukten skal treet kjennes
Det er viktig at det er sammenheng mellom liv og lære; 
teori som omsettes i handling. Brukes av Jesus i flere 
sammenhenger.  
(Matt. 3,8; Matt. 12,33 ; Luk 6,44 )
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Hvor usynlig ønsker vi at vår  
flotte nyoppussede kirke skal være?
Bjørnstjerne Bjørnson skrev et sted noe lignende:  
Kirken liger på et høyt og fritt sted godt synlig for… 
Er det på tide med litt gjennomtenkt uttynning ? 

Ytringer

 ...i fokus

ET SKATTKAMMER 
UTENFOR LYSKJEGLEN
Mange historier blir til i samspill med mine omgivelser. Én av disse 
historiene har en tendens til å bli hovedfortellingen, den dominer-
ende historien om mitt liv.

Den dominerende fortellingen om mitt liv er ofte bygget rundt en 
intrige, som mer enn noe annet forteller sannheten om hvem jeg er.

Den kan være negativt ladet:
  «- jeg fikk det aldri til på skolen
    -  jeg er ulykkelig gift
    - jeg er et offer for andres misunnelse
    - jeg er overfølsom, tåler lite «

Kjernen i min fortelling kan også være positiv og ressursrik:
 «-jeg er en god far
   -jeg er en dyktig fagmann
   -jeg er gavmild
   -jeg har mange venner
   -jeg er populær overalt hvor jeg ferdes «

Selv om den dominerende historien gir meg mye mening og sam-
menheng i livet mitt, er like fullt all historieskriving forenklinger. 
Prisen jeg betaler for å ha én historie om mitt liv, som er sammen-
hengende og gir god mening, er at jeg må «glemme» forhold og 
hendelser som ikke passer inn i historien. Jeg blir på et vis en fange 
i mitt eget perspektiv, jeg har problemer med samtidig å se andre 
perspektiver eller andre sider av historien.

For å bruke et bilde:
Historien om mitt liv er i et 
rampelys på en scene. Det som 
er innenfor rampelyset, er opp-
lyst og klart og tydelig. Alt uten-
for rampelyset er uklart, vagt og 
vanskelig å få øye på. Bare det 
som er opplyst, er viktig og virkelig.  
Men det som er utenfor lyssirkelen, er der. Det er det ubevisste, 
min samlede mengde av erfaringer, som ikke er bevisstgjort.

Men dette ubevisste er jo mitt skattkammer!  Det er fylt opp 
av potensielle muligheter for lindring, helbredelse, ny læring, ny 
selvforståelse.
…………….
Det jeg etter hvert velger ut, blir med årene min historie, min 
 fortelling
……………
Når et menneske har kjørt seg fast og søker hjelp, kan hjelpen ofte 
være å lete, lytte, sammen undre oss fram til andre begivenheter 
som har skjedd, men som i første omgang ikke fikk plass i den 
dominante fortellingen
…………… 
Når et menneske har en helt problemmettet historie, er det klokt 
å se etter alternativer, la lyset falle utenfor hovedfortellingens lys-
kjegle i det ubevisste skattkammer.

Menighetsbladet forsøker under denne logoen å finne fram til stoff som kan være av interesse for mange lesere. 
Gi gjerne tilbakemelding på det vi tar opp – og kom gjerne med innspill!
I noen nummer framover ønsker vi å ta utgangspunkt i ei bok som er skrevet av Karsten Isachsen og Per Frick 
Høydal. Bokas tittel er «I ALL FORTROLIGHET». Vi lar forfatterne komme til orde:



 
BYNESET BYGDEKVINNELAG ARRANGERER  
3 KURS I TRADISJONSMAT I 2019
Kursa er på Spongdal skole, Mat og Helse.
Kveldene fordeler seg slik: fisk 18.mars, kjøtt 14. oktober og bakst 18.november.

Varighet fra kl.17.30 – 20.30. Kursa er åpne for alle og kursavgift kr.300.- / kurs.
Vi ordner med veiledere og råstoff. Det blir matpause med smaking av det vi lager.
Det er begrensa hvor mange som kan delta hver kveld. Alle får delta i matlaginga.

18. mars skal vi lage fiskekarbonader, fiskeboller, sildesuppe og blandaball.

Påmelding til første kurs: ingegjerdopland@hotmail.com 
Tlf. 922 42 223 senest 11.mars.

DISTRIBUSJONEN  
AV MENIGHETSBLADET 
Vår distributør gjennom mange år  easy2you 
tidligere Norpost har sluttet med ombringing av 
uadressert og adressert post i postkasser. 

Derfor blir dette bladet distribuert gjennom 
Posten til alle husstander i poststedene  7070 
Bosberg, 7074 Spongdal og 7083 Leinstrand. 

Når det gjelder 7089 Heimdal (Ringvål  området) 
så må vi finne på noe annet, da Posten ikke har 
mulighet til utlevering til delt postnr. 
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Profil

Det viser seg at her har vi en kar som har opplevd mye, og jeg 
bestemmer meg for å gi videre noe av det som kommer fram i 
samtalen.

Nikolay er født i Varna i Bulgaria. Han er 63 år. Allerede som 
6-åring begynte han å spille piano. Han tok hovedfag i pianospill 
på Varna Musikkskole (5 år). Deretter utdanna han seg i perioden 
1976-81 ved Bulgarsk National Musikk Akademia i Sofia, 
Bulgaria.

Alt i studietida begynte han som akkompagnatør for det bulgarske 
landslaget i rytmisk sportsgymnastikk. Dette medførte reiser 
over hele verden. Nikolay forteller at Bulgaria alltid har ligget 
i verdenstoppen i denne sportsgrenen. Han har vært med laget 
både til EM, VM og OL. I nesten 20 år spilte han for landslaget. 
I denne perioden hadde han også ett års opphold i Japan som 
akkompagnatør for japanske Sport Gymnastikk Club «Jusco» og 
ett år i Chicago som utøvende kunstner. 

Så ser han en annonse der det søkes etter organist og musikklærer 
i Holtålen kommune. Det er en 100 prosentstilling; 70 prosent 
organist og 30 prosent som musikklærer. Hit kommer han med 
kone og liten baby i 1998. Inntil han flytter til Tiller i 2010 har 
han denne stillingsandelen. Da slutter han i musikkskolen, men 
fortsatt spiller han i 40 prosentstilling i de tre kirkene og kapellet 
som er i kommunen. Samtidig begynner han som pianolærer ved 
Trondheim kommunale musikkskole. Nikolay forteller at denne 
stillingen hadde han inntil for et par år siden. Nå har han en 
30 prosentstilling ved musikkskolen i Dovre og Lesja kommune. 
Han ser ikke mørkt på å reise over Dovrefjell – sist vinter var det 
ingen problem med å kjøre piggfritt!

I juni 2017 ble det ansatt nye organister i Byneset og Leinstrand menigheter. 
Wenche Helene Fossen skulle ha som sitt ansvarsområde kirkene. Hun 
ble ansatt i en 60 prosentstilling. Samtidig ble Nikolay A. Kostov ansatt 
i en 20 prosentstilling som var knytta til å spille ved arrangement ved 
velferdssentrene. Nå har Nikolay vært her i over ett år og menighetsbladet 
finner det naturlig å slå av en prat med han siden det er få i menighetene 
som vet særlig mye om han.

Han og kona har 
funnet seg godt 
til rette i Norge. 
I starten kunne 
han ikke ett ord 
norsk, men i Holtålen var det noen som kunne engelsk 
og litt etter litt har han gjort seg godt forstått på norsk. Men han 
må innrømme at dialekt fra Holtålen er vanskelig fortsatt! Kona 
jobber tre dager i uka på Røros som ballettlærer – så her er det 
en familie som ikke er redd for å forflytte seg langs landevegen! 
Eldstesønnen er jurist i USA og yngstemann holder på å utdanne 
seg i den samme retningen i Skottland / Aberdeen. Nikolay må 
akseptere det, men sier at begge er svært musikalske.

Når jeg spør han om hvordan han trives i jobben i menighetene 
våre, så kommer det fram at han er blitt godt mottatt – og det 
er naturligvis godt å høre. Det er viktig at vi som treffer han, 
fortsetter å prate norsk med han. Han har mye interessant å 
fortelle. En skulle tro at arbeidsdagen var fullt belagt, men nei 
da, det kommer fram at det stadig kommer nye oppdrag rundt 
om i byen på grunn av mangel på organister. Jeg forstår at han 
er godt kjent med de fleste kirker i byen. Kanskje er det bare i 
Domkirka og i Vår Frue kirke han ennå ikke har spilt. Da han kom 
til Tiller, bestemte han seg for å ta ett års studium ved NTNU for 
å videreutdanne seg som organist.

Vi takker for samtalen  
og ønsker han lykke til med spillinga!

Rolf Røstum
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Byneset Ungdomskor og lederne kom trygt hjem igjen med ferga 
«Estonia» til Stockholm den 17. august i 1994.  Men vi vet jo at 
vel en måned senere, onsdag 28. september i 1994, skjedde den 
verste skipskatastrofe i Europa etter den andre verdenskrig, ferga 
«Estonia» gikk ned og over 900 personer omkom. 

Det ble tatt kontakt med Byneset menighetsråd om de kunne tenke 
seg å være vennskapsmenighet med Helme i Estland. 

På menighetsrådsmøte hos Hangerhagen den 18. januar i 1995 ble 
det vedtatt som sak nr 3/95 « Vi vedtar at vi skal være vennskaps-
menighet med Helme menighet i Estland.»

Den første Estlandskvelden ble holdt her på Berg den 29. juni i 
1995, Byneset Ungdomskor sang, hvem som holdt andakt er ikke 
nedskrevet. Det ble fort klart at det ikke var noe godt tidspunkt, så 
for ettertiden ble Estlandskvelden arrangert siste fredag i januar 
hvert år, og dette er den 25. i rekken.  Det har vært mange talere 
og sangkrefter som har deltatt gjennom årene. Og mye penger, 
varer, klær, mat og forskjellig ting er samlet inn og sendt til Helme.

I juli 1995 reiste en del fra både Byneset og andre steder over til 
Estland for blant annet å besøke vennskapsmenigheter. I Helme 

25 år med vennskapsmenighet
Om kvelden den 8. august i 1994 kjørte en buss fra Hølonda Auto med over 30 ungdommer og ledere fra  
Byneset ungdomskor avgårde på en 10 dagers tur til Estland. Kvelden etter ankom de Stockholm og reiste med 
ferga «Estonia» over til Tallinn. De reiste rundt og besøkte flere i Estland. Men høydepunktet måtte være den fine 
konserten koret hadde i den nyoppussede kirka/konsertsalen i Torva. Den var bygd som ortodoks kirke, men ble 
stengt i kommunisttiden. Ungdomskoret var de første som hadde et kristent arrangement der etter at den ble 
gjeninnviet. Det var mange menigheter og forsamlinger i Estland som ønsket seg vennskapsmenighet i Norge.  
Slik også med Helme.

møtte de også presten gjennom nesten 50 år, Valter Vasa, han var 
da 80 år og hans kone Heinola. Det ble overrakt bl. annet et bilde 
av Byneset kirke, suppeposer og mye andre matvarer. 

Den 26. juni i 1996 fikk Byneset menighet storbesøk fra sin 
vennskaps menighet i øst. Sent på kvelden kom en buss med over 
30 personer fra Estland hit til Berg bedehus. Mange av dem var i 
«vesten» for første gang, så spenningen var stor. Det var med tolk 
som snakket både Estisk og Norsk. Blant gjestene var kirkekoret 
fra Helme menighet. Det ble dirigert av Aino Orgse som var rektor 
på musikkskolen i Torva. Mannen Solev var formann i menighets-
rådet og en flink felespiller, noe vi fikk mye glede av under besøket. 

Med på den turen var også en veldig ung teologistudent fra Torva, 
han het Arvo Lasting. 

Lite ante vel både du og jeg da vi snakket litt sammen ved kjøkken-
bordet her på Berg den gangen at vi skulle bli så godt kjent med 
hverandre. Men du ble jo den nye presten i Helme og vi fikk god 
kontakt. 

I slutten av juni 1997 var første gang jeg var med til Estland 
og Torva. Vi var to busser med både varer og folk som dro over.  

Fra 25 års jubileet  
på Berg bedehus fredag 
25. januar.
Koret «Joysing» deltok 
med frisk sang. Det ble en 
trivelig kveld der presten 
Arvo Lasting orienterte – 
tolka av Audun Slettahjell 
– om Helme menighet. 
Åresalg og bevertning gikk 
raskt unna. Prost Dagfinn 
Thomassen holdt kveldens 
andakt.
Foto: Rolf Røstum
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Glimt fra menighetslivet

SØNDAG 27. JANUAR ble Unni Taraldsen Aune innsatt som diakonimedarbeider i Leinstrand 
og Byneset menigheter. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe for begge menighetene på Esp 
bedehus. Her fikk vi servert gode kaker og flere hadde velkomsthilsner til Unni. Menighetsbladet vil 
ønske henne lykke til i den viktige tjenesten hun nå går inn i. Foto: Rolf Røstum

MUSIKK AV BYNESET SPELLMANNSLAG på «Middag og musikk» i Esp bedehus. Foto. Einar Hjellen

VI HAR GJENNOMFØRT "LEDERKURS FOR UNGDOM"  
i Byneset og Leinstrand menigheter med rekordstor oppslutning 
11 deltakere fra menighetene våre har blitt kurset i ledertrening i teori og praksis. De har også vært 
med og laget gudstjeneste for ungdom. Mot slutten av kurset deltok ungdommene på weekend 
på Søvassli sammen med lederkursdeltakerne fra Klæbu, Heimdal og Melhus menigheter. Der var 
aktivitetene spisset inn mot det som blir en av deres første lederoppgaver – ledere på konfirmantleir. 
Det var mye lek, gudstjenesteverksted, samhandlingsløype og forberedelser og gjennomføring av kors-
samling. Deltakerne fikk det skriftlige beviset på at de har gjennomført kurset i Byneset kirke søndag 
3. februar. Kurset et tilknyttet Kristelig studieforbund, og mottar støtte derfra. Foto: Per Johan Brandvik

LEDERNE PÅ KONFIRMANTHELGA  
IMI Stølen 5. – 7. okt. 2018 

Mye varer var med til Helme, blant 
annet hadde vi for midler som var 
samlet inn kjøpt maling til taket på 
kirke/menighetshuset i Torva. Det ble 
mottatt med overraskelse og stor takk. 

I juni 1999 var vi igjen på Estlandstur 
og besøkte blant annet Helme. 

I juni 2003 fikk Byneset besøk av 
en buss med ca 40 stk fra Helme. 
Det var gudstjeneste i kirka, kirke-
kaffe på kirkebakken, grilling i 
fjæra på Hangersletta, omvisning i 
Nidarosdomen og guiding i Trondheim.

I begynnelsen av august 2006 var det 
igjen en del som var på tur til Estland. 
En gruppe fra Byneset besøkte 
vennskapsmenigheten i Helme og 
hadde fine dager der. 

Sent på kvelden, nei om natta til 
 onsdag 23. august i 2006 kl. 00.35 kom 
en buss med ca. 50 slitne barn, ungdom 
og voksne hit til Berg  bedehus. Det 
var Torva Barnekor som kom på besøk.  
De sang på flere arrangementer både 
på Spongdal skole, på syke hjemmet og 
på menighetsfest på Rye samfunns-
hus. 

I begynnelsen av juli 2009 var igjen en 
gruppe fra Byneset på besøk i Helme/
Torva. 

Og både før og etter den tid har det 
vært mange besøk i Helme av enkelt-
personer og grupper fra Byneset. Arvo 
og flere derfra har vært på besøk her 
mange flere ganger enn det som er 
omtalt her. 

Mye penger, utstyr, klær, matvarer 
og andre ting er sendt gjennom disse  
25 år.

Så får vi tro at vennskapet kan 
fortsette i like mange år til, og at 
noen kan ta over og holde kontakt en 
videre. Ingen i komitéen kan love å 
delta på 50 års-markeringa. 

Helge Venås
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Annonser og kunngjøringer

feirer 25 år i 2019  
og inviterer til

Jubileumstur til USA  
31. august – 11. september

Det blir fokus på utvandring fra Byneset og 
Leinstrand, samt møte med etterkommere etter 
utvandra folk fra vårt distrikt. Samtidig blir det tid 
til sighteeing og opplevelser av mange slag «over 
there».
Turen går til Minnesota, Nord Dakota, Syd Dakota, 
Iowa og Wisconsin. Vi opplever gårdsbesøk, Amish-
samfunnet, elvecruise på Missisippi og mange 
interessante steder.
Turen arrangeres i samarbeid med Escape travel og 
med Inger Torill Kirkeby som reiseleder.  
Turen koster 23.980,- norske kroner.

Turen er åpen for alle.  
Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med 

Arne Håbjørg, tlf. 917 47 373 eller  
Torger Onsøyen tlf. 906 44 631

Byneset historielag

MØTER I  
BYNESET NORMISJON  

Søndag 24.mars  Berg bedehus kl. 19.30 

Alle er hjertelig velkommen!

MENIGHETENES 
ÅRSMØTER  

BYNESET MENIGHET 
Har sitt årsmøte etter guds
tjenesten på Bydelskafeen  
søndag 17. mars kl. 11.00

Byneset seniorkor synger og 
Byneset Bygdekvinnelag spanderer 

kirkekaffe.

LEINSTRAND MENIGHET 
Har sitt årsmøte etter 

konserten «Vi synger våren 
inn» i Leinstrand Kirke 

Søndag 24. mars kl. 18.00
Trondheim Gospelkor og  
Byneset songlag deltar.

MØTEOVERSIKT 2019
for Byneset Misjonsforening,  

Norsk Luthersk Misjonssamband

I. FORENINGSMØTER PÅ SØNDAGER
April, 07.: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30 
 Taler: Knut Lid 
Mai, 19.: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30
Juni, 16.: hos Nora Brenne kl. 19.30
August, 25.: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30
Sept.,22.: hos Ragnhild og Erlend Gjære kl. 19.30

II. MØTEUKE VÅREN 2019, 19.-22. MARS  
PÅ BERG BEDEHUS (uke 12)

Taler: Tarjei Løvik
Tirsdag 19. mars: Berg bedehus, lillesalen kl. 19.30
Onsdag 20. mars: Berg bedehus, lillesalen kl. 19.30 
Torsdag 21. mars: Berg bedehus, lillesalen kl. 19.30 
Fredag 22. mars Berg bedehus, lillesalen kl. 19.30
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Annonser og kunngjøringer

RAKEDAG
på Byneset kirkegård våren 2019  

Årets rake- og ryddedag arrangeres 
tirsdag 30. april fra kl. 17

Blir det for dårlig vær prøver vi mandag 6. 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! 
Se gjerne over gravstøttene – trenger de å rettes opp?

Styret i Byneset Blomsterfond

LEINSTRANDPRISEN  
Det skal deles ut en Leinstrandpris  

på bygdakvelden 10. mars 

Denne prisen går til en person, lag eller 
 organisasjon som har profilert bygda på en  

positiv måte internt eller eksternt.  
Vi ønsker forslag på kandidater.

Sendes til: ingre@trondelagfylke.no  
innen 28.februar.

Kulturkomiteen på Leinstrand

DUGNAD  
i Leinstrand kirke og kirkegård  

• Tirsdag 30. april kl. 18.00  
er det vasking og rydding inne i kirka

• Tirsdag 7. mai kl. 18.00 er det rakedag på 
kirkegården. Ta med nødvendig utstyr. 

Kaffeservering

Byneset Leinstrand skolekorps, Leinstrand songlag og 
elever fra 4. trinn ved Nypvang skole underholder.

Åresalg og loddsalg
Gratis kaffe og kaker

Inntektene går i sin helhet til drifta av samfunnshuset.
Velkommen til en hyggelig ettermiddag med 

sambygdinger!
Inngang kr. 50,- (voksne)

Barn gratis

Arrangører:
Byneset Leinstrand skolekorps, Leinstrand songlag,  
Leinstrand Idrettslag, Leinstrand sanitetsforening,  

Leinstrand bygdekvinnelag, Leinstrand og Tiller landbrukslag

Ved ønske om samtale:  
TA KONTAKT

 Diakonimedarbeider Unni Taraldsen Aune
Mobil: +47 954 74 299   

Ua936@kirken.no
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Blomsterfondene på Byneset og 
Leinstrand selger kondolanse -
kort 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. 

Kondolansekort

Annonser og kunngjøringer

NYTT FRA 
MENIGHETSRÅDENE

• Unni Taraldsen Aune fast tilsatt som diakoni-
medarbeider fra 01.01.2019. 
Markert i Leinstrand kirke søndag 27. januar 2019

• Byneset og Leinstrand sokn er vedtatt slått sammen til 
ett sokn fra 01.01.2020.                       
Navnet på det nye soknet skal være Byneset og 
Leinstrand sokn  
Navnet på det nye rådet skal være Byneset og Leinstrand 
menighetsråd  
Det betyr at ved menighetsrådsvalget høsten 2019 skal 
det stilles felles liste for Byneset og Leinstrand.

ETTERMIDDAGSTREFF I 
BYDELSKAFEEN PÅ SPONGDAL

Onsdag 13. mars kl. 17.00
• Prost Nils Åge Aune forteller fra sin tid i Japan og 

Innherred og holder andakt.
• Bevertning
Alle er hjertelig velkommen.

Onsdag 10. april kl. 17.00
• Andakt
• Sang av Segtetten. Segtnan familiekor
• Bevertning
Alle er hjertelig velkommen.

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Fasteaksjonen 2019  
Siden 1967 har Kirkens Nødhjelp arrangert 
Fasteaksjonen før påske, og i dag er den Norges 
nest største dør-til-dør-aksjon etter TV-aksjonen. 
Bak  aksjonen står 40 000 bøssebærere fra 1200 
menigheter over hele Norge. Pengene som  samles 
inn brukes til å redde liv og forandre liv over hele 
verden. Men ikke nok med det. Hvert år mobili-
serer Fasteaksjonen mange tusen nordmenn i en 
beslutnings påvirkende kampanje som skal endre 
årsakene til urettferdighet, nød og krig.

Tirsdag 19. mars fra kl. 18.00  og 
utover blir det innsamling på Byneset 

og Leinstrand

Valget holdes samtidig med  
kommune og fylkestingsvalget  
mandag 9. september 2019
Menighetsrådene har nedsatt en felles 
nominasjons komite som skal ordne en valgliste 
for det nye Byneset og Leinstrand menighetsråd. 
Dersom du har forslag på kandidater,  
så ta kontakt med menighetskontoret.

2019
Kirkevalget

PÅSKESANG
I AULAEN PÅ SPONGDAL SKOLE

2. påskedag  
22. april kl. 18.00

• Allsang
• Sangere og musikere deltar 
• Vi håper at du kommer

Se plakaten for mer informasjon!

PÅSKESANG
I AULAEN PÅ SPONGDAL SKOLE

2. påskedag  
22. april kl. 18.00



Takk 
Hjertelig takk til alle dere som 
husket oss ved vår kjære Edmund sin 
bortgang. Takk for besøk, hilsener, 
deltagelse og minnegaver. En varm 
takk til hjemmetjenesten for all god 
hjelp og trygghet de ga Edmund.  
Takk også til prest Robertstad og 
Vigdal Begravelsesbyrå for at de hjalp 
oss til en vakker og verdig avskjed. 

Olaug Haugum m/familie 
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 3. mars til 30. mai 2019

Med forbehold om endringer.

3. mars – Fastelavn
RYE KAPELL KL. 11.00
Karnevalsgudstjeneste
Offer til Musikk i Gudstjenesten

10. mars – 1. søndag i faste
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

17. mars – 2. søndag i faste
BYDELSKAFEEN KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet.
Sang av Seniorkoret. Kirkekaffe
Menighetens årsmøte

24. mars – Maria budskapsdag
LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
«Vi synger våren inn» 
Sang av Trondheim Gospelkor og 
Byneset songlag.
Offer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte

31. mars – 3. søndag i faste
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Estlandsarbeidet

7. april – 4. søndag i faste
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

14. april – Palmesøndag
NYPANTUNET KL. 11.00
Gudstjeneste
BYDELSKAFEEN KL. 17.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

18. april – Skjærtorsdag
RYE KAPELL KL. 18.00
Gudstjeneste
Kveldsmat 

19. april – Langfredag
BYNESET KIRKE KL. 21.00
Pasjonsspill
Offer til musikk i gudstjenesten

21. april – 1. påskedag
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Heidi Rye trompet
Offer til Sjømannskirken

22. april – 2. påskedag
INGEN GUDSTJENESTER

28. april – 2. søndag i påsketiden
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Offer til menighetsarbeidet
LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Offer til menighetsarbeidet

5. mai – 3. søndag i påsketiden
INGEN GUDSTJENESTER

12. mai – 4. søndag i påsketiden
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

17. mai – Nasjonaldag 
LEINSTRAND KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste 
Offer til Redd Barna
AULAEN SPONGDAL SKOLE KL. 12.00
Gudstjeneste
Offer til Redd Barna

19. mai – 5. søndag i påsketiden
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Heidi Rye trompet
Offer til vennskapsmenigheten i Ukraina
LEINSTRAND KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Heidi Rye trompet
Offer til vennskapsmenigheten i Ukraina

25. mai – lørdag 
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Heidi Rye trompet
Offer til menighetsarbeidet
BYNESET KIRKE KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Heidi Rye trompet
Offer til menighetsarbeidet

26. mai – 6. søndag i påsketiden
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Heidi Rye trompet
Offer til menighetsarbeidet

30. mai – Kristi himmelfartsdag
INGEN GUDSTJENESTER
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Min salme
Jeg er faktisk litt usikker på om sangen jeg tenkte på er en salme, men 
jeg tror det. Om den ikke er det, burde den være det, og tenker den 
uansett er "innafor" :-)

Jeg har valgt sangen "Har du fyr". Den er skrevet av Ola Bremnes 
og utgitt på albumet Molo. Ola er diktersønn, trubadur og storebror til 
våre kjente og kjære artister Lars og Kari Bremnes. De tre har blant 
annet fått Spellemannsprisen for albumet Soløye. Lars blir vi i disse 
dager bedre kjent med gjennom det flotte tv-programmet "Hver gang vi 
møtes" på lørdagskveldene, og Kari har en tone som treffer rett i hjertet. 

I travle og hektiske hverdager, er visesjangeren og 
Bremnes-trioen for meg en norsk sangskatt 

som tar ned tempoet, - med ord til 
ettertanke på utilslørt nordnorsk.

 Ola våknet i sykehussengen etter 
et hjerneslag, med sangen ”Har du 
fyr” ferdig skrevet i hodet. Den var en 
erkjennelse av at vi mennesker fort kan 

bli blåst over ende i livets stormbyger, 
men også i takknemlighet for at det ofte 

finnes en veg opp igjen. Jeg liker Hekla Stålstrenga sin versjon av låta, 
fra deres plate Makramé.

 "Har du fyr" er en tekst som for meg handler om hvor viktig det er 
med håp. Håpet er det som gir lys, når det er skodde i livet - tungt 
og mørkt. Håpet blir vi gjerne skjenket med at noen står ved vår side, 
viser vei, støtter og tror på oss. Ved å tro på hverandre setter vi mot i 
hverandre - er hverandres fyrtårn. Som Løgstrup sier: Ingen lever for seg 
selv alene, - vi bærer hverandres liv i våre hender.

Som halvt vestlending, med en bestefar som var fisker med egen 
sjark på Stadt-havet, vet jeg også hvor utrolig viktig fyrlyktene er og har 
vært langs kysten vår. Merkesteiner langs leia, slik at fiskere og skippere 
kan styre sine båter og skip trykt i havn. Metaforisk er dette et billedlig 
og talende språk. Det er enklere å kaste loss, legge ut på havet eller ut 
i livet, når en vet at en har lykter langs leia. Fyrlys, - noen som står en 
nær, som kan guide, vise vei og lyse opp slik at vi holder trygg avstand 
og ikke går på skjær på vår ferd i denne verd. 
Bildet er tatt ved Lindesnes fyr, Norges eldste fyr helt på sydspissen av 
landet vårt. 

Mvh Jakobe Juul.

HAR DU FYR  Tekst/melodi: Ola Bremnes

Ytterst i verden ytterst i vest
Kan hende du seile di skute
kan hende du seile tilfeldig som gjest
kan hende du går dær i rute
uansett treng du et punkt som e fast
dær du frakte di skjøre last
d e nokk at d står dær og brenn
en trofast gammel venn

Har du fyr
har du løkte langs din vei
har du fyr
et signal om riktig lei
ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem
som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem

Vår herre sa d når jorda vart te
la d bli lys og d ble d
så sette han sol og måne og stjerne 
opp sånn at vi kunne se d
men de som han glemte i skapninges gry
va alle de som e dømt til å fly
på havet i vær og vind
når skodde og mørke sett inn

Har du fyr
har du løkte langs din vei
har du fyr
et signal om riktig lei
ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem
som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem

et landemerke før håp og drøm
helst sku vi la d bemanne
dær skarven flyg og dær seien svøm
ute på kanten av landet
et hus i havet som står han av
og gjør en seilar så glad så glad
og rope så sjøen skvett
æ vil bli sett

Har du fyr
har du løkte langs din vei
har du fyr
et signal om riktig lei
ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem
som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem
men også tar dæ hjem

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå


