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Slekters gang 
Døpte
10.03.  Julie Sund Eriksen, Leinstrand kirke 
10.03.  Isabel Nygård Eide, Leinstrand kirke 
31.03.  Severin Risstad Stamnes, Byneset kirke 
31.03.  Sofie Nordbotten, Byneset kirke 
06.04.  Gard Matheo Alstad, Nidarosdomen
07.04.  Silja Blindheim Elliott, Leinstrand kirke 
07.04.  Aksel Leirbekk, Dun kirke, Jøa
22.04.  Sigrid Frøset, Nidarosdomen

Vigde
16.02.   Vibeke Skjøstad Johansen og Frank Robert Torgersen, Byneset kirke 

Døde
05.03   Borgun Augusta Klukstad, Byneset  f. 1923
19.03.   Reidun Turid Olsson, Byneset  f. 1927
21.03.   Jon Stene Opland, Byneset  f. 1943
24.03.   Arne Hanger, Byneset f. 1941

Ofringer siden sist
10.02.  kr.     545,-   Menighetsarbeidet  (Leinstrand kirke) 
17.02.  kr.   1.500,-  Det Norske Bibelselskap (Byneset kirke)
24.02.  kr.   1.375,-  Det Norske Bibelselskap (Leinstrand kirke)
03.03.  kr.   1.231,-  Menighetsarbeidet (Rye kapell)
10.03.  kr.   1.300,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
17.03.  kr.   1.580,-  Menighetsarbeidet (Bydelskafeen) 
24.03.  kr.   1.120,-  Musikk i gudstjenesten (Leinstrand kirke) 
31.03.  kr.   1.540,-  Estlandsarbeidet  (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

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

Visste du:

Å ane fred og ingen fare 
Når en føler på seg at det er 
uforutsette hendelser  
( 1.Tess 5,3)

Grå hår 
Poetisk beskrivelse av et eldre 
menneske (Ordspr. 16,31 ;  
3.Mos. 19,32 ; Ordspr. 20,29)

Å ende med forferdelse 
Bygger sannsynligvis på et  
eldre sitat fra Salmenes bok  
(Sal. 73,19)

Hele sulamitten 
Når en skal betegne en gruppe: 
alle sammen eller hele hurven 
Fra en eldre bibeloversettelse  
( Høysangen 6,15)

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 8. august 2019 og 
sendes til_ hv456@kirken.no

Se også menighetenes hjemmeside: 

 kirken.no/bynesetogleinstrand
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En innbydelse
Jeg er overbevist om at Jesus har flere venner enn de som mottar 
nattverden på en vanlig søndag. Noen er på hytta. Noen er hjemme 
på gården og hører på radiogudstjenesten. De får ikke nattverd 
gjennom radioen, selv om det er DAB-signal. Noen har en barnetro 
de hegner om uten å gi den praktiske uttrykk. Sa jeg «noen»? Mange!
Så dette innlegget er en parafrase over liturgiens: «Kom, for alt 
er ferdig». 

Det er mulig å dra ett døgn på hytta, for så delta i gudstjenesten. 
Noen ganger er det jo til og med kveldsgudstjeneste! Hvis man først 
er glad i salmesangen og morgenandakten på radio, hvorfor ikke 
være fysisk tilstede der det skjer? Den barnlige tilliten i en barnetro 
kan bevares inn et voksent liv, men troen trenger sine praksiser for 
å være levende. 

Jeg husker fra et sommervikariat nordpå, hvor jeg reiste langt, til et 
grendahus hvor det en sjelden gang var gudstjeneste, og 8-10 faste 
brukte å komme. Sognepresten hadde jobbet lenge med å prøve å 
få de til alters, men nei, da. De ble sittende. 

SOSIOLOGIEN spiller ikke alltid spiller på lag med TEOLOGIEN. 
For de som vegrer seg, men egentlig kan tenke seg å gå, merker at 
vanen er vond å vende. Jeg er ikke kjent for å gå til alters, hvorfor 
skal jeg begynne nå? Hva vil de tenke, de som bruker å gå? De vil 
sikkert skule skjevt og lure på om jeg mener det ordentlig. (Det vil 

de helt sikkert IKKE, de vil glede seg over 
at du kommer!) 

Teologien sier; Ta imot og spis. Og drikk 
ALLE av den. Alle som vil høre Jesus til. Også 
Judas fikk brød og vin med de andre disiplene.  

Da jeg var ung og usikker i tjenesten (nå er jeg eldre, men fortsatt 
litt usikker), forrettet jeg en gang nattverden med en veileder tilstede 
i kirkebenken. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det med tanke 
på meg selv, skulle jeg knele? Skulle jeg gi til meg selv ved alteret? 
Derfor avsto jeg fra å ta, og tilsigelsesordene etterpå måtte bli 
«Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt DERE 
sitt hellige legeme og blod.»

Veilederen spurte meg etterpå hvordan jeg tror menigheten oppfattet 
det at jeg ikke tok imot selv. Det var innlysende: Selvfølgelig ville de 
ha meg med i felleskapet! 

Det var siste gang jeg avsto. 
Så det jeg spør om, er: Hvorfor avstå?

Sveinung Enstad

Til ettertanke

Fasteaksjonen 2019
Tusen takk til alle som hjalp til under aksjonen. 

Resultatet ble:

• Byneset      kr. 30.059,-   ( i 2018  kr. 25.464,-)

• Leinstrand  kr.  11.566,-  ( i 2018  kr. 15.760,-) 

Vipps er med i beløpet for 2019

Takk                                       
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomsterhilsener og minne gaver 
til omsorgsboligen på Spongdal, ved vår kjære mor Kari Moksnes sin 
bortgang. Karin, Sylvi og Britt Mari m.familier

Takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære Borgunn Augusta Klukstads 
bortgang. Takk også til prest Hilde-Anette Løvenskiold Grüner og 
Begravelsesbyrå Svanholm som hjalp oss til en vakker og verdig avskjed. 
Takk for blomster og gaven til Normisjon. Familien.

Takk for all vennlig deltagelse,  blomster og minnegaver til Byneset 
Sanitetsforening ved vår kjære mamma, Reidun Turid Muhle Olsson sin 
bortgang. En spesiell takk til hjemmetjenesten ved Byneset om sorgsbolig. 
Dere har vært enestående! Jane Kjerstin, Toril og Liv m/fam.

Takk til alle som bidro på ulike måter da Jon Stene Opland ble bisatt i 
Byneset kirke 27.mars. Vi følte at det ble en god og verdig dag. Pengegavene 
ble gitt til Kreftforeningen og Blomsterfondet. Takk også til de som hjalp oss 
gjennom ei vanskelig tid da vår kjære pappa var syk! Ingegjerd med familie
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DET BEGYNTE I DET SMÅ
De vokste opp på hver sin side av «Einnj-
elva». Begge sier de kom fra enkle kår. 
Asbjørn forteller om et hus som var dårlig 
isolert og at det på kalde vintrer kunne være 
rim på innsida av vegger. Da han ble født 
for 80 år siden, var det ikke innlagt vann 
så vannet til husholdning og vasking kom 
fra en brønn. I 1962 gifta de seg og kunne 
flytte inn i et nytt hus. Her ble det etter 
hvert kjøpt inn nødvendige – og billige – 
møbler fra annonser i Adressa. Tømmeret 
til det sjølbygde huset ble hogd fra Trygve 
Bergs skog. Faren og svigerfaren ( kjent 
bygdesnekker) var med. Huset kom opp 
for 30.000 kroner. Lillian hadde allerede 
vært yrkesaktiv. Hun begynte på Ringvål 
Sanatorium som 18-åring. Her starta hun 
i vaskeriet. Da hun ble forespurt om å ta 
på seg jobben som kokke, valgte hun å ta 
husmorskolen på Ørlandet. Lillian forteller 
at hun slutta i 1962 siden de skulle gifte seg. 
På den tida var det ikke vanlig at kvinnene 
jobba utenfor heimen etter at de gifta seg. 
Hennes bakgrunn fra arbeidslivet kom godt 
med da de unge skulle stifte egen familie. 
De første åra hadde de ikke vaskemaskin og 
det fantes ikke papirbleier. Ungeflokken økte 
etter hvert, og da var det fint at storesøster 
til Asbjørn bodde på Sunnmøre og hadde 
lett tilgang til restetøy fra tekstilfabrikkene 
der. Slik kom det masse billige stoffer til 
Byneset, så da var det å bruke symaskina 
til langt på natt!

I starten var det et gammelt og tungvint 
fjøs med plass til 8 melkekyr, noen kalver 
og en hest. De hadde melkemaskin, men 
melka ble på skift kjørt av bøndene i Fall-
grenda til Spongdal der melkebilen overtok 
frakta til byen.

Asbjørn forteller at han allerede i 1959 kjøpte 
seg 20 minktisper som en start på pelsdyravl. 
Det var ikke store forholda- kun 30m² til de 
første bura. Vi forgriper noe her når jeg 
har fått opplyst at på det meste hadde de 
pelsdyrskur med et areal på hele 870 m²!

Lillian forteller at det alltid har vært mye 
folk på gården. Stadig var det byggeaktivitet 

Menighetsbladet bestemte seg for å ta en prat med Lillian og Asbjørn Hangerhagen. Dette er et par vi trygt kan si 
trives med å treffe folk – og som slett ikke ser mørkt på å kjøre seg en tur; kort eller lengre! Gården er i Bynesbok 
nr.I benevnt Høyem Høyemsvold 234/5

og etter hvert som det kom flere pelsdyr i 
bura, så var det ofte «revkailla» innom.
I 1972 kom det nytt fjøs med plass til 15 
kyr. Gården er i utgangspunktet på bare 70 
dekar så ved utvidelsen var det nødvendig 
å leie tilleggsjord flere steder. På slutten 
av 60-tallet ble det kjøpt inn en brukt 
sjølbinder. Etter hvert kom det skurtresker. 
De siste åra da de holdt på med gårdsdrifta, 
kom det nyere og større tresker til gården. I 
1980 ble huset utvida, og i 1993 bygde de 
seg et stort kårhus der svigermor Emma 
opplevde å få et par år i sokkelen.

PRØVELSER I FAMILIEN
Alle vil vel en eller gang i livet oppleve 
tyngre perioder. Lillian og Asbjørn hadde 
fram til 1971 fått fem barn. I mai dette 
året blir det klart at eldstegutten Arnfinn 
har fått leukemi. Nå blir det mange 
turer og kurer på gutten. Han lever med 
sykdommen i to og et halvt år. Midt oppe 
i denne utfordrende situasjonen bygges 
det som tidligere nevnt et nytt fjøs. Det er 
ikke vanskelig å leve seg inn i situasjonen! 
Året etter får Asbjørns far også kreft. 
Når vi så kommer til neste år, så dør far/
svigerfar Arne i februar, mens Arnfinn dør 
i september. I april året etter omkommer 
eldstejenta, Irene, i en traktorulykke. Hun 
blir 11 år. Nabogutten kjører traktor med 
tilhenger. Bakpå sitter det flere barn. 
Plutselig går Irene på hodet i asfalten.  Her 
er det to nabofamilier som plutselig blir 
ramma. Lillian og Asbjørn går over dalen for 
å trøste et par som sitter i dyp fortvilelse 
over sønnen som har kjørt traktoren. En 
stor trøst er det at yngstemann kommer 
til verden i 1976. Lillian sier at hverdagen 
var travel, og tross motgang så måtte livet 
gå videre. Kanskje var arbeidet med på å 
holde oss oppe.

Etter hvert som barna ble større, vokste 
det et ønske hos Lillian om å komme 
ut i arbeid igjen. Først ble det ei tid  på 
Bråliheimen. Hun fullførte et AMO-kurs 
som hjelpepleier i 1991-92. Deretter ble 
det seks års arbeid på Bynesheimen før en 
kreftoperasjon og kneproblemer satte en 
stopper for videre arbeid der.

«MEN MENNESEKET LEVER IKKE 
AV BRØD ALENE»
Det nygifte paret finner sin plass i lokal-
samfunnet på mange områder. For Lillian 
blir det som medlem i sanitetsforeninga 
(NKS) og Indremisjonen (nå: Normisjon). 
Bl.a. er hun med og driver korvettarbeidet. 
Likevel er det kanskje heime på gården 
hun kommer til å bety mest. Mange barn 
– og etter hvert ungdommer- trives godt 
med å få være i ekteparets selskap. Her er 
det alltid en lett og lys tone- og ikke minst 
ungdommelig!

Asbjørn har vært å finne i mange sammen-
henger – særlig lokalt, men også i distrikta 
rundt omkring.

Han kom tidlig med i kirkens arbeid. Asbjørn 
forteller at han har vært med i menighets-
råd i om lag tjue år; derav åtte som formann. 
Likevel er han kanskje mest kjent for å bidra 
i dugnadsarbeidet- spesielt i rakedager på 
kirkegården. Sammen med Lillian er de 
jevnlig å finne i kirkelige aktiviteter.

I juni i 1996 ble Asbjørn hjerteoperert. 
Bare kort tid etterpå stilte han opp og 
mottok en busslast med estlendere fra 
vår vennskapsmenighet Helme! Asbjørn 
kom seg raskt og allerede den 3. august 
dro ekteparet i bryllup sørover.

Den politiske interessen har han alltid 
hatt. Han har i flere perioder sittet i styret 
for lokal laget av Kr.F. Etter at lokallagene 
i Trondheim ble slått sammen, har han 
fortsatt vært med på møtene. Det er fortsatt 
interessant å følge med!

Profilen
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Ellers skal kort nevnes at han er med 
i Bondelaget og Byneset Historielag. I 
forbindelse med pelsdyrdrifta var han også 
en periode formann i Trøndersk Pelsdyrfór. 
Asbjørn kan også fortelle at han i en 
5-årsperiode var formann i den kommunale 
dyrevernsnemnda. Smilende forteller han 
om da han «avslørte» sin tilknytning til 
pelsdyrnæringa overfor representanter for 
NOAH (for dyrs rettigheter)!

BERG BEDEHUS
Det er umulig i dette intervjuet å unngå og 
komme innom deres utrettelige arbeid på 
og for Berg bedehus. Lillian har i mange år 

hatt ansvaret for å sørge for dugnader. Det 
skal være rundvask- og ellers jevnlig tilsyn 
med at alt er på plass og rent. Heldigvis 
har det hittil vært lett å få med seg folk på 
dugnad. Og trivelig er det også! Asbjørn har 
kanskje i over tretti år hatt ansvaret for at 
uteområdet er rydda, brøyta. Ellers vil det 
alltid være ting innvendig som må fikses. 
Et hus trenger jevnlig tilsyn, ikke minst 
maling. Det blir spennende å se på hvordan 
uteområdet blir når det nye gangfeltet blir 
klart nå over sommeren. Asbjørn er opptatt 
av at huset brukes. Det er faste utgifter og 
han oppfordrer folk til å leie til forskjellige 
anledninger.

Ekteparet overdro gården i 2005 til neste 
generasjon, men fram til nå har de hjulpet 
de yngre så godt de greier. Med så mange 
barn og barnebarn så er det mange som 
skal besøkes – eller at de trenger en 
håndsrekning. Likevel ser de seg tid til å 
være med rundt omkring. Blant annet har 
de deltatt på dugnader både på Mjuklia og 
Stølen.

Vi takker for at de tok seg tid til praten. 
Menighetsbladet ønsker dem alt godt for 
dager som kommer.

Rolf Røstum

 ...i fokus

Alle trenger en tømmeplass
La meg få lov til å forutsette at du har et 
menneske som betyr veldig mye for deg, som 
du er svært glad i.

Og la meg også få lov til å forutsette at 
dette mennesket den siste uken har vært 
helt ute av lage. Irritabel, sint, usaklig, ikke 
til å kjenne igjen. Hvem sitt problem er det?

Det er jo lett å svare at den som er sur, den 
som eier surheten, eier problemet. Det er 
ikke noe vanskelig å avgjøre det.

Tenk om du er blitt så klok og raus og romslig 
med årene at du i en slik situasjon er villig til 
å si: «Jeg har et problem: Et menneske jeg er 
veldig glad i er for tiden helt ute av balanse»

Hvis du er villig å stå som eier av dette prob-
lemet, har du helt unike løsningsmuligheter

Neste gang dette menneske eksploderer og 
det kommer en tirade av usaklig, men ekte 
irritasjon, kan du si til deg selv:

«Han eller hun kunne ha valgt 20 andre å 
være sint på. Men han har altså valgt meg. 

For et privilegium! Ved å være litt klok i noen 
minutter nå, så kan jeg kanskje få hjelpe 
dette menneske på helt avgjørende måte»

Du vet at selv riktig vettuge mennesker 
iblant kan innhentes av vonde og vanskel-
ige følelser. Og de har da et stort behov for 
å få tømt dem ut. Og nå er du altså villig til 
å stå som eier av problemet, du er villig til 
å være tømmeplass.

Neste gang raseriet kommer, så forsvarer du 
deg ikke og angriper heller ikke, du lar deg 
skjelle ut. For du har akseptert dette men-
neskes behov for å få tømt ut vonde følelser, 
og du er nå villig å være mental septiktank 
for et annet menneske, være en slik tømme-
plass for vonde følelser.

Hva er poenget med å være villig til det? Jo, 
poenget er at det som først er kommet 
ut, det gjør ikke lenger vondt inne. Og et 
menneske får ikke samme diaré to ganger.

Etter noen minutter nå er ikke dette men-
neske lenger dominert av opphetede, smer-
terike følelser, men har fått tilbake kontakten 

med sin egen forstand 
og fornuft, som det har 
vært forferdelig å leve 
uten så lenge. Den 
som eier problemet, 
eier løsningen.

Her berører jeg et 
tema som finnes i 
Bibelens tidligste 
teologi.

Profeten Jesaja sa 
noe om Messias, 
Herrens lidende 
tjener, som gikk i oppfyllelse flere  
hundre år senere, da Jesus kom:

Men han ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham
for at vi skulle ha fred,
ved hans sår har vi fått legedom

Jesaja 53,5

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 utgangs punkt 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:



10.00 Festgudstjeneste i Leinstrand kirke 
10.15 Skolekorpset spiller på Esptunet 
11.00 Oppstilling til 17. maitoget ved kirka

Rekkefølge:
• Byneset og 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 i Arsenal-
vegen og deretter til Nypantunet sykehjem hvor korpset spiller 
før det går inn til skolegården på Nypvang skole.

Kl. 11.45 Festprogram Nypvang skole
• skolekorpset spiller
• taler for dagen ved 5. trinn Nypvang skole og elevrådsleder 

Siril Olsen Kjøren
• 5. trinn underholder med sang.

Kl 12.30 Skolelokalene åpnes for kaffe og kaker,  
utsalg åpnes for pølser, is og brus mm.

Billettpris for inngang voksne kr 100,-. Barn er gratis, de får  
også en billett de kan bytte inn i pølse og brus i kioskene.  
Vipps og kontanter kan benyttes.

Leker for barna med gevinster og tombola utendørs.

14.00 Den tradisjonsrike bygdastafetten i skolegården med  
overrekkelse av vandrepokal til årets vinnerlag.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

17. mai-komitéen

Spillerute for Byneset Leinstrand skolekorps 
Kl. 08.00 Flaggheising på Rye skole 
Kl. 09.00 Byneset helse- og velferdssenter 
Kl. 09.45 Ringvål 
Kl. 10.15 Esptunet 
Kl. 11.00 17.maitog på Leinstrand 
Kl. 13.30 17.maitog på Spongdal 

17. mai på Leinstrand
Kl. 08.00 Flaggheising på Spongdal skole v/Byneset Musikkorps.  
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 i aulaen på Spongdal skole. v/sokneprest 
Sveinung Enstad. 

Kl. 13.15 Oppstilling for 17.mai-toget, Mulegrenda (ved golfbanen). 

Kl. 13.30 Avmarsj. Rute: Fra Folkvang, via byggefeltet, til 
Spongdal skole. Rekkefølge i toget: 17.maikomitéen, flaggborg 
v/7.trinn Spongdal skole, Byneset Leinstrand skolekorps, Rye 
skole 1.-7. trinn, Spongdal skole 1.-10. trinn, Songlaget Våren, 
Byneset barnehage, Snillet friluftsbarnehage, Byneset Songlag, 
Byneset musikkorps, De Unges Håp, Byneset Seniorkor, Byneset 
skytterlag, Byneset Bygdekvinnelag, Byneset Bondelag, Byneset 
Sanitetsforening, Byneset Idrettslag, Byneset Historielag, øvrige 
lag og foreninger, Folketoget. 

Kl. 14.15 Oppmarsj Spongdal skole. Innmarsj til skolegården ved 
snuplass for buss, oppstilling foran aulaen.  
Velkommen – Taler – Nasjonalsang 

Kl. 14.30 Leker ute i skolegården for de minste. Salg av kaffe, 
kaker, is, brus og pølser både i skolegård og idrettshall. Adgang 
til idrettshallen for servering fra utvendig rampe. 

Kl. 15.00 Festmøte i Aulaen på Spongdal skole. Parkering: Gamle 
Spongdal skole, Prix, Folkvang og Stormyra.  Folkvang har åpen 
kafé fra kl 12.00 til 16.00. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen! 

Vennlig hilsen 17. mai-komitéen

Spillerute for Byneset musikkorps
Kl. 08.00 Flaggheising Spongdal skole 
Kl. 08:25 Knausen 
Kl. 08.55 Solunda 
Kl. 09.10 Hauglia 
Kl. 09.25 Bjøra 
Kl. 10.05 Martin Strand
Kl. 10.30 Klefstadhaugen 
Kl. 11.05 Fortuna 
Kl. 15.00 Festmøte Spongdal Skole

17. mai på Byneset
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 Konfirmanter, Byneset og Leinstrand 2018 – 2019

LEINSTRAND KIRKE 
Søndag 19. mai kl. 11.00
Sebastian Bøstein-Melhus
Emil Clamèn
Martha-Oline Goa
Malin Hagen
Edvin Forseth Jensen
Daniel Lyngby
Bianca Marit Jagtøyen Mazzetti 

Søndag 19. mai kl. 13.00
Martin Dalen
Karen Brustad Moe
Simon Blomli Nerdal
Sølve Høen Sjøflot
Gabriel Steen
Robin Knudsen Svendsen
Anakin Justin Østhus
Inalill Olsen Kjøren

BYNESET KIRKE 
Lørdag 25. mai kl. 11.00
Alexander Rathe Bye
Eirin Anita Knudsen Aasen
Kristin Vik Bjørkøy
Lukas August Pedersen Myhr
Malin Utness Meek
Marte Humstad
Thorvald Gabestad Nørsett
Vegard Lyng
Øystein Grimstad
Joachim Nataniel Berg

Lørdag 25. mai kl. 13.00
Hanne Margrethe Volden Hoem
Henrik Aleksander Brå
Maja Iselin Rye
Malin Gomo
Natalie Klevset Leimbrock
Noah Leander Juul
Pauline Berg Lerstad
Sarah Sofie Sivertsen
Sina Mari Johnsen Schei
Tina Loise Aunmo Wold

Søndag 26. mai kl. 11.00
Amanda Bakken Tøndevold
Ingrid Røhmen Megård
Jostein Tronsaune
Kristoffer Svanemsli
Malin Kristine Barstad
Marcus Sørheim Hove
Marie Katrin Skjøstad Kleiven
Noah Holte Mathisen
Stine Antonsen Braa
Marcus Selvåg Williamsen



 

Ytringer
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!

Handicap toalett i Byneset kirke
Det er ikke planer om noe toalettbygg i nedre kant av kirke gården. I 
forbindelse med utvidelsen av kirke gården, som dessverre er forsin-
ket i forhold til opprinnelig plan, vil det komme en driftsbygning for 
kirkegårdsdrift nord-vest i utvidelsen (dvs.ikke i nedre kant) Vi håper 
på tilstrekkelige avklaringer i år slik at bygging kan starte neste 
år. Som kjent er det begrenset mulighet for graving i eksisterende 
kirke gård rundt kirken, da den er fredet og derfor vanskelig å få 
lagt et handicap toalett i våpenhuset. Handicap toalett er planlagt 
i eksisterende «bårehus» når nevnte driftsbygning står ferdig. Dvs 
at prosjekt ene henger sammen. 
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Unge røster

Hva er det du egentlig jobber som?
Jeg er egentlig utdannet lærer, men det ble litt kjedelig etter hvert på 
grunn av mange år i skolen. Jeg bestemte meg for at jeg ville prøve 
noe nytt. Yrket mitt nå er trosopplæringskoordinator, og det går ut på 
at jeg koordinerer samarbeidet mellom kirkene i nærområdet. Man 
kan også si at jeg er en “lærer” i kirken eller en menighetspedagog, 
og det handler om å drive med trosopplæring for barn mellom 0-18 
år”, svarer han engasjert.

Hvorfor valgte du dette yrket? 
“Godt spørsmål”, sier han overrasket. “Det har litt med at kirken fikk 
penger til menigheten vår i 2009, og etterfulgt av det nye stillinger. 
Jeg ble spurt av noen som jobbet i kirken om jeg var interessert i 
dette”, forteller han fornøyd. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 
“En vanlig arbeidsdag for meg er antagelig en del timer på kontoret 
og noen timer med arrangement av ulik type f.eks: babysang, en 
kveld på ungdomsklubben (fusion) på Byneset eller en time med 
opplegg for barn i SFO tiden. Det varierer selvfølgelig fra dag til 
dag”, legger han til. 

Hva liker du best ved jobben din? 
Han synes at det å treffe mennesker og få lov til å være med på å 
dele det han kan om kristendommen, Gud og Jesus er utrolig gøy. 
Han sier også at det å få lov til å holde på med musikk som han 
bruker enormt mye i møtene han har med barn og unge er veldig 
spennende. Jeg synes det hørtes kjempe interessant ut, altså det å 

jobbe som barne og ungdomsarbeider på Byneset og gjøre frivillig 
arbeid for kirken. Og jeg hadde jobbet lenge i skolen som sagt, og 
ville prøve noe nytt og annerledes. 

Hva kreves av utdanning for å bli det du er? 
Det som kreves er at du må være pedagog, også bør man ha et 
godt forhold til kristendommen. Han forklarer at han har fått begge 
deler gjennom lærerutdanningen sin, men sier at det også finnes 
andre måter å få den kompetansen som kreves på. 

Og hva vil du trekke frem som de viktigste egenskapene for å kunne 
jobbe innen dette yrket? 
“Du må like å treffe og være sammen med ulike mennesker”, sier 
han før han tenker seg litt om. Du bør i tillegg selvfølgelig være 
interessert i kristendom og like å snakke om det du kan til andre. 

Hva liker du minst ved jobben din? 
“Hmmm...jaa”, sier han mens han funderer lenge. “Det kan bli utrolig 
intenst og kjedelig noen ganger med mange møter, der mye av 
arbeidsdagen går til å sitte inne på kontoret”, beskriver han ærlig. 

Hvorfor vil du anbefale yrket ditt til andre? 
Han synes at kirken er en spennende arbeidsplass som gir andre 
utfordringer enn de fleste yrker. Det er attpåtil en arbeidsplass og 
et yrke som har fokus på noe annet enn å tjene penger. Han gjør 
det han gjør, fordi han liker å jobbe med folk, og han kan også si at 
stort sett alle som jobber i kirken har som motto å hjelpe mennesker 
som virkelig trenger det.

Spennende å drive med trosopplæring!
Jeg satte meg ned for å ringe Bjørn-Olav Berg den 14.februar kl.10.00 som avtalt. Jeg var 
litt nervøs og spent da jeg ringte, men ble møtt med en avslappet og hyggelig stemme.
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Glimt fra menighetslivet

SKAPERFEST 2019
Vi har nok en gang gjennomført Skaperfest i Kolstad kirke. 30-40 barn 
i alderen 9-12 år fra Heimdal, Kolstad, Byneset, Leinstrand og Klæbu 
har vært sammen om å  øve sanger, drama, og snekret og malt kulisser, 
godt hjulpet av mange ungdommer og voksne.  
 
Dette resulterte i en 
flott forestilling søndag 
31. mars med over 
160 personer til stede. 
Tema for musikalen var 
skapelsen og hvordan ta 
vare på skaperverket.

På Diakonitreffet 13.februar kåserte og sang 
Harald Bjørkøy for en lydhør forsamling. Denne 
kvelden var det ca. 70 som hadde benket seg for 
å se og høre. Harald fortalte om trange, men gode 
oppveksttider på Bjørkøya sammen med 7 andre 
søsken. «Vi hadd myttjy mat og lite pæng». For å 
komme på skolen, måtte de først ut i båt og ro. 
Deretter var det skoleskyss inn til Hemne sen-
trum. Etter Follo Landsgymnas bar det til Bergen 
Lærerskole. Etter hvert kom det små sangoppdrag 
som skulle vise seg å føre han til flere scener 
rundt om i Europa. Hele tida har han parallelt hatt 
undervisningsstillinger før han nå har pensjonert 
seg. Vi tar ikke mye feil om det også i framtida 
blir noen sangoppdrag!

Siden det for tida ikke er diakoni-
treff på Leinstrand, så vil vi oppfordre  
leinstrandinger om å ta en tur til Bydels-
kaféen på Spongdal når det arrangeres 
diakonitreff der! Vi håper at når det 
nye menighets rådet for Byneset og 
Leinstrand trer sammen mot slutten av 
året, ser på hvordan de best kan ivareta 
eldre begge stedene. En av argumentene 
for å slå sammen til ett menighetsråd 
var nettopp at det da kunne frigjøres 
ressurser til andre oppgaver.

Samtidig er det flott om noen har tips 
om både sangkrefter og talere/ kåsører. 
Har du noen forslag, er det bare å melde 
fra til redaksjonen av menighets-
bladet eller direkte til noen som sitter i  
diakoniutvalget.

Diakonitreffet 13.februar

Angående diakonitreff

På karnevalsgudstjenesten på Rye kapell, 3. mars, måtte det settes inn ekstra stoler. Flott! Her deltok 
deltakere fra Kirkesprell med en enkel dramtisering av dagens tekst. 7-8-åringer har i SFO-tida hatt 5 

samlinger på Spongdal skole og i Rye kapell. På gudstjenesten fikk de utlevert diplom, et hefte og  
en fin matboks.

FOLKEMUSIKK- 
GUDSTJENESTE
Byneset kirke 1. pinsedag 9. juni kl. 
11.00 ved Sveinung Enstad, dåp, nattverd. 
Byneset Spellmannslag deltar  

GUDSTJENESTE OG  
ST.HANS FEIRING
Frøset amfi St. Hans aften søndag  
23. juni kl. 18.0. Ta med grillmat.  



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
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Årsmelding for Leinstrand 
sanitetsforening 2018

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 61 medlemmer. 
Det har vært holdt 3 styremøter.

Aktiviteter. 
Leinstrand arbeidslag har 26 aktive medlemmer og har hatt 
10 møter inklusive årsmøtet, og 4 styremøter. 05.11.18 var det 
fellesmøte på Nypantunet. Arve Brevik fra Sparebank1 orienterte 
om foreningens Portefølje i banken.

Medlemmene har gjennomført de årlige oppgavene i forbindelse 
med at foreningen er en av de 5 lagene som driver Leinstrand 
samfunnshus. Sanitetsforeningens ansvar er rundvask av  
kjøkkenet og medarrangør i Bygdakvelden.

25. september arrangerte laget motekveld i Leinstrand  
samfunnshus. 

Medlemmene strikker fremdeles babytepper med kløvermerket 
sydd på. Disse legges i en gavepose sammen med informas-
jonsmateriell om NKS. Gaveposene deles ut av Helsesøster på 
Kattem til nyfødte på Bygda.

I september fikk Nypvang barnehage refleksvester med kløver-
merket på. 1. klasse på Nypvang hadde allerede fått vester men 
barnehagen trengte nye. 18. og 19. november arrangerte vi den 
årlige messa i Leinstrand samfunnshus. 

Bevilgninger: 
Kvamsgrindkollektivet                                                30 000 
Refleksvester til Nypvang skole 5 000 
Etiopia fadderordningen                                            30 000 
Leinstrand og Byneset skolekorps 10 000 
Sykehusklovnene 5 000 
Menighetsbladet                                                        2 000 
Veiledningssentret for pårørende 10 000 
Livsgledetiltak på Nypantunet 15 000 
Saupstad sykehjem 5 000 
Adresseavisens juleinnsamling 4 000 
Bynesstrupan 2 000 
Bidrag til nyttårsfeiring for barn 5 000

NKS fond: 
Kreftforskning                                                            20 000 
Psykiske lidelser                                                         20 000 
Kvinnemedisinsk forskning                                        20 000 
Reumatologi 15 000

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

Leinstrand 28.02.2019.

Gunnveig Skjetlein

 

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 

Vårtur til Byneset kirke
Lørdag 11. mai, Byneset kirke kl. 11.00:  Vårtur til 
Byneset kirke Ved Birgitta Odén.

I samarbeid med kunsthistoriker Birgitta Odén arrangerer vi en 
tur til Byneset kirke med fokus på kalkmaleriene der.

Fremmøte og gjennomgang er satt til kl 11.00. På tilbaketuren 
stanser vi på Sundet gård hos Karon og John Wanvik som selv 
er aktive i kirkeakademiet. Der får vi høre historien om Sundets 
rolle for pilegrimene. Det blir også anledning til å kjøpe mat der.

I og med at turen til Byneset bare tar en halvtime, forutsetter 
vi at deltakerne selv gjør avtaler om privat skyss.

Kalkmaleriene i Byneset kirke består av en dommedags-
scene på korbueveggen og et syndemannsmotiv på nord-
veggen. Maleriene er datert til ca. 1580-1600. Til tross for 
at kalkmaleriene er malt i en typisk middelaldersk tradisjon, 
er ikonografien til dels meget avvikende sammenlignet med 
lignende motiver. På mange måter står derfor kalkmaleriene 
i Byneset kirke fram som unike og enestående innenfor sin 
sjanger. Syndemannsmotivet er det eneste i sitt slag i Norge. 
Gjennomgangen vil ha hovedfokus på ikonografien og motivenes 
betydning. Men malerienes autentisitet, stil og de ulike restau-
reringsmetodene vil også bli berørt. 

Avslutningsvis vil malerienes budskap og funksjon i samtiden 
bli omtalt sammen med refleksjoner rundt tilblivelsen.

Interesserte fra menigheten er også velkommen!
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Annonser og kunngjøringer
KVELDSMAT PÅ 
KAPELLET
Vi planlegger søndagssamlinger siste 
søndag i måneden på Rye kapell: 29/9, 
27/10 og 24/11, og trenger frivillige 
medhjelpere til å hjelpe til på kjøkkenet. 
Samlingene er for alle, for både store 
og små. Vi starter kl.1700, med andakt 
og sanger, før vi spiser kveldsmat sam-
men. Hvis du har anledning og lyst til 
å stille opp på en eller flere av disse 
tre samlingene i høst, så gi beskjed til 
Unni Taraldsen Aune tlf 954 74 299/
ua936@kirken.no.

FRA MATSVINN TIL MÅLTID
En tredjedel av all mat som produseres blir aldri spist. Samtidig finnes det over en 
halv million fattige i Norge ifølge Statistisk Sentralbyrå. Matsvinnet alene koster 
samfunnet like mye i klimautslipp som alle former for persontransport sammenlagt.

Matsentralen Trondheim er en ideell forening som formidler overskuddsmat fra 
matvarebransjen til veldedige organisasjoner. Vi fanger opp helt frisk mat som 
ellers ville ha blitt kastet i grossistleddet på grunn av standardkrav på gode mar-
giner i holdbarheten.

Våre formål er å bekjempe matsvinn og sosial fattigdom ved å forvandle et avfall-
sproblem i næringen til en ressurs for fellesskapet. Vi ønsker å få med oss hele 
Trøndelag på denne samfunnsdugnaden for miljø og medmenneskelighet.

Alle organisasjoner som blir medlem av Matsentralen kan hente ut variert over-
skuddsmat fra vårt matlager. Både bedrifter og privatpersoner som engasjerer seg 
for saken er velkommen til å bidra etter evne som frivillig eller støttemedlem.

Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

Byneset- og Leinstrand menigheter har mulighet til å hente gratis overskuddsmat fra 
Matsentralen i Trondheim. Ta kontakt med diakonimedarbeider Unni Taraldsen Aune, 
e-post ua936@kirken.no eller tlf. 95474299. Vi ber ikke om noen form for  
dokumentasjon på hvorfor du søker hjelp til mat. 

De som tar imot mat, kan selv hente maten fra Kirkekontoret for  
Byneset- og Leinstrand Menigheter, Heimdalsveien 4. 

ENDRINGER I 
REDAKSJONEN
Hjertelig takk til Einar Hjellen som har vært 
med i redaksjonen de siste 10 årene. 

BYNESET 
STATSALMENNING
Søknadsfrist for uttak av vedblink
sesongen 2019-20: 20/5-2019

Kvantumet er frå 3-6 kubikk pr søker 
avhengig av hvor mange som søker.
Beskjed vil bli gitt til alle søkere når 
fristen har gått ut. Blinknummer må 
oppgis i lag med søknaden.

Søknadsfrist for uttak av tømmerblink 
sesongen 2019-20: 20/5-2019

Ved mangel på virke vil det i stedet 
bli utbetalt en liten kompensasjon 
av hengig av antall søkere. Søknaden 
må derfor inneholde søkerens blink- og 
kontonummer.

Søknadene sendes på e-post til:  
la-engen@online.no eller pr. brev til: 
Lars Engen, Bergsgjerdvegen 133, 
7074 Spongdal Styret i Byneset 
Statsalmenning

MENIGHETSRÅDENE INFORMERER
• Begge menighetsråda har avholdt sine årsmøter. Dessverre opplever vi at det er  

få som møter opp for høre – og å si sin mening. Fullstendige årsmeldinger er lagt 
ut på menighetenes hjemmeside. På denne plassen vil vi kort informere om den 
øko nomiske situasjonen for begge menighetene. Årsregnskapet for Leinstrand 
menighet viser et  underskudd på 53.728 kr. Heldigvis dekkes dette opp av dispo-
sisjonsfondet, men alle skjønner at dette ikke kan fortsette slik! Det er nedgang i 
offer til egen virksomhet. Når det gjelder Byneset menighet, så viser regnskapet 
et underskudd på 25.396 kr. Også her reddes situasjonen av disposisjonsfon-
det. Underskuddet skyldes nedgang i givertjenesten, dyrere konfirmanthelg og 
samling av ungdomsledere. Det er satt i gang tiltak for å skaffe økte inntekter 
i inneværende år.

• I Byneset kirke er det montert ei VIPPS-tavle i nisjen til venstre for kordøra. Håper 
denne kommer til nytte i forbindelse med ofringer til menighetens egen virksomhet.

• Her kommer lista over de som har sagt seg villig til å stå på den felles menighets-
rådslista ved høstens menighetsrådsvalg ( nærmere presentasjon av kandidatene 
kommer i neste nummer av menighetsbladet):

LISTE VED MENIGHETSRÅDSVALGET 9. SEPTEMBER 2019

1. Einar Nordbø
2. Ragnhild Kiplesund Gjære
3. Anders Aa
4. Randi Aronsen
5. Frode Hove
6. Merete Holm Anderssen
7. Amalie Gipling

8. Signe Lise Hjellen
9. Olga Elisabeth Slettahjell
10. May Oddrun Næss
11. Lars Engen
12. Anita Martila Pettersen
13. Berit Nyberg
14. Siv-Mari Forsmark
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 12. mai til 15. september 2019

12. mai – 4. søndag i påsketiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Løvenskiold Grûner, 

dåp, nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

17. mai – Nasjonaldag

LEINSTRAND KIRKE KL. 10.00

Gudstjeneste ved Enstad

Offer til Redd Barna

AULAEN SPONGDAL SKOLE KL. 12.00

Gudstjeneste ved Enstad

Offer til Redd Barna

19. mai – 5.søndag i påsketiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Enstad 

Heidi Rye trompet. Offer til 

Vennskapsmenigheten i Ukraina.

LEINSTRAND KIRKE KL. 13.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Enstad

Heidi Rye trompet. Offer til 

Vennskapsmenigheten i Ukraina.

25. mai – lørdag

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Enstad og

Taraldsen Aune. Heidi Rye trompet

Offer til menighetsarbeidet

BYNESET KIRKE KL. 13.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Enstad og 

Taraldsen Aune. Heidi Rye trompet

Offer til menighetsarbeidet. 

26. mai – 6. søndag i påsketiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Enstad

Heidi Rye trompet

Offer til menighetsarbeidet. 

30. mai – Kristi himmelfartsdag

INGEN GUDSTJENESTER 

2. juni – søndag før pinse

INGEN GUDSTJENESTER

9. juni – 1.pinsedag

BYNESET KIRKE KL. 11.00

«Folkemusikkgudstjeneste» ved Enstad 
med flere

Byneset Spellmannslag deltar

Dåp, nattverd

Offer til Sjømannskirken

10. juni – 2.pinsedag 

INGEN GUDSTJENESTER

16. juni – Treenighetssøndag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Løvenskiold Grûner

Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

23. juni – 2.søndag i treenighetstiden
/St.Hans aften

FRØSET AMFI KL. 18.00

Gudstjeneste ved Enstad

St. Hans feiring 

Offer til Kirkens Nødhjelp

30. juni – 3.søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTE

7. juli – 4. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad

Nattverd

14. juli – 5.søndag i treenighetstiden 

INGEN GUDSTJENESTER 

21. juli – 6.søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 18.00

Gudstjeneste ved Enstad 

Nattverd

28. juli – 7.søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER 

4. august – 8.søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved vikar

Nattverd

11. august – 9.søndag i treenighetstiden

BYDELSKAFEEN KL. 11.00

Gudstjeneste vikar og Taraldsen Aune

Nattverd

18. august – 10.søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00

Gudstjeneste ved vikar, nattverd

Nattverd

25. august – 11.søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad

Konfirmantpresentasjon

BYNESET KIRKE KL. 13.30

Gudstjeneste ved Enstad

Konfirmantpresentasjon

1.september – 12. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER

8. september – 13.søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad, nattverd

50-årskonfirmantene innbudt

15.september – Vingårdssøndagen

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad, nattverd

50-årskonfirmantene innbudt

Med forbehold om endringer.



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

Min salme

Salmen lærte jeg som barn og den har 
fulgt meg gjennom livet. Jeg synes det er 
en vakker salme med mange vers. I et av versene står 
det: Det gir deg kraft og glede på all din pilgrimsgang. 
Gode ord.

Ragnhild Selbæk.

Velt alle dine veier
En tysk salme skrevet av prest og  
salmedikter Paul Gerhardt i 1653.
 
Melodi Hans Leo Hasler1601.  
Oversatt av Landstad i 1861.

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå

Velt alle dine veier
og all din hjertesorg
på ham som evig eier
den hele himlens borg.
Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå,
han skal og veien finne,
den vei hvor du kan gå.

På Herren du deg støtte
om det deg vel skal gå,
hans gjerning må du nytte
om din skal kunne stå;
av sorg og selvgjort plage
det kommer intet ut;
for intet kan du tage,
alt kan du få av Gud.

Din trofasthet og nåde,
o Fader, vet og ser
hvordan du best skal råde
med oss i alt som skjer.
Hva du har valgt å gjøre,
det står som fjell så fast,
ditt råd skal du utføre
om jord og himmel brast.

Det gir deg kraft og glede
på all din pilgrimsgang,

og troens strid hernede
blir fylt av trøstesang.
Gud selv vil gi deg palmen
og seirens søte frukt.
Du synger takkesalmen,
og all din sorg er slukt!

Gjør en lykksalig ende
på all vår strid og nød!
Ja, Herre, ta i hende
vår sak inntil vår død!
La troen vinne seier,
og led oss trinn for trinn,
så samles våre veier
til sist i himlen inn.


