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MENIGHETENES NYE KONTONUMMER
Byneset 1503.81.70241
Leinstrand 1503.81.70489
Menighetsbladet 1503.81.70241

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med 
5  nummer i 2017.
Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: uke 8, 18, 25, 38 og 49.

Stoff  til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 25. august 2017
og sendes til: hv456@kirken.no 

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

Slekters gang 
Døpte
17.04. Live Clausen Kløft en, Byneset kirke 
04.06. Aslak Prestvik Rakbjørg, Byneset kirke
04.06. Lauritz Nordstrand Lurvik, Byneset kirke
05.06. Silja Reppe Stubsjøen, Esp bedehus
18.06. Chrisander Olay Aasan Myhre, Ranheim kirke 

Kirkelig velsignelse
10.06. Ane Cesilie Løvseth og Michael Joseph Hulton, Byneset kirke 

Døde
23.04. Inger Gomo, Byneset, f. 1923
05.05. Kristine Haug, Byneset,  f. 1933
09.05. Mikal Berg, Byneset, f. 1940

Ofringer siden sist
09.04. kr 1.100,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen, Spongdal)
14.04. kr 2.270,- Musikk i gudstjenesten (Byneset kirke)
16.04. kr. 2.150,- Sjømannskirken (Leinstrand kirke)
17.04. kr 2.600,- Sjømannskirken (Byneset kirke) 
23.04. kr 1.216,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
30.04. kr 1.166,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
30.04. kr 1.150,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
01.05. kr 425,- Kristne arbeidere (Rye kapell)
07.05. kr 350,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
14.05. kr 1.235,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
17.05. kr 2.800,- Redd Barna (Aulaen, Spongdal skole)
17.05. kr 2.740,- Redd Barna (Leinstrand kirke) 
21.05. kr 3.725,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
27.05. kr 1.776,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
28.05. kr 4.124,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)

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

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

Kantor 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

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 treff etid: Tirsdag og fredag kl. 10–12. 
Ellers etter avtale.

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

Kari Borten Moe
Tlf: 911 12 972

Ingegjerd Opland
Tlf: 922 42 223

Einar Hjellen
Tlf: 404 73 676

Rolf Røstum
Tlf: 988 28 445

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Kirkens ansatte

Leinstrand menighetsråd, 
Leder Ruth Mari Toven Goa
Tlf. 932 60 348 
E-post: ruthmarigoa@yahoo.no

Byneset menighetsråd,
Leder Bertil Halsen
Tlf. 976 75 502
E-post: bertil.halsen@smn.no
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Lurer på hvordan det er å være bonde. Ikke minst hvordan det måtte 
være å avvikle bruket på mindre og mellomstore gårder.  Å se hvordan 
prisvekst, eff ektiviseringskrav, markedskreft er og politikk dannet en 
sam men svergelse slik at det ikke lenger gikk an å brødfø seg selv og 
andre. Nå har jo en del vært gjort for å kunne bevare landbruket, og 
mengden dyrket mark i Norge har vel ikke endret seg stort. Antallet 
bønder har derimot gått ned i de siste tiår. 

Bøndene befi nner seg i en lang linje, fra skapelsesfortellingen og frem 
til i dag. Gud gav oss planter som satte frø. Vi skulle råde over naturen. 
Bonden tok det på alvor. Bonden forvaltet naturen, og kjente seg som 
ett med den store sammenheng. 

Det bøndene holder på med, er grunnleggende for vår eksistens. 
Dermed skulle det være dypt meningsfullt å holde på. (Med mindre 
odelen har påført utilfredshet og ønsket om å holde på med noe helt 
annet.)  

Men hvem klapper bøndene på skulderen? 

UTAKK, er det verdens lønn for bonden? 

Jeg har et yrke hvor jeg er i direkte kontakt med folk. Det kommer av 
og til en takk for en god preken, hvis det var en god preken, eller for at 
gravferden ble fi n, og jeg kan kjenne at jeg blir satt pris på. 

Hvem ringer etter en god frokost med melk, egg og brød til en bonde 
og sier takk?

Hvem takker andre enn selgeren for pølsa på 17. mai? 

Jeg har ikke noen oppskrift  på å få bonden til å kjenne seg verdsatt, 
hvis nå det er et behov. Det føles ikke naturlig å ringe etter frokost.  
Men for det det er verdt her på spalteplass: TUSEN TAKK!

Jeg vil gjengi Martin Eikeset Korens fl otte hyllest til bonden, som 
er ganske nyskrevet, men som etter mitt skjønn bør gå rett inn i 
kulturkanon. Koren bodde i Trondheim før, men er nå lærer ved Firda 
VGS i Nordfj ord. 

– Sveinung Enstad

1. Signe deg, bonde, som vier di tid
til å gje oss det daglege brødet,
som steller din åker med møye og fl id
og vaktar ditt fe og din grøde.
Du haustar og sår,
alar storfe og får.
må balast med prakk
og med illhuga snakk
og ottast for uvêr og villdyr på rov,
men går på med krumbøygd nakke
Din jobb er ditt liv, og du får aldri lov*.
Vi skuldar deg alle å takke.

*lov = fri

2. Takk til dei mange som føre deg fór
og køyrde sin plog etter hesten.
I den heilage kyrkja av grøde og jord
var bonden den ypperste presten.
Med granbusk til horv
og ein heimspikka orv;
då fôret dei gav
var av lauvkjerv og skav,
og såfrøet varleg i molda vart lagt
med hua tatt av til Guds ære,
og age for kva moder jord vil ha sagt,
vi gudsfrykt og nøysemd fekk lære.

3. Ære til meitemakk, sopp, skrukketroll,
mikrobar og alt som nedbryter.
Av daude dei lagar den fi naste mold
med næring som plantene nyter.
Takk, blomar og tre
som tek solljoset ned

frå himmel til jord,
og so gjev det som fôr
til alt som her lever, som symjer og kryr,
som solgjeven, himmelsk glukose.
Alt jordlivet - menneske, planter og dyr
heng saman i ei symbiose.

4. Signe kvar bonde og kom dei i hu,
du som sjølv er blant bønder den største.
Gud, signe kvart såkorn, kvar gris og kvar ku,
du som sådde og ala dei første.
Lat kalvar og lam
alltid trygt vekse fram
og grøda gro raust
til ein avlingsrik haust.
Lat sola for alltid stå opp att i aust
lat livsljoset frå deg få lyse
på stall, fj øs og stabbur, på låve og naust.
Gjev lukka kvar bonde må hyse.
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Biskop Tor Singsaas 

Vår vakre sårbare jord
Jorda er merket med korsets tegn.

Denne våren har jeg opplevd noen ubeskrivelige vakre morgener når 
jeg har gått gjennom Domkirkegården, - en symfoni av vidunderlig 
fuglesang fra de høye majestetiske trærne hvor også kråka har deltatt 
i orkesteret med sin «hæse bass». 

Kirkegården kalles både «gudshagen» og «gudshånda». I den blir vi 
lagt når livet er til ende. Gud vet hvor alle er, både i liv og død. Å 
gå gjennom «gudshagen» og vite at du er i «gudshånda», gir en helt 
spesiell fred. Domkirkegården har om våren et mykt teppe av blå 
blomster tett i tett.

På vei opp til Storhornet i Oppdal har jeg kjent på lukta av jord, - møtt 
kvitveisen, - som har en egen evne til å melde inn det nye livet om 
våren. 

Når vi er ute i naturen utvikles en ærefrykt og opplevelse av fellesskap 
med alt det Gud skapte. Vi merker vår felles sårbarhet.  

Gud skaper med sårbarhet. Alt liv har det i seg. Sårbarheten skal vi 
verne om og vedkjenne oss. I den erfarer vi at vi er gitt til hverandre. 
I sårbarheten holdes vi fast i at vi trenger medmennesker og en jord 
som ikke er såret til ødeleggelse.

I begynnelsen slo Gud korsets tegn over alt han hadde skapt. For 
Kristus, Guds Sønn var alt med ved skapelsens morgen. 

Gud gjorde seg selv sårbar da han ga sin egen Sønn til jorda og 
verden. Han kom som en av de minste på jord. Guds Sønn veves inn i 
hele skaperverket ved at han blir til kropp i Jesus Kristus, og slik lar seg 
bygges opp av jordas materialer. Dette er Guds solidaritet, ikke bare 
med mennesker, men med alt han har skapt. 

Gud viser seg i Jesus Kristus sårbar til døden, - på korset. Jesu Kristi 
tårer er fortsatt inne i det evige kretsløp av vann på jorda. Vi er med 
Kristus «korsfestet til jorda». Når jorda lider, gjør også vi. 

Vi skal beskytte hverandre og jorda mot å bli såret. 

Men vi sårer oss selv, hverandre og jorda. Ødeleggelse, ondskap og 
død følger i menneskenes spor.  

Slik står vi Gud imot.

Men Gud tåler ikke at det skjer. Han vil ha sin skapning tilbake. 

Slik blir Guds Sønn et medmenneske for hver en og av oss. Han går 
inn i ødeleggelsen, ondskapen og døden for vår skyld. Vi er ikke alene 
lenger. 

Guds sårbarhet er uløselig knyttet til Guds kjærlighet. Ikke noe kan stå 
det imot. Til sist tar dette all makt fra ondskap og død. 

Jesus Kristus lot seg korsfeste i kjærlighet til oss. 

Han forsoner mennesker og skaperverk med Gud.  

Korset er håpets tegn for alt sårbart liv på jorda.

Takk
Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i 
nærmere 40 år. 

Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i 
disse årene. Takk for mange store og gode opplevelser under visitaser 
og besøk i menighetene, - i bygder og byer i begge trøndelagsfylkene. 
Takk til menighetsråd og fellesråd, proster, prester, kateketer, 
diakoner, kantorer og andre tilsatte, - de mange, mange frivillige og 
dugnadsfolk, ordførere og kommunestyrerepresentanter, rådmenn, 
barnehage- og skolefolk, de som bor og arbeider i våre helse- og 
omsorgssentra, kulturarbeidere og alle som arbeider innen vårt 
mangfoldige næringsliv i trøndelagsfylkene. Jeg har møtt så mange 
mennesker i forskjellige yrkes- og virksomhetssammenhenger, at det 
er vanskelig å nevne alle ved sitt rette navn. 

Derfor en varm takk til alle!

I Trøndelag har jeg erfart at «kristendom er lettere gjort enn sagt». 
Budskapet fra «Mannen fra Nasaret», og fortellingene om Jesus 
Kristus lever i kroppene våre. 

Når vi viser hverandre barmhjertighet og nåde i livet, - når vi er 
medmennesker for hverandre, - når den minste av oss først blitt tatt 
vare på, - da vet vi hvem vi har det fra;

Vi har det fra Jesus Kristus, Guds Sønn, korsfestet, men oppstått til 
nytt liv. 

Han vandrer levende, men usynlig imellom oss.

Vi ber Den hellige ånd om å få se og fornemme Ham i møte med 
hverandre.

Må Gud velsigne alle som bor og virker i vidstrakte Trøndelag. 

Biskop Tor Singsaas
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I midten av juni gikk Wenche Helene Fossen inn i en 60 prosent 
stilling som organist i Byneset og Leinstrand menigheter med 
hovedvekt på gudstjenester og kirkelige handlinger.
 
Menighetsbladet ønsker å presentere henne for menighetene. Wenche 
er født 1960 og har vokst opp på Kvikne. Hun forteller at siden mora 
var organist, så vokste hun opp med piano i stua og har spilt siden 
hun kunne rekke opp til tangentene. I 1980 fl ytta hun til Trondheim 
for å utdanne seg til lektor. Ved nåværende NTNU tok hun en cand.
philol-grad i musikk med religion som støttefag. Etter endt utdannelse 
begynte hun å undervise i videregående skole – og hadde også et 
vikariat ved Dronning Mauds Minne, førskolelærerutdanninga.

Siden det ble vanskelig å få fast stilling i skoleverket – folk blir gjerne 
i jobbene sine – så bestemte Wenche seg for å ta utdanning nummer 
2. Hun begynte på Musikkonservatoriet i Olavshallen og fullførte en 
bachelorgrad i kirkemusikk. Samme år fi kk hun en 100 prosent stilling 
i Byåsen menighet. Der har hun nå vært i 17 år.

Har du hatt oppdrag i de kommende menigheter 
tidligere?
- I studietida vikarierte jeg en del i Leinstrand kirke. Sporadisk har 
jeg hatt oppdrag der også siden. Noen ganger har jeg også spilt på 
Byneset. Jeg er også utdanna innen kordireksjon og sang. På Byneset 
har jeg blant annet vikardirigert både Byneset Songlag og Byneset 
Seniorkor.

Det viser seg at hun er ei allsidig dame. I forbindelse med fj orårets 
Olavsfestdager hadde hun sammen med en profesjonell forteller, Hege 
Merakerås, laga ei forestilling bygd over bibelfortellinger. Her ble det i 
annonsen reklamert med at det ville bli ei forestilling med både humor 
og spenning. Wenche sier at hun er svært glad i å improvisere. Her 
kom hennes lyst til å improvisere virkelig fram.

Wenche forteller at det går mye i musikk. Hun har sunget i Midt-
norsk Solistensemble, Trondheim Vokalensemble og Nidarosdomens 
Oratorie kor. Det lengste dirigentoppdraget har vært i Sangkoret 
Heimklang på Heimdal.

Er det opplevelser gjennom arbeidet ditt som har gjort 
spesielt inntrykk?
- I yrket som organist får vi mange inntrykk. Vi spiller innen en ganske 
stor emosjonell «skala», fra dyp sorg i begravelser, til mye glede i 
vielser, barnedåp, konfi rmasjoner. Det er vanskelig å trekke fram noen 
mer spesielle inntrykk, men det er i hvert fall et svært givende yrke. 
Man blir kjent med mange og oft e kommer man tett innpå – både i 
sorg og glede.

Wenche forteller at hun gleder seg til å bli kjent med menighetene. Vi i 
redaksjonen vil ønske henne alt godt for åra som kommer.

Rolf Røstum

Første rekke fra venstre: 
Hedda Elise Solberg, Karoline 
Forseth, Emma Waldum, 
Sveinung Enstad, Silje Melland 
Olsen, Ingrid Kjønli, Emilie 
Bøstein-Melhus.

Andre rekke fra venstre: 
Emilie Sæterbø, Aurora Ude, 
Stine Elisabeth Johansson, Anita 
Bulling Overaa, Mina Skagseth, 
Anita Klæt, Nikolai Willmann, 
Jeanette Simonsen Rekkebo.

Tredje rekke fra venstre: 
Alexander Sebastian Goedecke 
Aasgård, Viktor Larsen Indergård, 
Magnus Olaussen Langørgen, 
Kristoff er Forseth.

I tillegg: Elias Helgesen, Eivind 
Hoem, John Andre Jansson 

Konfi rmanter på Byneset som 
er med på Leinstrands bilde: 
Magnus Olaussen Langørgen og 
Aurora Ude

Konfi rmanter på Leinstrand
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Reformasjonsjubileet

 ...i fokus

Luthers betydning som samfunnsborger
I flere europeiske land blir det parallelt med markeringer i kirker også 
markert hvor viktig Martin Luther var for samfunnsutviklinga. Han 
var ingen politiker med politiske ambisjoner. Han var teolog, prest, 
forkynner, professor, forfatter og bibeloversetter. Likevel hadde han 
dyptgripende følger for det politiske Europa-kartet. Budskapet grep 
folkemassene. For å forstå hans syn på forholdet mellom religion og 
politikk er hans etikk avgjørende. Den skiller seg fra middelalderens 
tenkemåte. Fra høymiddelalderen framholdt kirka at paven var den 
egentlige innehaver av både all verdslig og åndelig makt. Dette avviser 
Luther. Luthers kritikk ramma hele samfunnsstrukturen.

I hans kallsetikk framhever han at det ikke er kirkens lære eller Skriften 
som forteller meg hvordan jeg skal leve. I møte med hverdagen skal 
vi bruke vår egen og generasjoners erfaring, fornuft og dømmekraft. 
Det er min nestes konkrete nød og behov som bestemmer hvordan vi 
skal handle. 

Luthers betydning for språket
Luthers verker er i dag tilgjengelige i den såkalte Weimar-utgaven 
(WA), utgitt i 127 store bind (til sammen over 80.000 sider). Utgaven 
omfatter 6 bind med Luthers bordtaler, 18 bind med brev, 12 bind 
som dokumenterer arbeidet med bibeloversettelsen og 73 bind 
med ulike typer skrifter (stridsskrifter, prekener, bibelutlegninger, 
disputasjonsteser, oppbyggelige traktater og annet (Opplysningene er 
henta fra Store norske leksikon).

Disse opplysningene sier i kortform at han var enormt produktiv. Hans 
oversettelse av Bibelen fikk store ringvirkninger for utviklingen av det 
tyske språk. Gode og tydelige språkbilder greide han å skape slik at 
Bibelen ble levende for folk. Gjennom de nære bånd som er mellom 

mange europeiske språk- blant annet tysk og norsk – kan en i dag 
fortsatt finne ordtak i norsk som en mener stammer fra Luther. Et par 
eksempler: «å bite tennene sammen» og «ulv i fåreklær».

Reformasjonen innleda ikke bare en kirkelig og samfunnsmessig 
omveltning, men også en språklig.

Vi fortsetter med en smakebit fra «Den lille katekisme»:

TREDJE PARTEN
Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
Det er:
Gud innbyr oss kjærlig til å tro at han er vår rette far og vi hans 
rette barn, så vi trygt og med full tillit kan be til ham, slik som 
gode barn ber sine kjærlige foreldre om noe.

• Å si noen et Pauli ord brukes gjerne om en formaning 
eller en irettesettelse. Henviser til ord sagt av apostelen 
Paulus

• Å kaste perler for svin. Uttrykket har i hverdagstale fått 
betydningen: sløse bort noe verdifullt på mennesker som 
ikke vet å verdsette det. Uttrykk fra Jesu Bergpreken (Matt. 
7,6)

• Å gå inn i sitt lønnkammer. Gå et sted der en er alene og 
uforstyrret. Uttrykk fra Jesu Bergpreken (Matt. 6,6)

• Kniven på strupen. Brukes nå om å gjøre alvor av noe, 
ta et valg en må forholde seg til med aktiv handling. 
(Ordspråkene 23,1-3)

Visste du:
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Fra venstre: Solfrid Parow, Brit Stavseng, Gjertrud Leinum, 
Hjørdis Rimol, Åse Løvli Røstum, Ingalill Rokset og Ingeborg 
S. Hansdatter Ekren.

Fra venstre: Alf Indergård, Knut Rønne, Klaus Lilleler og 
Sigrun Torp.

Vi har ingen bydelskafe knyttet til institu sjonen vår her på Leinstrand, 
men vi har Klæt Cafe som er en institu sjon i seg selv. 

Den har eksistert siden 1956 og har vært samlings sted for fl ere 
 generasjoner på  bygda. Og den har sett  likedan ut de siste 35 åra. 

I 24 år er det svigerinnene Sigrun Torp og Inger Anne Pedersen som 
har drevet. Kjennetegnet deres er god heimlaga mat i rause porsjoner 
og «karbisen» er berømt langt ut over bygdas grense. Og så er det 
vafl er og kaff e da, for dette er kafeen folk stikker  innom etter for 
eksempel begravelse i kirka.

Her får man også lest et utvalg av dagens aviser, og skulle du ha glemt 
brillene så har de også det til utlån. God service med andre ord. 

I dag er det tirsdag og langbordet er reservert damene fra Leinstrand 
og omegn. «Laget» ble stift et den 16.09.2014 med formål om bare å 

Klæt Café

�rof il e�

møtes, en kopp kaff e og å prate sammen. Og det diskuteres mye  politikk, 
men svært lite partipolitikk. Mye latter og god stemning, oppmøtet vari-
erer og ingen nedre eller øvre aldersgrense, alle er velkomne. At dette 
 treff et som er hver tirsdag kl. 12.00 utvikles til å bli noe mere er det nok 
noen tanker om, men  ingen statutter er skrevet enda.

Ved stamgjestbordet nærmest disken sitter tre av de faste daglige 
gjestene. Flere har vært innom og gjort ferdig skift e og gått  igjen. 
Og de vet at de treff es til samme tid i morgen. 

Klaus forteller at han spiser middag der hver dag og skulle det gå to 
dager at han ikke er der, så ringer de. Det betyr noe. 

Vi håper at stedet vil forsette i samme  sporet i mange år frem over 
enda. Undertegnede kommer til å besøke stedet mer når jeg blir 
 pensjonist.

– Kari Borten Moe 

Briller til utlån
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Leinstrand kirke
Rehabiliteres og utbedres

Som dere sikker har sett så  har det vært stillaser og mye 
arbeide rundt kirka denne våren. Takstein har blitt spylt og over 
koret og sakristiet har steinene blitt tatt ned og rengjort, taket 
isoleres før steinene legges på plass igjen. Over kirka er taket 
isolert tidligere. Vinduene er tatt ut og skrapt og rengjort, de 
vil bli malt og satt inn igjen. Bordkledningen er ettersett og 
de som er dårlig blir skift et ut. Hele kirka blir malt utvendig. 
Det skal støpes ny trapp med bedre handicap adkomst foran 
hovedinngangen, det vil bli lagt inn varmekabler i den. Ny 
inngangsdør vil også bli satt inn. 

Vi ønsker vel møtt til en nyoppusset kirke. 

�nn onser og kunn gjøringe r

Hva skjer på Leinstrand og 
Byneset Nærmiljøsentral, 
Nypantunet Helse- og 
velferdssenter, Leinstrand?

KOMMENDE ARRANGEMENT:
9. august kl. 12.
Kreativ med gamle lysstumper.
Kristin Vedin viser og forteller hvordan man kan 
være kreativ med gamle lysstumper, og lage nye 
lys til de mørke kvelder. Kristin har også med seg 
lys for salg.
Nærmiljøsentralen selger kaff e og vafl er under arrangementet.

Hanne Vikan forteller om sin deltagelse i NRK-serien 
Anno 1537. 15. august kl. 18 kommer Hanne Vikan til 
Nærmiljøsentralen og holder foredrag om sitt opphold i Anno-
leiren ved og i Erkebispegården, høsten 2016. Hanne har med 
seg bilder og fi lm som vi viser på lerret. Nærmiljøsentralen 
selger kaff e og vafl er under arrangementet.

17. september kl. 10.
Pilegrimstur fra Skaun kirke til Byneset kirke.
En fl ott tur som tar oss over til Buvika, både til fots og til hest, 
før vi går over i båt og ferges over fj orden. Vi legger til rett 
nedenfor Byneset kirke, og det kan hende at vi blir tatt imot av 
folk i middelalder-drakter og riddere til hest som følger oss frem 
til kirka, der det blir forfriskninger og gudstjeneste.

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

kl. 11.00. Oppstart etter sommeren 25. august.
• Fusion ungdomsklubb for 8.-10. trinn, Berg bedehus 

annenhver fredag kl. 18.00-22.00. Oppstart etter sommeren 
25. august.

• Tweens for 5.-7. klassinger en fredag i måneden. 
Oppstart etter sommeren 8. september.

• Under og Undredag for deg som skal begynne i 2. klasse. 
Felles for Byneset, Leinstrand, Heimdal, Kolstad og Tiller 
fredag 18. august i Heimdal kirke. Invitasjon kommer i posten.

• 4-årsbokutdeling Leinstrand: 24. september kl. 11.00
• 4-årsbokutdeling Byneset: 1. oktober kl. 11.00

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

Velkommen til høstens samlinger på 
Esp bedehus med
Middag      musikk

• 7. september kl. 16.30-18.30
• 5. oktober kl. 16.30- 18.30
• 9. november kl. 16.30- 18.30
• 7. desember kl. 16.30- 18.30

Påmelding til Mette diakon senest dagen før; 
mobil: 905 78 141/ e-post: mh657@kirken.no

Besøk av ulike lokale sangere og musikere.
Frivillig betaling.
 

Ettermiddagstreff i Bydelskaféen 
onsdag 6. september kl. 17.00. 
Anders Lauglo forteller om Leinstrandmarka og Bynesmarka. 
Velkommen!

Diankoniutvalget i Byneset menighet

Middag      musikk

DEN NORSKE KIRKE
Leinstrand kirke
Heimdalsvegen 4
7080 Heimdal
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1) Kortere vandring med lettere tilgjengelighet
Bli med på pilegrimsvandring tirsdag 5. september kl. 16.30 fra Ila til Nidarosdomen. Denne pilegrims-
vandringene har ekstra lett tilgjengelighet og er for deg som bare vil gå et lite stykke, for deg som bruker 
rullestol, for foreldre med barne vogn og for deg som vil utforske pilegrims tradisjonen sammen med andre. 
Både store og små, unge og gamle – alle er velkommen. 

Den som ønsker det, er hjertelig velkommen til å delta på pilegrimsgudstjeneste i Domkirka etter endt 
vandring.  

2) Litt lengre vandring 
Søndag 17. september vandrer vi fra ei middelalderkirke til ei anna:
Fra Skaun kirke til Byneset kirke. Vi følger leden fra Skaun kirke 
over til Buvika der vi går i båter som tar oss over til Byneset 
kirke. Har du ikke tid eller helse til å delta på hele vandringen, er 
du mer enn velkommen til å delta på deler av den; på samlinger 
i kirkene, langs leden, fra Buvika eller på den siste biten opp til 
Byneset kirke. 

Alle som ønsker, er hjertelig velkommen til å delta på morgen-
messe før avgang fra Skaun kirke og på pilegrimsgudstjeneste 
i Byneset kirke etter ankomst kl. 18.00. 
 

Info om praktiske detaljer og mulighet for påmelding kommer på våre nett- og facebooksider: 
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/nyheter/170615-pilegrimsvandring/
https://www.facebook.com/bynesetogleinstrand/?ref=page_internal

VANDRINGER I FELLESSKAP

Første rekke fra venstre: Kine 
Myran Fossland, Maiken Elgåen, 
Kari Opland, Sveinung Enstad, 
Markus Nilsen Hågensen, 
Malene Kristine Hoem.

Andre rekke fra venstre: 
Else Skjetne, Miriam Hansen, 
Veronica Solem Gipling, Ingunn 
Grimstad, Tora Marie Jørgensen, 
Julie Valstad, Astrid Mo, Vilde 
Sofi e Ovesen, Martin Vik Bjørkøy, 
Sander Frøset Fenes.

Tredje rekke fra venstre: Julie 
Tronsaune, Oda Langørgen, 
Håvard Sommerbakk, Jonas 
Overaae Stene, Raymond 
Andre Fredriksen Solli, Victoria 
Håbjørg, Mille Kristin Berg, Lise 
Tørhaug. 

I tillegg: Leona Rye Myhre, 
Ingeborg Marie Wik

Konfirmanter på Byneset
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Glimt fra menighetslivet

Åpen kirke hver torsdag fra 6. juli! 
Leinstrand kirke har som kjent vært stengt på grunn av utbedringer 
fra 22. mai til 1. juli. For å markere åpningen, og gi folk anledning for 
en stille stund, vil vi åpne kirken hver torsdag fra kl. 18-20 fra og med 
6. juli. Man kan sette seg ned og hvile, be, tenne et lys. Ta kontakt med 
kirkeverten hvis det er behov for samtale. 

Fra avskjeden med kantor 
Christine Goedecke 26. mars. 

50-års konfirmanter på Byneset 2017
Konfirmert i Byneset kirke søndag 21. mai 1967

Svein Berg
Geir Bjørnbeth
Øyvind Brå
Kjell Olav Fallan
John Morten Fonn
Arne Grostad
Per Arne Hagen
Kåre Brøttem Risstad
Ketil Røstum
NiclasSkogstad
Lars Idar Solem
Helge Venås 
Kolbjørn Wold
Anni Aunan 
Inger Elin Aune
Tove Irene Aune 
Erna Kristin Berg 

Arnhild Egseth 
Ellen Fallan 
Bodil Frøseth
Toril Haugnes 
Magnhild Haugrønning 
Åshild Kjelstad
Eva Lillian Klefstad 
Berit Klemetsaune 
Bjørg Anny Klukstad 
Ranveig Kviseth
Toril Kviseth 
Karin Lundhaug 
Greta Martine Nilsen
Toril Nistad
Laila Elfrida Rønning 
Kirsten Solem 
Inger Synnøve Wold

50-års konfirmanter i Leinstrand 2017
Konfirmert i Leinstrand kirke søndag 11. juni 1967

Olav Hallstein Angvik
John Harald Dahl 
Tormod Leinum
Lars Edvard Nervik
Bjørn Erik Paasche 
Harald Rimol 
Harald Sakshaug
John Singstad 
Tor Gunnar Skjetlein 
Bjørn Segtnan
Asbjørn Vanvik 
Per Venås 

Ragnhild Frøland
Kirsti Arnhild Hopen
Brynhild Hjellen
Elin Lenvik 
Anne Lien
Jorun Skogstad 
Anne Setsaas
Marit Smistad
Marit Eldbjørg Skånø

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå
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� mor ge � er det søndag
Gudstjenester fra 25. juni til 1. oktober 2017

Med forbehold om endringer

T�k� 
Takk for alle vennligst deltagelse, blomster og gaver til 
SOS-barnebyer ved vår kjære mamma Helga Pauline Aasan 
sin bortgang.

En spesiell takk til ansatte ved Spongdal hjemmetjeneste for 
god hjelp og St. Olavs hospital, lunge overvåkning for omsorgen 
dere viste mamma og oss den siste tiden vi fi kk sammen.

Synnøve og Jorunn med familier 

Hjertelig takk for all varm deltakelse, blomster og minnegave 
til Byneset Sanitetsforening ved vår kjære mamma Guri Annie 
Langlo sin bortgang. 

Anne, Olav og Ottar

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

Kondol �nsekor t

Dato Dag Tidspunkt Kirke Nattverd Off er Diverse

25.06. 3.s.i treenighetstiden 11.00 Esp bedehus ja Menighetsarbeidet

02.07. 4.s i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTER

09.07. 5.s.i treenighetstiden 19.00 Leinstrand kirke ja Menighetsarbeidet

16.07. 6.s.i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTER

23.07. 7.s.i treenighetstiden 11.00 Byneset kirke ja Kirkens Bymisjon

30.07. 8.s. i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTER

06.08. 9.s. i treenighetstiden 11.00 Leinstrand kirke ja Kirkens Bymisjon

13.08. 10.s.i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTER

20.08. 11.s.i treenighetstiden 11.00 Bydelskafeen nei Menighetsarbeidet

27.08. 12.s.i treenighetstiden 11.00 Byneset nei Menighetsarbeidet Konfi rmantpresentasjon

18.00 Leinstrand nei Menighetsarbeidet Konfi rmantpresentasjon

03.09. 13.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand ja Ukraina 50-års konfi rmanter

10.09. Vingårdssøndag 11.00 Byneset ja Menighetsarbeidet 50-års konfi rmanter

17.09. 15.s.i treenighetstiden 18.00 Byneset ja Pilegrimsgudstjeneste

24.09. 16.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand nei Menighetsarbeidet Familiegudstjeneste 4-årsbok

01.10. 17.s.i treenighetstiden 11.00 Byneset nei Menighetsarbeidet Familiegudstjeneste 4-årsbok
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www.vigdal.no
 

Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41
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Mi� �al me
Helt siden jeg gikk på Spongdal skole har salmer vært en del av hverdagen. Jeg husker spesielt 
godt at vi måtte lære mange salmer utenat hos vår klasseforstander Mary Vaagland på 
ungdomsskolen. Når jeg i dag jobber som utøvende sanger, så synger jeg salmer i kirken opptil 
fl ere ganger ukentlig. Jeg er heldig som får synge så mange perler fra vår salmeskatt. 

En som jeg vil trekke frem er denne;
«Eg veit i himmerik ei borg» er oversatt av Bernt Støylen, dels etter den tyske salmen «Ich 
weiss ein ewiges Himmelreich», dels etter H.C. Sthens danske oversettelse av den samme 
salmen: «Jeg veed et evigt Himmerig». Melodien som blir anvendt i Norge er en norsk folketone 
fra Hallingdal. 

Melodien er vakker, og salmen fi nnes innspilt av og med mange, blant annet fi nnes det en fi n 
innspilling med vår norske sopran fra Målselv; Aase Nordmo Løvberg. Denne salmen er en av 
mine favoritter; den representerer håp. 

– Sigmund Aasjord

Kristenfolket:
Eg veit i himmerik ei borg,
Ho skin som soli klaare,
Der er ei synder eller sorg,
Der er ei graat og taare.

Der inne bur Guds eigen Son
I herlegdom og æra,
Han er mi trøyst og trygge von.
Hjaa honom eg skal vera.

Eg er ein fatig ferdamann,
Maa mine vegar fara
Herfraa og til mitt fedraland,
Gud meg paa vegen vara!

Kristus:
Eg med mitt blod deg dyrt hev løyst
Og fram for deg vil treda,
Eg giv ditt hjarta mod og trøyst
Og vender sorg til gleda.

Er du meg tru og bruka vil
Guds ord og sakramente,
Di synd er gløymd, di sorg vert still,
Di heimferd glad du vente!

Naar verdi all som drivesand
Med gull og gleda viker.
Daa stend eg ved di høgre hand,
Ein ven som aldri sviker.

Kristenfolket:
Eg fatig hit til verdi kom
Og rann av ringe røter,
Fer herifraa med handi tom,
Og daudens vald meg møter.
 
Men visst eg veit ein morgon renn,
Daa daudens natt skal enda.
Min likam upp or gravi stend,
Og evig frygd fær kjenna.

So hjelp oss du vaar Herre Krist,
Ditt blod for oss hev runne!
Din bitre daude sant og visst
Oss himmerik hev vunne.

Me takkar deg til evig tid,
Vaar Herre, alle samen,
For du er oss so mild og blid
I Jesus Kristus! Amen.


