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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 
2018.
Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke 8, 17, 25, 39 og 49.

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

ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP FOR BEGGE MENIGHETENE 
LIGGER PÅ HJEMMESIDEN

Slekters gang 
Døpte
25.02. Amalia Ramsem-Klefstad, Byneset kirke
25.02. Lisbeth Frøseth Wik, Byneset kirke 
25.02. Helen Frøseth Wik, Byneset kirke  
18.03. Helene Wiseth-Hansen, Leinstrand kirke  
18.03. Ludvig Hammervik Grøvdal, Leinstrand kirke 
22.04. Robin Hellesø Haugan, Byneset kirke 

Vigde
10.03. Lene Juul og Kjartan Røstum, Byneset kirke  

Døde
10.01. Ingrid Johanne Johannessen, Byneset f. 1922 
30.01. Ottar Asbjørn Daffinrud, Byneset f. 1957
18.02. Olav Njøs, Leinstrand f. 1930
26.02. Maid Soffi Johansen, Byneset f. 1926
28.02. Siri Postma Krognes, Leinstrand f. 1966 
02.03. Harry Dahl, Byneset f. 1931
13.03. Magnar Graneggen, Byneset f. 1933
28.03. Elsa Klefstad, Byneset f. 1928 

Ofringer siden sist
04.02.  kr.  1.500,-  Bibelselskapet (Leinstrand kirke)
11.02.  kr.     711,-  Familiekoret (Rye kapell)
18.02.  kr.  1.020,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
25.02.  kr.  1.112,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
04.03.  kr.     910,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
11.03.  kr. 1.020,-  Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)
18.03.  kr. 1.312,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
18.03.  kr. 1.450,-  Fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelp (Leinstrand kirke, konsert)
25.03.  kr.    650,-  Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)
01.04.  kr. 2.467,-  Sjømannskirken (Byneset kirke) 
02.04.  kr. 1.605,-  Sjømannskirken (Leinstrand 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

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

Kari Borten Moe
Tlf: 911 12 972

Anne Lise Berg
Tlf: 993 09 805

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

Foto forside: Signe Lise Hjellen 
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Visste du:
Å vende ryggen til
Om å være avvisende til noe eller noen (Nem. 9,29)

Veid og funnet for lett
Når noen ikke lykkes med en oppgave han/hun tilsynelatende 
skulle være kvalifisert for (Dan. 5,25)

Utskudd
Ofte brukt om noen som ikke oppfører seg etter vanlige nor-
mer og regler (1. Kor 4,13)

En ulykke kommer sjelden alene
Bitter livserfaring. Utledet fra tidligere bibeloversettelser 
(Esek. 7,5)

Om å ta alt i beste mening
Vi har vel alle vært der: Noe ble sagt, som såret oss, og vi har en 
bestemt oppfatning om hvorfor det ble sagt, og betydningen av 
innholdet. Hvis motparten prøver å komme til med hva han/hun 
egentlig mente; lytter vi oppmerksomt? Er vi åpne for et nytt syn 
på det som skjedde, eller er vi allerede i gang med å lade kanonen 
med nye skyts tilbake, idét vi tviholder på vår egen tolkning?

PREP (The Prevention and Relationship Enhancement Program) er 
et forskningsbasert, godt utprøvd pedagogisk samlivskurs fra USA. 
Kurset er oversatt og bearbeidet til norske forhold av Modum Bad, 
og samlivsrådgivere refererer ofte til verktøyet fra kommunikas-
jonskurset.

Der er det en basisøvelse som går ut på at den ene parten holder 
en gjenstand, for eksempel en penn, og får si noe om en bestemt 
sak, gjerne en litt vanskelig og betent sak. Den andre skal gjenta 
det han hørte, og hvis det stemmer, får han overta «mikrofonen» 
og si noe selv. 

En klassisk krangel vil bygges opp med motangrep, ikke med vilje 
til å forstå. Mens den ene snakker, lytter ikke den andre så nøye 
til hva som blir sagt, men planlegger et motangrep. Dermed antar 
krangelen former den ikke hadde fortjent. Og dermed ender ikke 
krangelen nødvendigvis med løsning og forsoning, men med brudd, 
eller enda verre: voldsbruk. 

Martin Luther, den store reformator, legger frimodig til det om å ta 
alt i beste mening i sin forklaring til det 8.bud («Du skal ikke lyve».) 

Dette er aktuelt i parforhold, kollegafellesskap 
og i storpolitikk. Noen går for langt i å 
tillegge motparten hensikter de ikke har, 
for så å angripe dem. 

Det kan være lurt å:
1. Erkjenne at alt det som er galt med verden, 

er også galt med meg. I meg bor muligheten til 
alt ondt, men heldigvis har jeg omgivelser som holder det noen-
lunde i sjakk. Jeg må ta ansvar når jeg har trådt feil.  

2. Sjekke ut med motparten; hva mener du egentlig med det du sier 
og gjør? Ikke bygge opp rundt antagelser og ikke drive baksnak-
king. (Sosiale medier kan være ekstra krevende. Det er grobunn for 
mange misforståelser i kommunikasjonsvirvaret som foregår der.)

Epilog: Hvem tok Jesus i beste mening da saken mot ham ble ført? 
-«Gudsbespotter!» -«Korsfest ham!» Bare Pilatus? -«Jeg finner ingen 
skyld hos denne mannen!» -«Hva ondt har han da gjort?»

Nå var det jo meningen at han skulle dø. Hvis han hadde blitt frikjent, 
hadde vi ikke hatt noen frelser. Så vi trenger kanskje ikke spekulere 
mer på akkurat det. 

Men hva med å «sjekke ut» hva Jesus sier? Vi kan ha mange slags 
antagelser om hva han ønsker, men, Jesus, hva ønsker du å formidle 
til meg, egentlig? Få høre!

Sveinung Enstad

Til ettertanke

Velkommen til Bynesshow 2018
søndag 29. april kl 1600 i Bynesaulaen

Sangelever fra Leinstrand og Byneset  
leverer igjen et forrykende sang- og danseshow.

Billetter selges i døra!

Arr: Bynesstrupan
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Ytringer

Handikapp-do i Byneset kirke

Dette er ingen ny sak, og jeg vet at flere menighetsråd 
opp gjennom åra har hatt dette på sakskartet. Men nå 
MÅ det snart skje noe! Ingen sak kan være viktigere 
å ta tak i for det sittende menighetsråd! Sjøl er jeg 
så gammel at jeg husker både de gamle stallene og 
utedoen nær kirka. Nå har det gått mange år siden 
disse forsvant – og de som er avhengige av å benytte 
do på bakke plan har stått uten tilbud. Riksantikvaren 
kan ha sine grunner i forhold til den gamle middel-
alderkirka, men kan det være lovlig å unnlate å bygge 
handikapp-do på offentlig sted? Kirka har så langt 
vært stedet der alle generasjoner møtes når det er 
store famili ære begivenheter.

Om det blir godkjente utvidelser av våpenhuset, 
eller som ved andre kirker et arkitekt onisk lite bygg i 
umiddel bar nærhet (kanskje 
der det gamle utedoet lå?) er 
ikke avgjørende.

Rolf R

Samarbeid? Ja, så absolutt!
Sammenslåing? Langt mer skeptisk!
Byneset menighet har hatt sitt årlige 
årsmøte. Her ble det tatt opp en sak som 
jeg ønsker å kommentere. Det gjelder 
spørsmålet om ny menighetsstruktur. 
Vi fikk presentert at det fra Kirkelig 
Fellesråd var kommet en sak som 
gjaldt sammenslåing av menigheter. 
Menighetsrådet var avvisende til flere 
av forslaga - bl.a. ei stor menighet som 
skulle omfatte hele Heimdalsregionen, 
Byneset og Leinstrand. Det ville bli for 
stort for oss. Derimot var det ytringer 
som gikk i retning av å slå sammen 
Byneset og Leinstrand menigheter. 
Da ville det bli ett menighetsråd som 
skulle dekke området som strekker seg 
fra Skarsleite/ Melhus kommune og helt 
vest mot Svartbekken/ Flakk. Hva ville 
så fordelene være? Ingen økonomiske 
fordeler som en umiddelbart ville få. 

Det ble nevnt at færre ville sitte i et 
felles menighetsråd – og dermed kunne 
fristilles til andre frivillige oppgaver i 
menighetene. Erfaringen viser vel ofte 
at når perioden er over, så er det få 
som da går over i et frivillig arbeid i 
menigheten. Det vil i framtida – kanskje 
i økende grad – bli snakk om frivillige på 
flere og flere områder. Det er naturlig 
at en da føler større tilknytning /ansvar 
til sitt eget nærområde.

At frivillige fra begge nåværende 
menig heter kan møtes og utveksle 
idéer og  meninger er absolutt positivt! 
Kanskje kan det bli bestemt halvårlige 
treff – også for å bli kjent og oppmuntra 
til videre innsats!

bynesing

Redaksjonen ønsker at det skal gis rom for ulike meninger. Vi tenker at dette skal være leserens mulighet for 
innspill. Her kan det komme ris og ros til det som skjer i Leinstrand og Byneset menigheter. Kanskje er det plassen 
for å komme fram med tvil/ tro. Kanskje er det noe du har lest/opplevd som du kort kunne tenke deg å bringe videre 
til andre lesere. Hva vet vi? Flott om noen tar penna fatt!

 
Konfirmanter, Byneset og Leinstrand 2016–2017 

LEINSTRAND KIRKE 
1. pinsedag 20. mai  
kl. 11.00
Martin Forås Antonsen
Henrik Benberg
Endre Engtrø Husby
Mia Marlen Figenschau 

Johansen
Henrik Elias J Moe
Anne Lilleler Onsøien
Håvard Græsli
Nicolas Trygve Tetlie
Jørgen Sæther

1. pinsedag 20. mai  
kl. 13.00
Sara Møllenhus
Stine Rimol Krogstad
Ingrid Lauglo
Emil Braa Refseth
David Simonsen Rekkebo
Adrian Slettahjell
Linnea Tronesvold
Nicholas Da Silva Tørset
Kristian Uran
Kornelia Sandnes Vada

BYNESET KIRKE 
Lørdag 26. mai  
kl. 11.00
Johan Mathias Aune
Bendik Bjørnbeth
Daniel Brå
Andreas Nikolai Brå
Jørgen By
Cecilie Alme Dahl
Martine Elvrum
Marius Fallan
Aron Grendstad

Lørdag 26. mai  
kl. 13.00
Eilen Rye Langmo
Ida Gustafson
Lise Haug
Magnus Haugrønning
Hedvig Kolås
Cajsa Lorck
Robin Stokdal Nilsen
Andrea Lillebudal Risstad
Petter Strand

Søndag 27. mai  
kl. 11.00
Oliver Langlo
Sunniva Vasslag Nordbo
Jonas Dahl Refseth
Mikael Nervik Røstum
Elin Skogen
Janita Irene Sletbakk
Odeen Røstad Staven
Marianne Volden
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Byneset Songlag og Songlaget Våren arrangerer konsert i Bynesaulaen første lørdag i juni. Dette blir det andre 
samarbeids prosjektet siden aulaen ble åpnet i 2014. Det var dirigent ene i korene som fikk idéen. Lars Eggen, som 
dirigerer Songlaget Våren, synger mye opera. Lars ønsker at terskelen for både å synge og høre på opera senkes.  
Sigrun Hove, dirigent for Byneset Songlag liker å jobbe med alle sjangere.  Hun merker at koristene blir mere enga-
sjerte og ivrige etter som sangene begynner «å sitte». Sangerne er både varme og småsvette når øvelsene er ferdige.

 Sigrun og Lars; hva er det publikum får 
høre på konserten?
- Det blir de mest kjente operaperlene; som 
høydepunkter fra Carmen, La Traviata, 
Triumfmarsjen fra Aida, Slavekoret, m.fl.  
Publikum har nok hørt dem før, og kan glede 
seg til at de synges av korene.

Hvem blir orkesteret? 
- Vi har engasjert Sør-Trøndelag Orkester-
forening (STOF) som består av gode 
amatører.  og som liker å spille vakre 

opera arrangementer.  Orkestrets dirigent 
Tormod Knapp, blir konsertens dirigent. 
Sigrun har meget gode erfaringer fra 
tidligere sam arbeid med dem.
 
Har dere med kjente solister?
Ja, vi har vi vært heldige og fått med Nina 
Sæterhaug (mezzo sopran), Camilla Vest 
(sopran), Ola Marius Ryan (tenor) og Lars 
Eggen (baryton). Alle fire er dyktige  sangere, 
og med eget repertoar som vil krydre 
 konserten.

Hva med  konferansier?
Magne Vik Bjørkøy har sagt ja, og Magne 
er meget dyktig til å sette en «god-stemn-
ing» så vi garanterer en trivelig og artig 
 konsert.Korene hadde første fellesøvelse 
på nyåret og stemningen var både spent og 
forventningsfull. Øvingene er lagt opp slik 
at medlemmene kan delta på hverandres 
øvelser. 

Glimt fra menighetslivet

 Opera for alle!!!

Bygdakvelden
Søndag 4. mars ble det igjen arrangert bygdakveld i Klett 
samfunnshus på Leinstrand. Den er en årlig dugnad arrangert av 
samfunnshusets andelseiere, for å skaffe sårt tiltrengte midler til 
drift og vedlike hold av huset. 
Underholdning tradisjonen tro av Byneset Leinstrand skolekorps, 
Leinstrand songlag og ikke minst sang av elever fra fjerde klasse 
ved Nypvang skole.
Og som ett av kveldens høydepunkter ut deling av Leinstrandprisen 
– en pris som går til noen som har utmerket seg og gjort en 
spesiell innsats for bygda. 
I år gikk prisen til skolekorpset, noe som var utrolig populært. 

«Vi synger våren inn» søndag 18. mars.  Songlaget Våren

Sigrun og Lars håper alle som liker korsang kommer til Bynesaulaen den 2. juni kl. 18.00.
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Leinum (Lein- Leinar)
• Gårdsnavnet har sin opprinnelse av en skråning, helling mot 

sjøen. Gården omfattet i eldre tid store deler av eiendommer 
som i dag omfatter Leinum-Busklein-Gellein- og Skjetlein.

• Hovedgården Lein-Leinar-Leinum opprettholdt sitt opprin ne-
lige navn, men det var flere eierinteresser innenfor området. 

• Jarlen på Lade hadde tidlig på 1000-års tallet en part av 
Leinar og den ble kalt for Jarlar-Leinar og i dag skrives det for 
Gellein eller også Jellein.

• Befolkningsøkingen etter 1550 førte til en omfattende 
gårddeling.

• Biskopen hadde en del av gården så ved deling fikk denne 
gården navnet Biskop-Leinar og i dag skrives det som 
Busklein.. Skjetlein var også i eldre tid en del av Leinar. Men på 
grunn av et stort jordfall fra Lund og omkringliggende steder 
ble det mye leirkuler og dårlig jord, derfor ble dette området 
kalt for Skitlein, i dag skrives det for Skjetlein. 

• Bygdanavnet Leinstrand mener en har fått sitt navn fra gården 
Leinar – Leinum i dag.

By
• Gårdsnavnet tilhører den eldste navneklassen for gårdsnavn, 

et usammensatt gårdsnavn som kommer av verbet å bu. De 
som bodde der var buande og yrkestittelen bonde kommer fra 
samme grunn-navn.

• Dette er en av de eldste bosteder på Byneset. De første 
gårdene fikk sin opprinnelse da folk begynte å holde husdyr og 
bodde hele året på samme sted.  

• Før den tid var bygda og andre bygder rundt Trondheimsfjorden 
områder for fangstfolk som dro dit de kunne finne mat 
og helst også en plass hvor familien kunne leve. En antar 
at de første som kom til Byneset kom i en skinn-kano inn 
Trondheimsfjorden. Dette var folk fra Fosna-kulturen som en 
finner fra områdene rundt Kristiansund.

• I eldre tid var bygdanavnet Nes. I senere tid har bygda fått 
navnet Bynes – Byneset. Bygdanavnet har ikke fått navn på 
grunn av sin beliggenhet nær byen Nidaros-Trondheim, men at 
gårdsnavnet By har blitt med som en del av bygdanavnet Nes 
til Byneset.

 

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. 

Jeriko
• Jeriko er et bibelsk navn fra historisk tid. Navnet kunne også 

bli brukt i lokal sammenheng og her i området har navnet 
sitt opphav på Øysand. Jeriko-navnet skal ha sitt opphav 
i forhold til oppsitterne på gården Øy og deres husmenn. 
Hovedbustaden ble da kalt for Jerusalem og obersten eller 
hvem det nå var som rei fra Jerusalem til Jeriko for å inspisere 
husmann og tjenere i arbeid.

• Jerikonavnet er kjent som plassnavn helt fra 1761, men 
etter at legdkona Anne Pedersdatter døde i 1854 har ikke 
plassnavnet vært i bruk.

• I 1840 flyttet husmannen Per Kristiansen plassen fra Øy 
og over til Byneset hvor han slo seg ned som husmann 
på Langberget under gården Mule Smedgjerdet. Stua og 
plassnavnet tok han med fra Øysand og satte den opp på 
Langberget.  Ved folketellingen 1865 fødde plassen 2 kyr og 3 
sauer.  

• Per og kona Martha fikk 6 barn hvorav 3 ble gift her på 
Byneset. 

• Kjersti født 1842 ble gift med Anders O. Mule, de flyttet til 
Nyheim og ble foreldre til lærer Ole A. Mule.

• Sønnen Kristian født 1840 overtok plassen, men flyttet fra den 
i 1881 da han kjøpte gården Opland Vollahaugen. Kristian og 
kona Jonetta fikk 1 barn som døde tidlig og 6 barn som alle 
emigrerte til USA. 

• En av dem, Edvard født 1866 kom tilbake til Byneset og tok 
over gården etter sine foreldre. Edvard’s barne-barn Egil 
Opland eier i dag gården. 

• Jeg har hørt fortalt at da Kristian og familien flyttet fra plassen 
slengte de døra igjen etter seg slik at døra falt av hengslene. 
Dette var visstnok en meget enkel og dårlig bolig.

• Familien hadde etternavnet Øy på Øysandan, videre Mule 
etter at de kom til Muleplass på Byneset og senere Opland 
etter at de kom til Vollahaugen. Alt i henhold til god gammel 
navnetradisjon.    

 

Anne Lise Berg og Arne Håbjørg

Leinstrand og Byneset nærmiljøsentral
Sentralen ble etablert i Nypantunets lokaler i mars 2017 som et ettåring prosjekt i tilknytning til Kattem frivilligsentral. Midler til 
etablering og drift sørget Trondheim kommune og OVF, Opplysningsvesenets fond, for. I forkant ble Egil Moe ansatt som daglig 
leder i 20% stilling, og sammen med diakon på Leinstrand og Byneset, Mette Goa Hugdal, har han ledet oppbygging og etabler-
ing av sentralen. 
Det var rundt årsskiftet noe usikkerhet rundt videre kommunal støtte til sentralen, og da daglig leder sa opp sin stilling i  februar, 
førte utfordringer rundt ansettelse av ny leder til at styret for Kattem frivilligsentral besluttet å legge ned nærmiljø sentralen i 
begynnelsen av mars. 
I løpet av det knappe året sentralen var i sving, ble det planlagt og gjennomført en rekke ulike aktiviteter, og vi vil takke våre friv-
illige, samarbeidspartnere og deltakere for alle disse fine møtepunktene! 
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Annonser og kunngjøringer

Årsmelding Leinstrand Sanitetsforening 2017

På årsmøtet 15. februar ble følgende styre valgt:

Gunnveig Skjetlein- leder,   
Heidi Folvik – nestleder,   
Anne Jagtøyen– kasserer,  
Jorun Slettahjell - sekretær 
Styremedlemmer: Randi Lilleler, Anne Mari Aune, Gerd Brun. 
Vara: Rut Fallrø, Liv Gimnes

Leinstrand Sanitetsforening har 68 medlemmer.

Det har vært holdt 3 styremøter.

Aktiviteter

• Leinstrand arbeidslag har 26 aktive medlemmer og har 
hatt 10 møter. De har gjennomført de årlige oppgavene i 
forbindelse med at foreningen er en av de 5 lagene som driver 
Leinstrand samfunnshus

• Valgdagen solgte foreningen lodder på Nypantunet. Der ble 
Vipps introdusert.

• 21. september arrangerte de unge motekveld. Overskuddet var 
øremerket til Nyfødtpakker til Leinstrandinger. Medlemmene 
strikker babytepper med kløvermerket sydd på. Disse legges 
i en gavepose sammen med informasjonsmateriell om NKS. 
Gaveposene deles ut av Helsesøster på Kattem til nyfødte på 
Bygda.

• I november fikk 1. og 2. klassingene ved Nypvang refleksvester 
med kløvermerket på.

• 6. november orienterte Egil Mo fra Frivilligsentralen på 
Byneset og Nypantunet om arbeidet. Han ønsker seg oppdrag 
og samarbeid med sanitetsforeningen. 

• 18. og 19. november arrangerte vi den årlige messa i 
Leinstrand samfunnshus. Netto fortjeneste ble ca kr 30 000. 
Inntekten fra Julemessa var øremerket bidrag til de nye garde-
robene til Leinstrand idrettslag i Samfunnshuset.

• 11. desember serverte foreningen kaffe og kaker til beboere 
og kormedlemmer i Leinstrand songlag ved den årlige opp-
treden på Nypantunet.

• Bevilgninger:
Kvamsgrindkollektivet  30 000
Kirkens bymisjon - et varmt måltid  12 500
Etiopia fadderordningen  40 000
Leinstrand og Byneset skolekorps  5 000
Sykehusklovnene  5 000
Menihetsbladet  2 000
Veiledningssentret for pårørende  10 000
NKS fond:
Kreftforskning  15 000
Psykiske lidelser  20 000
Kvinnemedisinsk forskning  15 000

Jeg takker styret og medlemmene for godt arbeid i året som gikk.

Leinstrand 07.02.2018.
Gunnveig Skjetlein

Fasteaksjonen 2018
Tusen takk til alle som hjalp til, både konfirmanter, sjåfører, 
de som ordnet med servering og organiserte det hele. 

Resultatet ble:

• Byneset      kr 25.464    (i 2016: kr 32.267)

• Leinstrand  kr 15.706    (i 2016: kr 16.900)

Det som ble innbetalt på Vipps er ikke med i beløpene her.

Årsmøte Leinstrand menighet  
18. mars
Årsmelding og regnskap ble lagt fram og godkjent.  
Både årsmelding og regnskap er lagt ut på vår hjemmeside: 
kirken.no/bynesetogleinstrand.

Eventuell sammenslåing av menigheten med Byneset, eller 
 muligens også med Heimdal og Kolstad var egen sak på 
årsmøtet. Ingen mente det er aktuelt å slå seg sammen til en 
stormenighet sammen med Heimdal og Kolstad. Det er ikke 
snakk om å bruke tvang for å slå sammen i denne omgang.  
Men for å unngå det om noen år, var det flere som mente det vil 
være aktuelt å slå sammen Byneset og Leinstrand menigheter 
nå. 

Det var ingen avstemming eller vedtak på årsmøtet, men 
menighetsrådet vil ta med seg synspunktene videre.
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Årsmelding Byneset Sanitetsforening 2017

Styret i Byneset Sanitetsforening i 2017 har vært:

Else Blokkum, leder og kasserer, Magnhild Barikmo nestleder.

Styremedlemmer Anne Mari Stein, Else Johannne Svorkås 
Spongdal Yngres,  Anne Berge Rye klubb og Laila Haltbakk Rye 
Yngres.

Regnskapet blir ført av Trio Regnskapsservice AS.

Det er blitt avholdt 7 styremøter og 40 saker er blitt behandlet.

102 medlemmer har betalt kontingent i 2017.

• I 2017 har vi bevilget støtte/gitt gaver til følgende:
Sentrale fond:
Revmatologi kr. 2 000
Osteoporose kr. 2 000
Barn og unge kr. 2 000
Psykiske lidelser kr. 2 000
Kvinnemedisinsk forskning kr. 2 000
Utenlandsfondet, Etiopia kr. 2 000
Kreftsaken kr. 2 000
Min dag i dag kr. 2 000
Veiled.senteret for foresatte
til rusmisbrukere, fadderordning kr. 5 000 pr år i 3 år
17. mai-komiteen kr. 1 000  
Kvamsgrind kr. 15 000
3 barnehager har fått  kr. 5 000 hver til bruk  
 på en aktivitetsdag

• Etter søknad fra Spongdal yngres ble det bevilget støtte til en 
skidag i skileiken ved Skistua for 5. trinn ved Rye og Spongdal 
skole.  Det ble gitt støtte til skyss, deltageravgift og et enkelt 
grillmåltid ( pølser m/tilbehør ).  Det er blitt avholdt skidag i 
januar 2018 og den var meget vellykket. Vi håper at dette kan 
bli en årlig foreteelse.

• Sanitetsforeninga har fått støtte fra Byneset Felleslegat på 
kr. 8 000 som skal brukes til førstehjelpskurs i ungdomsskolen. 

• Vi er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og har 
mottatt kr. 3 128,-fra grasrotandelen i Norsk Tipping.

• Vi har fått minnegaver etter Guri A. Langlo og Kristine Haug.

• På Fotpleien jobbes det vanligvis 1 dag pr uke, Charlotte Bye-
Melum og Greta Bjørnbet  utgjør teamet som jobber der. 

• Vi satte opp prisen til kr. 500,-for alle klienter fra 01.03.2017.

• Vi gir mammografi-støtte til de under 50 år og de o/ 70 år.

• Vi gir blomster til alle medlemmer som fyller runde og 
halvrunde år fra 80 år og oppover.

• Det ble laget ca 230 fastelavnsris i februar 2017 som ga en 
inntekt på ca. kr. 11.000.

• Spongdal Yngres fortsetter med strikkekafe og har gjennom-
ført 8 ganger.

• Spongdal Yngres arrangerte også i 2017 loppemarked i Aulaen 
i mars. Meget vellykket med en brukbar nettoinntekt. 

• Og nytt loppemarked blir 3.mars 2018.

• Damene oppunder Åsen hadde en fin tur til Lian 26.juni med 
lunsj der.

• Else Blokkum, Magnhild Barikmo og Laila Haltbakk var på 
Fylkesårsmøtet på Scandic Lerkendal 22.-23.april. I tillegg 
møtte Benedikte Alme som styremedlem i fylkesstyret.

• I sanitetens uke ( 39 ) hadde vi basar på Bydelskafeen med 
underholdning av Byneset Seniorkor og et annet kor, KoRetro. 
Basaren innbrakte ca. kr.  8.000 i overskudd.

• Vi serverte vårruller med drikke til og borgermesterkringle til 
kaffen.

• Og Spongdal Yngres hadde skolefrokost til 1. trinn i samme uke.

• Else Blokkum og Laila Haltbakk var på regional samling i 
Molde 22.-24.sept.2017. Der var det stort fokus på verving av 
nye medlemmer og info om Frivillige Norge.

• Kretsens høstmøte 18. oktober på Tiller hadde fokus på 
omsorgsberedskap.

• Ekaterina Zotcheva holdt et interessant foredrag med tit-
telen «Fysisk aktivitet og hjernehelse. Hvordan fysisk aktivitet 
påvirker vår mentale helse».

• Spongdal Yngres arrangerte som vanlig adventsfrokost til 8. 
trinn på skolen med foredrag «ungdom og eget selvbilde» med 
Anne Torild Klomsten.

• Vi skulle ønske oss noen flere hender i form av nye medlemmer, 
men det er litt vanskelig å finne ut hvordan vi skal få til det. 

• Byneset Sanitetsforening har egen facebook-side. Lik oss der 
og spre litt budskap om oss!

• Vi takker alle som har hjulpet oss og bidratt med noe gjennom 
året. Mat er smurt opp og mange liter kaffe er kokt.  Mange 
kopper er satt fram og vasket opp etterpå.  Mange gode flinke 
hender. 

• Og ikke minst alle fine gevinster som er kommet inn. Og så 
håper vi på like stor støtte i det nye året også.

Etter årsmøtet som ble avholdt på Bydelskafeen 6. mars  ble 
styret for 2018 som følger:  Leder og kasserer Else Blokkum, 
nestleder Magnhild Barikmo, styremedlemmer Else Johanne Svorkås, 
Laila Haltbakk, Hanne Hanger, Snefrid Larsen og Anne Mari Stein.
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Årsmelding Byneset Sanitetsforening 2017
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.

• Kirkesprell i SFO-tida på Nypvang skole for 1.-2. trinn.
• Tårnagentdag i Leinstrand kirke 11. mai. 3. trinn. 
• Kirkerottekino på Berg bedehus 8. juni. 5-6-åringer.

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

2.- og 3.juni 2018
Ei hel helg med mye sang og 
musikk på Byneset  
Byneset Seniorkor inviterer til sommerkonsert  
søndag 3. juni kl.18.00 i Rye samfunnshus
Hele vinteren og våren har koret øvd på blomstersanger.  
«Der Vannliljen blomstrer» er en av dem.

Vi får vakker sang fra Bynesstrupan og Trondheimskoret 
KoRetro

Jan Tryman leder både KoRetro 
og Byneset Seniorkor.  
Han deltar også med sang.

Det blir kaffeservering.

Entre kr.100,- for voksne,  
barn gratis.

Velkommen!

HAR DU BEHOV FOR LOKALER
Til konfirmasjonsselskap – dåpsselskap – 
bursdager – minnesamvær eller lignende? 

BERG BEDEHUS ESP BEDEHUS
v/Asbjørn Hangerhagen v/Randi Lerli Bliksås
mob. 930 83 035 mob. 901 19 016
mail: asbjorn@hangerhagen.no mail: rablik@online.no

RYE KAPELL
v/Helge Venås
mob. 481 13 942
mail: hv456@kirken.no 

FELLES PROSTIGUDSTJENESTE
for Trondheimsprostiene

Ilen kirke – 2. pinsedag 21. mai kl. 18.00
Gudstjeneste med nattverd
Kirkekaffe

«MIDDAG OG MUSIKK»
Esp bedehus torsdag 14. juni kl. 16.30

Avskjed med diakon Mette Goa Hugdal
Felles for begge menigheter. 

ENDRINGER I STABEN
Mette Goa Hugdal slutter i jobben som Diakon i Byneset og 
Leinstrand i løpet av juni 2018. 
Vi kommer tilbake med mere info i senere blad.

BYNESET BYDELSCAFE 
ÅPEN 17. MAI 

KL. 12 - 18

INFORMASJONSSAMLING  
OM KONFIRMANTINNSKRIVING 
For 2018 -2019  i Byneset kirke onsdag 6. juni kl. 18.00

Møteoversikt 2018
for Byneset Misjonsforening,  
Norsk Luthersk Misjonssamband

Foreningsmøter på søndager.
13. mai hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30 
 Taler: Johannes Selstø
10. juni hos Ragnhild og Erlend Gjære kl. 19.30   

Møter i Byneset Normisjon 
• Søndag 29. april  Berg bedehus kl. 19.30

• Søndag 27. mai Berg bedehus kl. 19.30  
 Tale ved Inger Britt Rødberg

Alle er hjertelig velkommen.
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Kl. 10.00 Festgudstjeneste i Leinstrand kirke
Kl. 10.15 Korpset spiller på Esptunet
Kl. 11.00 Oppstilling til 17. maitoget ved kirka.

Rekkefølge:
• Byneset & Leinstrand skolekorps
• Arrangørklassen 5. trinn Nypvang skole
• 1.-2.-3.-4.-6.-7. trinn
• Leinstrand idrettslag
• Nypvang barnehage og Ringvålskogen barnehage 
• Folketoget

Toget går fra kirka, via Nypvang barnehage, en runde rundt 
Arsenalvegen og deretter til Nypantunet sykehjem hvor korpset 
spiller, før det går inn til skolegården på Nypvang.

Kl. 11.45 Festprogram ved Nypvang skole:
• Skolekorpset spiller
• Sang ved elevene i 5. trinn
• Tale for dagen ved leder i Leinstrand Sanitetsforening 

Gunveig Skjetlein og elevrådets Noah Sørgjerd
• Salg av pølser, is, caprisone, brus og kaker

Kl. 12.30 Skolelokalene åpnes for kaffe og kaker, og utsalg 
åpnes for pølser, is og brus mm. Billettpris for inngang voksne 
100,- kr. Barn er gratis, men får også kjøpe en billett de kan 
bytte i pølse og brus i kioskene.  
Vipps og kontanter kan benyttes.
Leker for barna med gevinster  
og tombola er utendørs.

Kl. 14.00 Den tradisjonsrike  
bygdastafetten i skolegården  
med overlevering av vandre- 
pokal til årets vinnerlag.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

17. mai-komitéen

17. mai på Leinstrand 2018
Kl. 08.00 Flaggheising på Spongdal skole v/ BMK.
 Flaggheising på Rye skole v/ Byneset Leinstrand   
 skolekorps
Kl. 08.30 Spilling i bygda ved korpsene
 For spillerute, se egen annonse
Kl. 12.00 Gudstjeneste Rye Kapell ved prest Sveinung Enstad
Kl. 13.15 Oppstilling for 17. mai-toget ved Rye kapell
Kl. 13.30 Avmarsj
 Rute: Rye kapell – Haugrønning – Rye skole

Rekkefølge i toget: 
17. mai-komitéen - flaggborg v/ 7. trinn Rye skole - Byneset 
Leinstrand skolekorps - Rye skole 1.-7. trinn - Spongdal skole 
1.-10. trinn - Songlaget Våren - Byneset barnehage - Snillet fri-
luftsbarnehage - Byneset Songlag - Byneset musikkorps - De 
Unges Håp - Byneset Seniorkor - Byneset skytterlag - Byneset 
Bygdekvinnelag - Byneset Bondelag - Byneset Sanitetsforening 
- Byneset Idrettslag - Byneset Historielag - øvrige lag og fore-
ninger - Folketoget.

Kl. 14.15  Innmarsj Rye skole
Velkommen fra 17. mai-komiteen.
Vi synger nasjonalsangen.

Kl. 14.30  Leker ute i skolegården for de minste
Salg av kaffe - kaker - is - brus - pølser.
Salgsboder ute og inne.

Kl. 15.00  Festmøte
Rye samfunnshus – tale for dagen.
Konsert med Byneset musikkorps og korene i bygda. 

Byneset Leinstrand skolekorps står for 17. mai- 
arrangementet, og all inntekt av salget går til drift av 
korpset.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

17. mai-komitéen

17. mai på Byneset 2018

Spillerute for Byneset Leinstrand skolekorps 

Kl. 08.00 Flaggheising Rye skole
Kl. 09.00 Byneset helse- og velferdssenter
Kl. 09.45 Ringvål
Kl. 10.15 Esptunet
Kl. 10.45 Oppstilling Leinstrand kirke
Kl. 11.00 Tog fra Leinstrand kirke til Nypvang skole
Kl. 11.45 Ankomst Nypvang
Kl. 12.30 Avgang buss til Rye
Kl. 13.30 Avgang tog
Kl. 14.30 BLS sitt program for dagen ferdig

Spillerute for Byneset skolekorps

Kl. 08.00 Flaggheising Spongdal skole
Kl. 08.25 Knausen
Kl. 08.45 Solunda
Kl. 09.05 Hauglia
Kl. 09.25 Bjøra
Kl. 10.05 Fortuna
Kl. 10.20 Potten – Bjørn Dretvik
Kl. 10.55 Martin Strand
Kl. 11.10 Klefstadhaugen
Kl. 13.15 Oppstilling tog v/ Rye kapell
Kl. 13.30 Avgang tog
Kl. 14.15 Innmarsj Rye skole
Kl. 15.00 Festmøte Rye samfunnshus



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 Takk   
Takk for all vennlig omtanke og oppmerksomhet ved  
Olav Njøs sin bortgang og begravelse.
Takk for alle blomster, og for minnegaver til Hjerte- og 
karforskning. 

Arne, Astrid, Ivar, Grunde med familier

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, oppmerksomhet, 
blomster og pengegaver til Byneset helse-og velferdssenter 
i forbindelse med vår kjære ektemann og far Harry Dahls 
bortgang. 

Ragnhild Dahl m/ fam.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 29. april til  8. juli 2018 

Med forbehold om endringer.

29. april – 5. søndag i påsketiden 20. mai – 1.pinsedag 3. juni – 2.søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00 LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00 LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

«Folkemusikkgudstjeneste» Konfirmasjonsgudstjeneste, dåp Gudstjeneste med dåp og nattverd

Dåp. Offer Menighetsarbeidet Offer til vennskapsmenigheten i Ukraina Offer til menighetsarbeidet.

LEINSTRAND KIRKE KL. 13.00

1. mai – offentlig høytidsdag Konfirmasjonsgudstjeneste 10. juni – 3.søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER Offer til vennskapsmenigheten i Ukraina FRØSET AMFI KL. 11.00

«Skaperverkets dag»

6. mai – 6.søndag i påsketiden 21. mai – 2.pinsedag Offer til Kirkens Nødhjelp

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00 ILEN KIRKE KL. 18.00

Gudstjeneste med nattverd Felles prostigudstjeneste 17. juni – 4. søndag i treenighetstiden

Offer til menighetsarbeidet INGEN GUDSTJENESTER

26. mai - lørdag

10. mai – Kristi himmelfartsdag BYNESET KIRKE KL. 11.00 24. juni – 5. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER Konfirmasjonsgudstjeneste BYNESET KIRKE KL. 11.00

Offer til menighetsarbeidet Gudstjeneste med dåp og nattverd

13. mai – søndag før pinse BYNESET KIRKE KL. 13.00 Offer til menighetsarbeidet.

BYDELSKAFEEN KL. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Gudstjeneste med nattverd Offer til menighetsarbeidet 1. juli – 6. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER

17. mai – grunnlovsdag 27. mai - Treenighetssøndag

LEINSTRAND KIRKE KL. 10.00 BYNESET KIRKE KL. 11.00 8. juli – 7. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste. Offer til Redd Barna Konfirmasjonsgudstjeneste LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

RYE KAPELL KL. 12.00 Offer til menighetsarbeidet Gudstjeneste med nattverd

Gudstjeneste. Offer til Redd Barna



Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24
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Min salme
Gabriellas Sång har en rørende og sterk 
melodi, teksten uttrykker livsholdning og 
innstilling. Likt at en spade er en spade, 
vitner teksten om at vår tid på jorden 
er tilmålt. Det er ”nu som livet er mitt”. 
Noen tror på et liv etter døden, andre tror 
på flere jordiske liv, atter andre tror på 
ingen av delene. Uansett, det er nå livet 
er. Ergo, det er nå det gjelder og ”känna 
at jag lever”. Her og nå. Hele tiden.

”Jag vill leva lycklig för at jag er jag”. Hva er et lykkelig liv? Det 
varierer avhengig av hvem man spør. Tekstforfatteren holder fast 
på at lykke også henger sammen med at man aldri tillater seg å 
glemme ”vem man er”. Jeg tenker i tillegg at hva som gir lykke 
vil variere med hvilken fase man er i livet. Min holdning er uan-
sett at lykke skapes, det handler om innstilling. Lykke er noe man 
frambringer, fordi man jobber med det - litt hver dag. Selv om de 
fleste av oss setter pris på og ser frem til store anledninger, ferier 
og helger: Det er hverdagene det er flest av. Lykkelige hverdager 
 skaper lykkelige festdager. Jeg slår gjerne et slag for hverdags-
menneske og hverdagslykken. De små ting. Det er en holdning. 

Tekstforfatteren forbinder lykke med og ”kunna vara stark och 
fri”. Personlig har jeg tro på at en passende dose av disse fire gir 
gode livsvilkår:  Kjærlighet – helse – tid – økonomi. Alle ønsker en 
balanse her, men det er ikke alltid vi får det til. Ubalanse kan gi 
en følelse av svakhet og ufrihet. Kjærlighet kan foreksempel ikke 
kjøpes, like lite som god helse kan det. Gode livsvilkår handler 
om hvordan man forvalter livet sitt, dvs hvilken gjennomtenkning 
som ligger bak prioriteringer, at man evner å planlegge langsiktig 
samtidig som man lever dagen i dag. Gode livsvilkår gir i sin tur 
frihet og mulighet for å nå den ”himmel jag trodde fanns” – her 
på jorden. Enkelt? Ja, ofte er det enkelt. Men ikke alltid. 

Mange av oss er skapende mennesker. I så fall, gir  skapelse 
lykke. Å mestre gir gode følelser. Gode følelser gir flere 
gode følelser, en positiv spiral. Et iboende behov som   ligger 
i alle, er å være til nytte for andre. Derav kommer virke-
trang, å bruke seg. Å være i flyt, det være seg når dagen går 
mot natt eller når en ”ser hur natten går mot dag”. Å leve ut 
noen av drømmene man har gjennom livet. Å oppfylle drøm-
mer krever mot. Mot til å leve det livet en selv vil, snarere 
enn det livet andre forventer av en.  For er det ikke det vi alle 
ønsker når livskvelden kommer?  ”Å kjenna att jag levt mitt liv”.                                                                                         
Det ønsker jeg.   Kristin Leinum 

Gabriellas song
Tekst: Py Bäckman  -  Musikk: Stefan Nilsson

Det är nu som livet är mitt
Jag har fått en stund här på jorden
Och min längtan har fört mig hit
Det jag saknat och det jag fått

Det är ändå vägen jag valt
Min förtröstan långt bortom orden
Som har visat en liten bit
Av den himmel jag aldrig nått

Jag vill känna att jag lever
All den tid jag har
Ska jag leva som jag vill
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till

Jag har aldrig glömt vem jag var
Jag har bara låtit det sova
Kanske hade jag inget val
Bara viljan att finnas kvar

Jag vill leva lycklig för att jag är jag
Kunna vara stark och fri
Se hur natten går mot dag
Jag är här och mitt liv är bara mitt
Och den himmel jag trodde fanns
Ska jag hitta där nånstans

Jag vill känna att jag levt mitt liv

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå


