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Et møte med en sang
Om jeg tror Jesus liker meg? Vel, jeg sier jo ”Herregud” litt for ofte, 
uten å mene han der oppe, jeg drikker for mye, er samboer, lyver 
litt innimellom, bruker for mye penger på meg selv, hater svigermor. 
Man skal jo elske sin neste, inkludert svigermor. Jeg har for mange 
laster til å være med i kirken. De som går der er flinke til å legge 
seg tidlig, være snille og ikke røyke. Jeg har lite til felles med dem. 
Nei, gi meg fest og rør, ikke velstelt hår og korrekt kroppsholdning! 
Her bli de’ liv, rai, rai! 

Dessuten er de gamle, de som går der. Kanskje jeg og ender opp 
der, når jeg blir panisk etter å få noen å snakke med, og ikke klarer 
å skaffe meg noe liv (rai, rai) lenger? Nå har jeg det bra nok som 
jeg har det. 

Hva da, sa du? Jesus spør etter meg? Nå? Har han ikke nok med de 
velfriserte dydsmønstrene? Og så da, skal han ta fra meg moroa 
og gjøre meg lik alle de andre? Nei, takk!

Hva? Han tek ikkje glansen av livet, den frelsar som kallar på meg, sa 
du? At det blir bra allikevel, mener du? Fyrst då kan for alvor eg leva, 
når han får meg fylgja på veg? Du er god i nynorsk du, Trygve! Si mer!
Han gyller min morgon og kveld? Vakkert! Jeg har hatt endel 
morgen er som ikke akkurat har vært gylne. På bakgrunn av kvelder 
som har vært ”fylne”, for å si det sånn. 

Når døden sin brottsjø eg møter, vil Jesus dra 
båten i land? Jeg har tenkt litt på det å dø i 
det siste, skjønner du. 

Det hadde vært ille om alt ble mørkt. Hm. 
Takk, Trygve! Jeg skal tenke mer på det du sa!

Han tek ikkje glansen av livet, den frelsar som kallar på deg.
Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster, som lovar deg gullglim og glans.
Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleiken hans.

Han hjelper i brattaste bakkar, og stør deg når vegen blir smal.
Han signar dei sollyse sletter, og lyser i dødsskuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgen og kveld.
Og opnar ei dør til dei salar, der æveleg høgtid du held.

Trygve Bjerkrheim

Sveinung Enstad

Til ettertanke

Diakonitreff Glimt fra vårens siste diakonitreff på 
Bydelskaféen. Det var ca. 50 til stede. 
Vi fikk god hjelp av noen fra årets 
konfirmantkull. Sveinung prest holdt 
andakt i tillegg til at han sammen med 
Nikolai på piano framførte to kjente 

salmer. Det flotte musikalske innslaget 
var med Oline Grimstad (fløyte) og vår 
tidligere organist Christine Goedecke. 
Mye allsang, viktig loddsalg (!) og god 
servering!
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 ...i fokus

Fire på gata  som tilfeldigvis var konfirmanter

Kjenner du på sorg?
Nå er sommeren her. Dagene er lengre med lyse netter. Alt skulle 
ligge til rette for at det er ei god tid for alle. Men noe er ikke som 
det pleier å være. Det kan være dramatiske ting som skjedd, men 
det kan også være noe som «bare har kommet snikende». Alle har vi 
vel perioder i livet i det minste kjent på en tristhet- noe som legger 
en demper på hverdagslivet. Ja, for det ER flest hverdager for oss 
alle. Nå har det sneket seg inn en annen følelse enn den du hadde 
for kort tid siden. Du opplever at det er noe eller noen du har mista. 
Det oppleves forskjellig fra person til person. For noen en følelse av 
tristhet, for andre en sterk følelse av sorg. Du rett og slett sørger!

Det fins så mangt en kan sørge over: noe kjært du har mista, helsa 
er ikke som den har vært, kanskje har du fått beskjed av legen om 
alvorlig sykdom, et forhold som har tatt slutt- eller at en som sto 
deg nær er død.

Graden av sorg - eller opplevelsen av sorg- bør stå i forhold til 
tapet. Men det er det ikke sikkert det gjør. Vi mennesker reagerer 
så forskjellig. Kanskje blir noen bare lei seg mens andre virkelig 
sørger. Barn sørger også – og det må vi ta på alvor. Alle må gjen-
nom en sorgprosess. 

Til det å være menneske hører det med å sørge – det er helt naturlig. 
Dikteren Thomas Kingo skrev i salmen (1674 )at »sorgen og gleden 
vandrer til hope». Vi hadde ikke visst av noe godt hvis ikke det vonde 
også kjentes. På samme måte med lys og mørke. Sorgen det mot-
satte av gleden. Når går sorgen over til å bli en tilstand?

Jeg har lest ei lita bok som gav meg 
svært god hjelp i ei tung tid- og den 
vil jeg varmt anbefale:

Rainer Haak-
»Sorgen, en ny begynnelse»

Her ei side i boka:
«Den som har mistet en av sine 
kjæreste oppdager at sorgen er en 
viktig prosess når tapet bearbeides. Sorg 
er noe godt, sorg er noe nødvendig. Likevel ligger det en fare her. 
Jeg må ikke bli helt bergtatt av min sorg og min smerte. Jeg kan jo 
venne meg til sorgen så jeg ikke kommer ut av den. Jeg kan gå inn i 
den så langt at den blir mitt nye livsinnhold.
Sorgen er en livsfase som er nødvendig for at jeg skal kunne ta farvel 
med det livet jeg til da har levet og våge å ta de første skritt inn i 
min nye forandrede verden. Sorgen hjelper meg inn på denne veien. 
Sorg som livsinnhold gjør meg syk og får meg til å dø selv om jeg 
ennå lever ....»

Det korteste verset i Bibelen må vel være følgende: Jesus gråt. Han 
viste medfølelse med de som var i sorg. Godt er det å ha noen nær 
seg som har tid til å lytte- kanskje bare lytte!

Rolf Røstum

1. Hva er ditt beste minne fra 
konfirmasjons tiden?

2. Hva var den mest interessante 
konfirmant timen?

3. Hva var den største overraskelsen i 
konfirmasjonstiden?

4. Bring en hilsen til de som lurer 
på om de skal melde seg som 
 konfirmanter neste år. 

LISE HAUG
1. Mitt beste minne fra konfirmasjons-

tiden var de koselige kveldene på 
konfirmasjons leiren. Masse lek og 
moro. Korssamlingen likte jeg. 

2. Den mest interessante konfirmant-
timen var da en dame fra begravelses-
byrået kom og snakket om død, kister, 
graver osv. 

3. Jeg trodde det kom til å være flere ting 
i kirken, så det overrasket meg hvor 
lite vi har vært der. 

4. Gled dere masse til konfirmasjons-
tiden! Det er en god tid som huskes 
godt. 
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Kommer du på Olavsfestdagene?
Årets festivaltema er KROPP

Vi har ofte sterke meninger om kroppen, både vår egen og andres. 
Hva tenker vi når vi ser en skadet kropp, en overvektig kropp, en 
operert kropp, en som er født i feil kropp? Hva aksepterer du? Hva 
aksepterer familien? Hva aksepterer venner og kolleger? Hva aksep-
terer samfunnet?

De store religionene har alltid ønsket å kontrollere kroppen vår, hva 
vi putter i oss, hvordan vi dekker oss til og hvordan vi praktiserer 
sex. Kroppen har alltid vært under mistanke – hvorfor er det sånn?

70 prosent av oss er misfornøyde med kroppen. Vi trener og tar 
plastiske operasjoner, vi eksponerer oss på sosiale medier, men vi 
dusjer alene. Noe må være riv ruskende galt, men hva?

Nå er maskinene i stand til å innta kroppen, små nanoroboter kan 
oppgradere både kropp og sinn. Snart er forskjellen mellom men-
nesket og maskin flytende – hva er da et menneske?

Vi lever allerede i sorteringssamfunnet. Noen må velge hvilke 
kropper det er som skal få leve. Hvem fortjener kostbare medisiner? 
Hvem ansees som verdifulle nok? Hvem skal velges bort?

Og hva skjer når kroppen dør? Hva er det vi er opptatt av mot 
slutten, hva ønsker vi snakke om, hva er det vi føler? Og finnes det 
noe etterpå?

Hver og en av oss er prisgitt denne kroppen vi er tildelt, men ingen 
av oss er en øy, komplett i oss selv. Hvert menneske er en del av 
det samme kontinentet, sa poeten John Donne. De kristne kan se 
på seg selv som lemmer på Kristi kropp. Andre ser på seg selv om 
en del av samfunnskroppen. Mange ser på planeten som en eneste 
stor organisme. Er vi alle en del av den samme kroppen? Hva vil 
det i så fall bety?

Olavsfestdagene har valgt KROPP som overordnet tema i 2018. 
Det vil prege konsertene, bestillingsverkene og Vestfrontmøtet. La 
kroppen din finne veien til Trondheim 28. juli til 4. august.
……………………………………

Kanskje kan du i likhet med flere hundre starte med gratis frokost på 
Lian før du sammen med de andre går pilgrimsleden nedover til Torvet 
hvor du blir med på åpningen av festivalen. (Denne dagen kan du ta 
gratis trikk opp til Lian)

HVA AKSEPTERER DU?
Alle mennesker har en kropp, eller kanskje skal vi heller si: Alle mennesker er kropp. Vi er en kropp som pulserer, som 
puster, som lever og begjærer, som tenker og føler, som husker, som vokser seg sterkere, som holder det gående, som 
eldes og forfaller, brått eller langsomt, som til slutt må gi tapt, som dør og blir borte.

JOHAN MATHIAS AUNE
1. Mitt beste minne fra konfirmasjons-

tiden var konfirmasjonsleiren. Det var 
veldig gøy, og vi fikk gjøre mye for-
skjellig. 

2. Den mest interessante konfirmant-
timen vi har hatt må være den da 
begravelsesbyrået Vigdal kom og 
 snakket om jobben deres. 

3. Jeg tenkte vi kom til å føle oss større i 
forkant av den store dagen, men det er 
helt normalt. 

4. Dere bør ta kristelig konfirmasjon 
fordi det har vært ekstremt gøy, og 
dere kommer til å elske leiren. Og dere 
lærer om mye annet enn bare Jesus og 
Gud. 

KORNELIA SANDNES VADA
1. Mitt beste minne må nok være det 

båndet vi alle fikk da vi var på leiren 
sammen. Og da vi tok samhandlings-
løypa. 

2. Jeg tror det må bli den gangen vi 
fikk besøk av begravelsesbyrået. Det 
var veldig interessant. Det var også 
 ganske morsomt da vi øvde på det vi 
skulle si i kirka. 

3. Det føltes mye annerledes enn jeg 
hadde trodd. Det var mer hverdags-
lig og det var veldig mye moro som 
skjedde. Jeg likte veldig godt å gå 
pilegrimsreisen, for eksempel. 

4. Det gir et spesielt bånd med trinnet 
hvis du er med på dette, og det er ikke 
skummelt, men sosialt. Jeg vil anbefale 
å prøve det hvis du er i tvil. 

CECILIE ALME DAHL
1. Mitt beste minne er helt klart 

konfirmasjons leiren som vi var på i 
oktober. 

2. Den mest interessante konfirmant-
timen må være da vi hadde besøk av 
begravelsesbyrået Vigdal. Jeg synes 
det var veldig spennende og noe nytt/
litt utenom det vanlige. 

3. Den største overraskelsen for meg var 
at vi fikk en egen bibel som da ble vår 
egen og vi skulle ta med hjem. 

4. Hvis melder deg på, kommer du ikke til 
å angre, det skjer mye gøy! Blant annet 
konfirmasjonsleiren, det er noe du vil 
huske godt. 
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Dreng-Ola stu
• På Steinshylla var det flere husmannsplasser på et veldig 

lite område. De måtte vel betegnes som strandsittere etter 
som de ikke hadde jord tillagt plassen. Det var Martastu – 
Ingebrigtsstu – Hagastu og Dreng-Olastu. De som var bosatt 
på disse plassene hadde en stor del av sitt virke på sjøen som 
fiskere.

• Dreng-Ola stu var tidligere kalt for Lars-stu oppkalt etter en 
tidligere eier av husmannsrommet.

• Plassen er en av de to navngitte plasser på Steinshylla i 
eldre tid. Den første vi finner som eier av plassen er smed 
Amund Jensen Hyllen født ca. 1659. En senere beboer var Lars 
Hågensen født ca. 1780 og sønnen hans som også hette for 
Lars født 1821 er de som også ga plassen navn. Datter av 
siste nevnte Lars var Marit Larsdatter født 1856 som ble gift 
med Ola Jonsen Eli født 1865 i Børsa. Det er denne Ola som 
har gitt plassen navnet Dreng-Ola stu. 

• Ole Jonsen Eli var dreng på gården Risstad i lang tid. I tillegg 
hadde han presteskyssen i robåt over fjorden fra Steinshylla 
til Børsøra og heimatt i mange år. Han var også med på 
Lofotfiske da de rodde og delvis segla fra Byneset og opp til 
Lofoten.

• Stua er i dag restaurert og eies av brukeren av gården Stene  
Olastu.   

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.

Onsøyhåggån
• Her finner vi et plassnavn sammensatt av gårdsnavnet og 

beliggenheten, det viser til gården Onsøyen og utmarka på 
gården. Den første beboer på plassen var Anders Henningsen 
født 1790 og gift i 1828 med Anne Eriksdatter Overby født 
1798. Deres barn nr. 2 Karen var født 26 jan 1831 og da er 
foreldrene notert i kirkeboka med etternavnet Onsøyhagen. De 
hadde da trolig fått husmannskontrakt med Onsøyen i 1830 
eller litt før. Plassen gikk fra far til sønn i generasjoner fram 
til John Onsøyhagen tok over plassen. John bodde på plassen 
sammen med sin søster Elida fram til de døde, Elida i1989 og 
John i 1996.

• Plassen ble av gjenlevende bror Ingebrigt Onsøyhagen gitt med 
innbo til Byneset Historielag. 

• Dette er den eneste husmannsplassen i Trondheim kommune 
som ligger i det opprinnelige utmarksom-råde som plassene 
ble etablert i. Dette er en skatt for Byneset og Trondheim 
kommune som må stelles og holdes ved like for ettertiden. La 
barn som vokser opp få se og oppleve hvordan barn i små kår 
levde under for 100 – 150 år siden. En forskjell som ikke i det 
daglige er så synbart, men som ved selvsyn i husmannsheimen 
kan gi et mere korrekt bilde av boforhold og oppvekstforhold.e 

Anne Lise Berg

50 års konfirmanter Byneset 2018   Konfirmert i Byneset kirke søndag 12. mai 1968
Ole Bodsberg
Lars Olav Braa
Ivar By
Oddbjørn Dahl
Thorbjørn Dahlhaug
Reidulf Fonn
Aasmund Frøseth
Jan Inge Frøseth
Asbjørn Roger Hanger
Olav Leistad Hove
Knut Høyem

Raymond larsen
Henry Leksen
Stig Harald Lien
Odd Harald Lundhaug
Kjell Arne Pettersen
Leif Erik Skjøstad
Stein Magne Skogstad
Ketil Stein
Villy Stein
Roar Wik
Torill Synnøve Aftret

Guri Berg
Turid Berg
Oddbjørg Brå
Berit Egseth
Kristin Ellingsen
Turid Frøseth
Eva Marie Hulsund
Eli Høstad
Kari Høyem
Iren Kalland
Toril Klefstad

Kari Klomsten
Bjørg Langvik
Bodil Langørgen
Brit Synnøve 
Langørgen
Tone Margrethe 
Madsen
Randi Muhle
Jane Kjerstin Olsson
Guri Opland
Ruth Helga Risstad

Kari Røstum
Kirsten Marie Skogrand
Oddrun Slettahjell
Kari Stene
Hilde Margrete Tøndel
Kari Volden

50 års konfirmanter Leinstrand 2018   Konfirmert i Leinstrand kirke søndag 9. juni 1968
Magne Karstein 
Andersen
Ivar Berg
Gunnar Eggan
Einar Inge Engan
Svenn Arild Fiskvik
Per Olav Fossum
John Birger Gaare

Jon Sivert Gran
John Einar Karlsen
Johan Mikkelsen
Steinar Munkhaugen
Ove Jensen Nypan
Jan Ove Slettahjell
Ragnar Utnes
Hans Noreng

Harald Vindspoll
Hallfrid Benberg
Toril Margaret 
Bottengård
Eli Margrete Bredeli
Helga Julianne Brustad
Tove Støland Eggen
Sissel Hegvold

Wenche Husby
Johanne Indergård
Anny Sofie Indhaug
Torild Johanne Jystad
Solfrid Elisabeth 
Leinum
Anbjørg Synnøve Lien
Edith Lilleler

Kristin Elisabet Lund
Kari Løkken
Jorun Marie Mjøen
Lisbeth Mjøsund
Eli Johanne 
Rimolsrønning
Oddny Rønning
Anne Lise Stensås

50 års konfirmanter
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Konfirmanter 2018

BYNESET
Første rekke fra venstre: Marianne Volden, Andrea Lillebudal Risstad, Sveinung Enstad, Lise Haug, Cecilie Alme Dahl, Cajsa Lorck.

Andre rekke fra venstre: Martine Elvrum, Oliver Langlo, Eilen Rye Langmo, Ida Gustafson, Daniel Brå, Robin Stokdal Nilsen, Hedvig Kolås, Janita Irene Sletbakk, 
Bendik Bjørnbeth, Johan Mathias Aune.

Tredje rekke fra venstre: Magnus Haugrønning, Aron Grendstad, Jørgen By, Andreas Nikolai Brå, Jonas Dahl Refseth, Odeen Røstad Staven, Mikael Nervik 
Røstum, Marius Fallan.

LEINSTRAND
Første rekke fra venstre: Ingrid Lauglo, Sara Møllenhus, Sveinung Enstad, Kornelia Sandnes Vada, Anne Lilleler Onsøien.

Andre rekke fra venstre: Mia Marlen Figenschau Johansen, Petter Strand, Linnèa Tronesvold, Martin Forås Antonsen, Nicolas Tetlie, Kristian Uran, Stine Rimol 
Krogstad, Endre Engtrø Husby, Håvard Græsli.

Tredje rekke fra venstre: Jørgen Sæther, Nicholas Da Silva Tørset, Emil Braa Refseth, Henrik Elias Jacobsønn Moe, Henrik Benberg, Adrian Slettahjell, David 
Simonsen Rekkebo.
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Portrett Aslaug Bredeli

Hun har forresten mange plasser på gården. Da jeg gjorde avtale 
med henne fant jeg henne oppe på haugen over gården, der har hun 
full oversikt og mulighet til å få løftet blikket over alt anleggsarbei-
det som for tiden preger Leinstrand. Og i disse tider er det sannelig 
behov for annet perspektiv. Etter en raus bamseklem går vi inn til 
en sval og rolig stue skjermet for noe anleggsbråk. Det er godt å 
komme inn, praten går livlig og latteren sitter løst og Aslaug for-
teller. Hun er født i 1928, giftet seg med Hjørvard Bredeli i 1953 
og flyttet til Ekra på Leinstrand. Her kunne historien startet men 
det gjør den ikke.

Aslaug er født og oppvokst i Melhus på andre siden av elva. Huset 
lå så sentralt som det var mulig, ned mot elva. Det var S-lag, bakeri, 
slakteri og meieri – alt de trengte i umiddelbar nærhet. Familien 
besto av far Erik Hollakleiv som kom i fra Snillfjorden. Han var 
skomaker og hadde verksted hjemme i huset. Mor Marit Runberg 
kom fra Øie på Øysand og hun var hjemme som de fleste mødre 
var på denne tiden. Hun hjalp til med å ta på seg arbeid når det 
var selskap og andre tilstelninger på bygda noe som også var helt 
vanlig for å spe på økonomien. Så var det Ivar og Aslaug, hun var 
eldst. Aldri fattigdom men heller ikke overflod «vi klart oss» utt-
rykker Aslaug ved flere anledninger under samtalen. Hun forteller 
videre. Lykka var å eie et par beksømsko. De kunne man bruke til 
alt. Om vinteren var det skøyter og skigåing og skoene var like fine 
til skjørt og kjole som de var til bukse.

Elva var viktig som lekeplass sommer som vinter og i ungdomstida 
var det vanlig og samles der til sang, leik og kanskje litt dans. Far 
til Aslaug eide ei fele men den bytta han til ei flott fiskestang da 
han var en lidenskapelig fisker. Fint å bo ved elva da.

Tuberkulose var en folkesykdom på denne tida og da Aslaug var 
ti år gammel ble faren syk og han døde. Nå var hovedforsørgeren 
borte og det ble etter hvert en stor utfordring for familien. Mora 
tok på seg det hun kunne av arbeid ute og hun leide ut verkstedet. 
Det var lite penger men vi manglet aldri mat og klær sier Aslaug. 
Rundt huset var det hage og den rommet bærbusker og noen 
frukttrær. De begynte også å dyrke poteter der. 

Aslaug hjalp mye til i hagen og 
det var kanskje her interes-

sen for hagebruk ble vek-
ket og som siden skulle 

bli det store målet

Aslaug hadde ei vel-
dig god venninne 
gjennom hele barn-
dommen, hun og 

Hilda Gråbak hang 
sammen bestandig og 

de skulle faktisk følges ad 
hele veien fram til giftermål 

på hver sin kant. Etter folkeskole og 
fortsettelsesskole, som det het på 
den tiden, var det avtalt at Aslaug 
skulle begynne og arbeide hjemme hos 
en barnerik familie, dette var vel det som 
gjaldt for de fleste jenter på den tiden. Etter 
hvert som tiden nærmet seg kjente hun på at dette ikke ble riktig 
for henne, hun ville gå mere skole og det var sannelig ikke noen 
selvfølge på den tiden. Aslaug ble hørt og hun fikk begynne på 
Trøndertun. I løpet av tiden der ble det klart for de to vennene 
hvor veien skulle gå videre. Målet var Staup Hagebruksskole. For 
å komme inn der måtte de ha tre års lærlingetid i gartneri eller 
lignende og det klarte de.  Et år ved Belbuan planteskole, deretter 
Hedemark og Vea hagebruksskole. Videre gikk ferden til Oslo der 
de var på et gartneri og planteskole den siste av lærlingetiden. Nå 
var veien åpen Staup var neste stoppested.

Etter Staup dro de to tilbake til Oslo og videre derfra dro de 
til England der de arbeidet på en aldersheim for gamle velsit-
uerte damer, dette uten å kunne et ord engelsk men det kom fort 
sier Aslaug og ler. Jeg er sikker på at de hadde det artig der.                                                                                                                    
Det var litt av en reise disse to venninne hadde foretatt etter 
framhaldsskolen. De hadde knyttet bekjentskap og vennskap over 
hele landet og til og med i England og noen av dem varer enda.       

Nå var tiden inne for andre ting. Etter å ha arbeidet på Leüthen 
Frøhandel en tid, ble det giftermål med Hjørvard som hun hadde 
kjent i flere år. Bryllupet hadde de symbolsk nok i gartneriet på 
Ekra, gartneriet som skulle bli deres felles prosjekt i alle deres 
arbeidsføre år. Nå flyttet Aslaug hjemmefra, fire km lenger nord. 
Ikke langt i meter men veldig forskjellig fra det hun var kjent med 
fra før. Det var full gårdsdrift med dyr på fjøset, gras og korn ute 
på jordene og det var gartneriet. Petra og Magnus Bredeli var sjøl-
folket på gården og ellers var det i perioder mye arbeidsfolk. Det 
var mye nytt å bli fortrolig med. Dette tror jeg var og er gjengs 
for alle som kommer ny inn i en sånn sammenheng. Det er faste 
rutiner og ikke minst tradisjoner for hvordan ting blir gjort.                                                           

Det kreves klokskap og tålmodighet fra alle parter før ting går 
seg til og ting faller på plass. Arbeid opptok fort dagene og snart 
kom ungeflokken, de fikk fem barn på åtte år. Klart det var travelt 
og det at det var mange som kunne trå til var selvfølgelig viktig. 
Naboskap ble gode vennskap og Aslaug forteller om et godt liv 
med plass for også ande ting som saniteten, lesing, reising og 
teater og konsertbesøk.

I dag har Aslaug 12 barnebarn og 6 oldebarn. Det gror etter 
Hjørvard og Aslaug på alle måter og den reisen som startet for 
henne i 1953 varer ennå.

Gratulerer med dagen Aslaug, vi kommer tilbake til nytt 
intervju på 100 årsdagen. Det er tradisjon for det på Ekra.

Aslaug Bredeli fyller 90 år nå i august og i den anledning spurte jeg om lov til å komme og 
slå av en prat. Det er alltid spennende å få vite litt om historien til folk, se hva det er som 
former oss. Jeg kommer til Ekra en vakker vårdag i mai og jeg er ventet. Aslaug sitter på 
plassen sin utenfor huset omkranset av vakker stemor og andre sommerblomster.
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Glimt fra menighetslivet
Dugnad på Leinstrand

Dugnad på Byneset

No blir lysekrona i Leinstrand kirke blank og fin...  ...og kirkegården blir ryddig. 

Over 25 personer kom 
for å hjelpe til med å rake 
og rydde på kirkegården 
i år. Det er  mye mer 
oppmuntrende når så mange 
stiller opp - og da får vi unna 
jobben på et par timer! I år 
som tidligere stilte Hildur 
Risstad opp med suppe og 
kaffe etter endt jobb. 
Takk til alle som kom!  

Byneset Blomsterfond

BERG BEDEHUS

Årets dugnad på Berg bedehus. Vasking, 
rydding og jobbing med uteområdet.  
Da er det trivelig med felles lunsj!

Visste du:
Glupske ulver
Truende personer som ikke er 
redd for å angripe.  
Fra Bergpreken (Matt. 7,15)

Ikke en tøddel skal forgå
Uttrykk for at ingenting 
skal forandres, ikke det aller 
minste  
(Matt. 5,18 ; Luk. 16,17)

Å henge i en tynn tråd
Om en meget usikker og 
utrygg, kanskje livsfarlig 
situasjon  
(5.Mos. 28,66)

Uriaspost
Brukes om en meget utsatt 
posisjon eller stilling. Skriver 
seg fra historien om kong 
David (2.Sam.11, 15- 27)
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Byneset Normisjon 

Møte på Berg bedehus  
søndag 2.9. kl.19.30.

Alle er hjertelig velkommen.

Annonser og kunngjøringer

HAR GRAVSTØTTA KLART SEG GODT GJENNOM VINTEREN?
Det er viktig at pårørende tar en tur på kirkegården når telen har gått for å se hvordan den enkelte gravstøtte har klart seg 
i "vårløsinga". Hvert år er det mange støtter som har blitt skjeve - eller har falt over ende.

Blomsterfondet

Søndag 26. august kl 19.00

Pianisten  
Tor Espen Aspaas
”Ich werde im Himmel hören”

Beethovens siste leveår 
og klaversonater

Arr: Musikkens Venner Byneset / Leinstrand

ETTERMIDDAGSTREFF I 
BYDELSKAFEEN 
onsdag 19.9. kl.17.00.
Audun Slettahjell holder andakt. 
Byneset spellmannslag deltar.

Arr.: Diakoniutvalget

Søndag 21. oktober kl 17.00

TRONDHEIMSOLISTENE 
I BYNESAULAEN

andre medvirkende:

Byneset Musikkorps
Byneset Songlag m forsterkninger

Byneset Spellmannslag

Arr: Musikkens Venner Byneset / Leinstrand

Toalettene  
i Byneset kirke

Endelig er det blitt både lysere og 
hyggeligere å besøke toalettene i 
kjeller en! Men bare for de som greier 
å komme seg ned trappa!

Idéen om å ha konfirmanter med på hyggetreff er 
fanget opp fra andre menigheter. Prest og diakon 
ble enige om å prøve dette, og diakoni utvalgene 
ble involvert underveis.

Når det gjelder konfirmanter og gudstjeneste, så 
er det fortsatt slik at alle skal være tilstede ved 
8, inkludert presentasjonsgudstjenesten og kon-
firmasjonen. Noen konfirmanter er på besøk andre 
steder, og noen gudstjenester er utenfor vanlig 
gudstjenestetid (f.eks. lysmesse og ungdommens 
fredsgudstjeneste). Men soknepresten har tenkt at 
konfirmantene skal ha en større andel besøk på 
ordinære gudstjenester for kommende år.

YtringerJeg har merka meg at noen av årets konfirmant er  
deltar på menighetens diakonitreff

Positivt! Men når og av hvem er dette planlagt? 
Det kunne være fint om noen besvarer dette 
spørsmålet ( f.eks. i menighetsbladet) 

Med det samme: tidligere var det vel slik 
at konfirmantene skulle delta et visst antall 
ganger i kirka i løpet av konfirmasjonstida. 
Syns ikke jeg nå ser mye til dem. Har det blitt 
en annen praksis? Hvordan skal neste genera-
sjon få et naturlig forhold til det å delta på 
gudstjeneste på tvers av gene rasjoner?

NN



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   

Hjertelig takk for deltagelse, oppmerksomhet og minnegaver 
til hjemmesykepleien på Spongdal ved vår kjære Elsa 
Klefstad’s bisettelse. 

Asbjørn Klefstad m/familie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet 
ved vår kjære Olav Fallan sin bortgang 

Berit, Tove, Robert og Eivind m/familier
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 24. juni  til  1. oktober  2018

Med forbehold om endringer.

24. juni – 5. søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste med dåp. 

Offer til menighetsarbeidet

1. juli – 6. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER

8. juli – 7. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til menighetsarbeidet

15. juli – 8. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER

22. juli – 9. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER

29. juli – 10. søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 18.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til menighetsarbeidet

5. august – 11. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til menighetsarbeidet

12. august – 12. søndag i treenighets tiden

BYNESET KIRKE KL. 19.00

Gudstjeneste med nattverd 

Offer til vennskapsmenigheten i Estland

19. august – 13. søndag i treenighetstiden

BYDELSKAFEEN KL. 11.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til menighetsarbeidet

26. august – 14. søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Konfirmantpresentasjon

Offer til menighetsarbeidet

LEINSTRAND KIRKE KL. 13.30

Konfirmantpresentasjon

Offer til menighetsarbeidet

2. september – 15. søndag i treenighets tiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste med nattverd

50 års konfirmantene innbudt

Offer til vennskapsmenigheten i Ukraina

9. september – Vingårdssøndagen

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste med nattverd 

50 års konfirmantene innbudt

Offer til menighetsarbeidet

16. september – 17. søndag i treenighets tiden

FRØSET AMFI KL. 11.00

Familiegudstjeneste «Lys våken»

23. september – 18. søndag i treenighets tiden

INGEN GUDSTJENESTER

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Offer til menighetsarbeidet

30. september – 19. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Familiegudstjeneste med utdeling av 
4 årsbok

Offer til menighetsarbeidet 



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

Denne salmen har jeg hatt med meg store deler av livet. 

Allerede fra skapelsen av fikk vi se et verk at Guds hender. Vi kan nyte alle årstider 
som Han har skapt. Gud sa i 1.Mosebok «Det er overmåte godt» etter skapelsen! 
Synden kom inn og ødela det som skulle være så bra.

Vi er heldige, for vi har en fri vilje. Valg gir konsekvenser. Jeg velger å tro at Gud er 
opphavet til at du og jeg ble skapt. Gud fortjener all ære for at du ble til og hele det 

fantastiske skaperverket. Du er Ikke et resultat av en tilfeldighet.

Når Gud oppdaget at vi ikke fikk det helt til, kom Jesus for å sone all synd på korset. Jesus er nådefull. Det du ikke 
får helt til, det kom Han å gjorde for deg. Det gjorde Han kun av KJÆRLIGHET. Hellig er vår Gud, all ære til Han!! 
God sommer til alle dere på fine Byneset!!

   Rita Solem

HELLIG, HELLIG, HELLIG
Tekst: Reginald Heber  Melodi: John B Dykes  Oversatt fra engelsk: Gustav Jensen

Hellig, hellig, hellig
Herren Gud Allmektig
Dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg
Hellig, hellig, hellig
Nådefull og prektig
Fader, Sønn og Ånd all ære være Deg

Hellig, hellig, hellig
Synger helgenskaren
Kaster sine kroner for dine føtter ned
Englehærers jubel,  
oppad mot deg farer
Du som var og er og evig bliver ved

Hellig, hellig, hellig
Lyset er Ditt rike
Intet urent øye, kan se Din herlighet
Ene Du er hellig,  
ingen er Din like
Full av makt og renhet og av kjærlighet

Hellig, hellig, hellig
Herren Gud Allmektig
Jord og hav og himmel; se alt skal prise deg
Hellig, hellig, hellig
Nådefull og prektig 
Fader, Sønn og Ånd – All ære være Deg

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå


