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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 3. november 2017
og sendes til: hv456@kirken.no 

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

Slekters gang 
Døpte
25.06.  Mari Vandsvik, Esp bedehus
25.06.  Odin Langlo Hamstad, Esp bedehus
02.07.  Sander Valle, Havstein kirke 
23.07.  Tiril Nilssen Myhre, Byneset Kirke 
23.07.  Kasper Juul-Røstum, Byneset kirke 
06.08.  Jonas Daae Eide, Leinstrand kirke 
06.08.  Thea Foss Aune, Leinstrand kirke 
27.08.  Iver Elstad Angelo Rath, Byneset kirke 
03.09.  Nikolai Johan Korshavn Storaunet, Leinstrand kirke 
03.09.  Aksel Fossen Bredeli, Leinstrand kirke 
03.09.  Håkon Strand, Leinstrand kirke 
10.09.  Nicklas Bjørnli Berg, Byneset kirke 
17.09.  Matheo Alexander Westerlund, Heimdal kirke  

Vigde
01.07.  Lill-Mari Leinum og Håvard Nygård, Leinstrand kirke 
08.07.  Lisa Karoline Gjengår Tamlag og Nikolai Andre Haugrønning, Byneset kirke 
12.08.  Gunbjørg Utstrand og Stefan Evjen, Byneset kirke 
02.09.  Ida Lyng og Lorentz Noteng, Leinstrand kirke 
02.09.  Tone Korsnes og Hans-Christian Eidsaunet, Leinstrand kirke  

Døde
19.05.  Inger Johanne Overå, Leinstrand  f. 1919
22.05.  Jorunn Mathilde Haugan, Byneset  f. 1933
19.06.  Martin Eggen, Byneset  f. 1925
27.06.  Elisabeth Agnes Grostad, Leinstrand  f. 1937
28.06.  Jorid Mule, Byneset f. 1922
05.08.  Vidar Mørch, Leinstrand  f. 1953
15.08.  Kjellrun Oline Stavseng, Leinstrand f. 1926
17.08.  Eivind Tokvam, Byneset f. 1950
26.08.  Unni Rian Hanger, Byneset f. 1941 

Ofringer siden sist

04.06.  kr. 2.100,-  Estlandsarbeidet  (Byneset kirke)
05.06.  kr. 2.085,-  Vennskapsmenigheten i Ukraina (Esp bedehus)
11.06.  kr. 1.122,-  Kirkens Nødhjelp (Frøseth amfi )
25.06.  kr. 1.783,-  Menighetsarbeidet (Esp bedehus) 
09.07.  kr.    725,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
23.07.  kr. 1.840,-  Kirkens Bymisjon (Byneset kirke)
06.08.  kr. 1.100,-  Kirkens Bymisjon (Leinstrand kirke) 
20.08.  kr. 1.355,-  Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)
27.08.  kr. 2.116,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
27.08.  kr.    737,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)

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

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

Kantor Wenche-Helene Fossen
Tlf: 915 13 593
E-post: wf322@kirken.no

Diakon Mette Goa Hugdal
Tlf: 905 78141/938 57 489
E-post: mh657@kirken.no

Prostiprest
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner
Tlf.: 948 46 011
E-post: hg255@kirken.no

Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post: bb285@kirken.no

Besøksadresse:
Heimdalsvegen 4
Postadresse: 7080 Heimdal
Åpningstider: Tirsdag–fredag kl. 9–15. Mandag stengt.
Prestens 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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På mange måter er dagens verden de unges verden. De som håndterer 
apper og SOME med den største selvfølgelighet og handler på E-bay 
med like stor. Allerede har jeg brukt fire fremmedord, som knapt har nådd 
ordboka, men som brukes flittig.  I takt med teknologisk utvikling kommer 
språkutviklingen. Mange blir fremmedgjort av fremmedord, deriblant alle 
forkortelser de unge tar i bruk i chattingen, og til slutt glemmer at de er 
forkortelser. 
Det blir et sprik i virkelighetsoppfatning, og oppfatningen om hva 
livet skal gå ut på, hva som er vik-tig. Generasjonskløften kan synes 
uoverkommelig. Vi lever i forskjellige verdener, om vi så  befin-ner oss 
i samme rom. 
Det er sagt og skrevet mye om dataalderens velsignelser og fallgruver. 
Ingen vet hvor dette ender, men implantater av microchips i huden er 
vel like om hjørnet, og at kunstig intelligens tar over verden rundt neste 
hjørne?

Mitt anliggende her er å appellere til å ta vare på fantasien og 
kreativiteten. Blant alle bivirkninger av mobil- og databruk, finnes den 
som handler om å bli passiv konsument. Tenk på hvor mye vi får servert 
av det andre har lagd ferdig, som ikke levner noe til vår egen fantasi eller 
kreativitet! 

Bestefar: «Hva vil du bli når du blir stor, da, gutten min?»
Gutten: «Jeg vil bli youtuber»

Jeg holdt på å si: Takk Gud for Minecraft! En kjempesuksess med dårlig 
grafikk! Det er en verden hvor en selv får bygge og forme både bygg og 
landskap, og kanskje det er nettopp derfor det spillet har tatt av i populari-
tet verden over. Det er ikke nødvendigvis spill med det perfekte utseendet 
og den kuleste musikken som treffer. Det å få lage ting, fikse, mekke, forme, 
er noe grunnleggende menneskelig, som kan spores til å være skapt i Guds 
bilde. Han som formet mennesker, dyr, planter og landskaper. 
Jeg er både fascinert og irritert over mobiltelefonen. Det er følelser 
jeg tror jeg deler med mange. Fascinert over hvor enkelt man finner 
informasjon og hjelp til ulike utfordringer i livet. Irritert over dens 
evne til å beslaglegge tid, fjerne oss fra hverandre, vi som befinner 
oss i samme rom. Irritert over at den bedøver oss og hindrer kreativ 
utfoldelse. «Da vi var barn brukte vi hel uke på å prøve å bygge et fly», 
sa en jeg kjenner, i et anfall av nostalgi. 

Jeg tror skole og fritidsaktiviteter fortsatt evner å fremelske kreativiteten. 
Foreldre hjelper barna til å begrense skjermbruken, etter hvert velger 
barna i beste fall selv å begrense den. Skjermen  fortjener ikke så mye 
tid som den er i ferd med å ta. Vi må alle i noen grad skjerme oss for 
skjermen, slik at den ikke berøver oss det å faktisk være de vi var ment 
å være. 
 

– Sveinung Enstad



4 | Byneset og Leinstrand menighetsblad 4-2017

Billedtekst

Menighetsbladet ønska å ta en prat med eieren av Snillet Gård. I Bynes-
bok III fi nner vi omtaler av Berg Nilsstu Snille 293/1 fra slutten av 
1600-tallet. Omkring 1950 leser vi at det det var 16 melkekyr og fl ere 
ungdyr på gården. I 2003 overtok Lars Halvdansen Berg gården etter 
sin bror Mikal. Nå begynte en ny epoke på gården. Nabogården Berg 
Nilsstu Snillheim ble i 1918 fradelt gården. Nå er den kjøpt tilbake. 
Totalt areal dyrka mark for de to eiendommene er omkring 300 mål. 
Sønnen Anders skal på sikt overta gårdsdrift a. Han er egentlig utdan-
na industrimekaniker, men har etter hvert fått mer og mer interesse 
for snekkerfaget. I fraukjelleren har han begynt å bygge opp et større 
produksjonsareal der han bl.a har laga møbler m.m for ulike bedrift er. 
Pr. i dag så er jorda utleid.

Jeg ble interessert i å høre hva som hadde ført Lars der han er i dag. 
I løpet av samtalen ble det klart at han hadde vært borti mye og det 
ville føre for langt å gå i detaljer, men nedenfor følger kort noen fakta:
Etter endt folkeskole og framhaldsskole jobba han 1 år heime på gården 
(skogsdrift ). Så gikk vegen til Fosen Folkehøgskole, deretter Ørland 
statsrealskole. Tilbake på Byneset ble han et par år ansatt ved Berg Ka-
rosserifabrikk der han var innom de fl este avdelinger. Her fi kk han lære 
seg mye som skulle komme godt med i hans videre karriere. Bl.a. lærte 
han seg sjøl å tegne inn alt det elektriske i en buss. Han reiste så et par 
år i utenriksfart. Innimellom hadde han fått med seg 1 års skipselektrik-
erskole. Da han gikk på land, ble han bl.a. ansatt i Trondhjem Agenturfor-
retning som servicesjef med ansvar for service og vedlikehold av vare-, 
underholdning- og serveringsautomater. Etter ca  to og et halvt år sa 

Fra tradisjonell gårdsdri�  til allsidig virksomhet

Snillet Gård og Lars Berg

�rof il e�

han opp stillingen, leide seg lokale i Nygata og begynte å utvikle et eget 
kronespillapparat. Dette skulle vise seg å bli et springbrett til noe langt 
større. På det meste var det 20 ansatte som jobba i fi rmaet Lars Berg AS. 
De solgte opp mot 10000 spill. Oppdrag kom bl.a. fra Redningsselskapet, 
Kreft foreningen og Handikappforbundet. Lars forteller at det å utvikle nye 
ting alltid har trigga han. De holdt til i forskjellige lokaler i Trondheim, 
men til slutt bygde han et bygg i Øvre Flatås vei. Etter hvert kom de opp i 
en patentsak som over tre år kosta både tid og penger. Saken endte med 
forlik, men den førte til at bygget ble solgt.

I 1992 tok han sammen med Reiel Forven initiativ til å samle småbedrift -
seiere for å arbeide for felles interesser. Lars ble valgt til generalsekretær 
med kontor i Oslo. Her jobba de tett opp mot politikere – også statsråder. 
Etter 5-6 år sa han opp stillingen i Norsk Bedrift sforbund og starta SMB 
Tjenester AS.

SMB Tjenester har siden oppstarten i 1998 vært en viktig tjenestelev-
erandør til bedrift smarkedet. Tusenvis av bedrift er har benytta seg av 
deres tjenester. De tilbyr forsikringsløsninger, pensjonsavtaler, felles 
innkjøpsordninger m.m. Den senere tid har det vært mye snakk om 
delingsøkonomi. Delingsøkonomien har gjort vegen fra leverandør til 
kunde kortere og har ført til at nye bransjer dukker opp. Med økt bruk 
av digitale formidlingsplattformer har det dukka opp fl ere sjølstendige  
næringsdrivende, spesielt enkeltmannsforetak. Dette er ei gruppe som 
SMB Tjenester AS skal bistå med å bygge opp et sterkt sosialt sik-
kerhetsnett for.
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Da Lars overtok i 2003 var mye av uthusa til nedfalls. Det første som 
ble gjort var å restaurere redskapshuset slik at han kunne få inn større 
redskaper. Taket ble løfta. Så sto det gamle buret for tur der det ble 
lagt nytt tak. Men det er fjøset og låven som er totalrenovert. Fjøset 
er fra 1927. Dattera Marit etablerte en friluftsbarnehage på gården. 
I dag må vi si at gården framstår svært velstelt og med mange ulike 
aktiviteter. Det var ikke enkelt å få godkjent bruksendring av gården. 
Lars forteller at han møtte mye motstand fra kommunalt hold. Også 
Statens vegvesen hadde innvendinger angående ny veg ned til gården. 
Til slutt fikk han godkjenning gjennom Fylkesmannen ( 3 runder til 
sammen).

På min omvising gjennom fjøs og låve fikk jeg virkelig se hvor mye ar-
beid som er nedlagt i bygningsmassen! Her er det ikke laget lettvinte 
løsninger. Her kan nevnes at konsertlokalet har ivaretatt den gamle 
låvebrua. Alt av den er plukka ned, rengjort, innsatt med brannhin-
drende middel, opplakkert og deretter montert tilbake.

Oppå brua – i etasjen ovenpå – finner vi et auditorium som har fått 
den naturlige helling av seteradene. Lars forteller at dette er et sted 
der det blir holdt kurs. Her er alle moderne audio-visuelle hjelpemidler 

på plass. I tilstøtende rom befinner det seg flere PC-er der det blir 
holdt datakurs for bedrifter.

Det er over 20 kontorplasser og noen av disse skal leies ut. SMB-
Tjenester AS har siste året vært gjennom en kraftig omstrukturering 
slik at det nå er blitt frigjort kontorer. På sikt regner en med at SMB 
AS vil få behov for noen flere plasser. På det meste har det vært over 
3300 bedrifter som har benytta seg av SMBs tjenester. Da hadde de 
kontorer i Bergen, Sarpsborg, Drammen og Trondheim. I dag er det 
omkring 3000 bedrifter som blir betjent fra Byneset og Drammen.

BARNEHAGEN
Dattera, Marit, starta Snillet friluftsbarnehage i februar 2006 på Snil-
let gård. Den starta i det små i kårboligen, men allerede i 2007 var det 
to grupper; én for små barn og én for store barn. Etter hvert flytta de 
over til driftsbygningen som var nyoppussa. I dag er det 34 barn der 
med 11 ansatte. Et stykke nedenfor bygningsmassen er det også en 
gapahuk og en varmestue. Likeledes har de laga et sted på øversida av 
fylkesvegen på gårdens skogsområde. Så barna har mange muligheter 
for å oppleve naturen!

SELSKAPSLOKALER OG KONSERTLOKALE 
Det holdes både konserter, bryllup og ulike arrangement på gården – 
og det er ei side ved gårdsdrifta som de ønsker å utvide.

I dag har Lars i en alder av 72 år begynt å trekke seg mer tilbake. 
Han har ansatt daglig leder, men er fortsatt styreformann. Med så 
mange jern i ilden har han og kona Kari – som har hatt ansvar for lønn 
og regnskap – hatt en hektisk hverdag. Lars forteller at hans store 
interesse  bl. annet er foto. Med tida håper han at han kan få tid til 
å realisere noen prosjekter her. Han begynte omkring 2002 i Byneset 
Songlag , men dessverre har han ikke hatt tid der de siste åra. Kanskje 
blir det også mer tid til å besøke hytta på Garten i framtida.
Menighetsbladet takker for at han satte av tid til å prate med oss!

– Rolf Røstum
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Reformasjonsjubileet

 ...� ��kus

Luthers betydning som samfunnsborger
De aktuelle søndagene er det Bibeltekster, ikke Luther-tekster, som 
skal understreke viktige bidrag fra reformasjonen. 

To gudstjenester er holdt før bladet kom ut, de to neste er: 

• 15. oktober kl. 11.00 Leinstrand kirke

• 19. november kl. 11.00 Leinstrand kirke 

FJERDE PARTEN
Dåps-sakramentet

1. Hva er dåpen?
 Dåpen er ikke bare vann. Den er vann som er helliget ved 

Guds befaling og forent med Guds ord.
…….
3. Hva gagn har vi av dåpen?
 Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og 

djevelen, og gir evig salighet til alle som tror. Dette er 
Guds ord og løft e

• Å bruke apostlenes hester. Gammel uformell betegnelse 
om å bruke beina for å komme seg fram ( Matt 10,5-15)

• Babelsk forvirring. 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 kjenne sin besøkelsestid. Handle i rette øyeblikk eller 
nytte en gunstig anledning (Luk. 19,44)

• Intet blivende sted. Om noe som er midlertidig, 
før noe bedre kommer (av eldre bibeloversettelse: 
Hebr. 13,14)

�is st e ��:
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SØKNAD PÅ LEGATMIDLER SOM UTDELES I 2017
BYNESET FELLESLEGAT FOR UTDANNING
Legatets midler kan deles ut til ungdommer på Byneset som 
er elever ved folkehøyskoler eller videregående skoler med 
naturbruksfag. Alle typer folkehøgskoler er aktuelle.        
Skjetlein vgs og Øya vgs er eksempler på slike videregående 
skoler.
Søknaden på legatmidler må inneholde opplysninger om 
kostnader ved utdanningen og opplysninger om eventuelle 
andre stipendtildelinger. Husk å oppgi ditt kontonummer! 
Søknaden sendes:
Byneset felleslegat for utdanning
v/Olav Noteng
Høyemshaugen 53
7074 Spongdal
noteng@online.no

BYNESET FELLESLEGAT FOR HELSE- OG SOSIAL 
OMSORG 
Legatet kan søkes av enkeltpersoner, institusjoner og foreninger 
som har sitt virke innen grensene til tidligere Byneset kommune. 
Det forutsettes at formålet ved alle søknader som innvilges, 
skal dekke behov for helse og sosial omsorg. 
Søknad på legatmidler med opplysninger om kontonummer 
sendes:
Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg
v/Siv Mari Forsmark
Jonetta Mules vei 8
7074 Spongdal
sivmariforsmark@gmail.com

Annonser og kunngjøringer

Møter i Byneset Normisjon 
• Søndag 15. okt. Berg bedehus kl. 19.30
• Søndag 12. nov. Berg bedehus kl. 19.30                                                                                                

Tale og sang ved sokneprest  
Sveinung Enstad

• Søndag  10. des.  Adventsmøte kl. 19.30 hos Anne Lise og 
Dagfinn Thomassen

 Tale ved Magne Vik Bjørkøy 

Prostigudstjeneste 
Kolstad kirke søndag 12. nov. kl. 11.00 
Avskjed med prost Bertel Aasen

Temakveld 
Verdensdagen for Psykisk helse 
Berg bedehus 19. okt. kl. 19.00
Fri entre –bevertning
Arr: Byneset menighet

Ettermiddagstreff på Nypantunet 
Tirsdag 24. okt. kl. 17.00 
Byneset spelmannslag deltar.
Andakt - utlodning - bevertning.
Alle velkommen.

STIFTELSEN NBGF (NORDBYGDENS 
GAMMELDANSFORENING) BYNESET-BIDRAG
Formålet er å støtte ulike tiltak til almennyttige formål for 
befolkningen på Byneset. Støtte kan søkes av lag og foreninger 
og private og offentlige institusjoner. Beskriv tiltaket det søkes 
om, hvordan dette tenkes finansiert og når det planlegges 
påstartet/gjennomført. Oppgi kontonummer. 
Søknad sendes:
Stiftelsen NBGF
v/Endre Persen
Klefstadhaugen 16 A
7070 BOSBERG
Epost: epe@hent.no

BYNESET FJELLSTYRE
Byneset fjellstyre fordeler en liten pott penger hvert år til 
allmennyttige formål innenfor Byneset gamle kommune. 
Pengene skal brukes til positive tiltak som kommer bygda til gode.
Søknaden sendes til:
Byneset fjellstyre
v/ Arnold Hamstad
Leinstrandveien 562
7083 Leinstrand

BERIT OG RAGNVALD HAUGS LEGAT TIL SANGENS 
FREMME PÅ BYNESET
Følgende er berettiget til støtte av legatmidlene:
• Igangværende songlag på Byneset
• Enkeltpersoner bosatt i tidligere Byneset kommune,  

med utdanning i sang og musikk
• Utdannelse av dirigenter for sang og musikk.  

Vedkommende må være bosatt i tidligere Byneset kommune
Søknad sendes:
Tove Fallan Strand
Bjøra 12
7070 Bosberg SØKNADSFRIST FOR ALLE 1. NOV. 2017
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BYNESET SENIORKOR

Bli med BYNESET BYGDEKVINNELAG 
på skogstur til Olebu ved Heisjøen 
lørdag 23.september

Vi er i gang med øvelsene våre hver mandag fra 14.45 – 17.15 i 
Rye samfunnshus.
Vi øver under ledelse av vår dirigent Jan Tryman. Det er Ikke for 
sent å gi seg med.
Et av høstens høydepunkter er «Syng med oss» på Rye 
13.oktober kl.18.
Velkommen til både bynesinger, leinstrandinger og andre!
Kontaktpersoner: 
Randi Aronsen 915 15 024 / Ingegjerd Opland 922 42 223

Det er folk i gapahuken fra kl. 12.00 – 14.00.

Ønsker du å ha noen å gå sammen med, går vi fra Opland, 
nordre kl.11.30. Det er mulighet for 
parkering av 6 – 7 biler der. 
Avtal gjerne å kjøre sammen.

Satser på å fi nne sopp og bær 
i området rundt gapahuken. 

Vi stiller med soppekspert. 
Du stiller med mat og drikke, 
kniv og noe å plukke i.

Ingegjerd Opland (92242223) 
kan svare på spørsmål om turen.

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

kl. 11.00. 
• Fusion ungdomsklubb for 8.-10. trinn, 

Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00-22.00. 
• Konfi rmant-reunion for de som er født i 2002, 22. oktober. 

Invitasjon kommer.
• Konfi rmant-reunion for de som er født i 2001, 29. oktober. 

Invitasjon kommer.
• Adventsamling for 2-åringer. 

Byneset 28. november, Leinstrand 30. november. 
Invitasjon kommer i posten

• Lederkurs for ungdom. Invitasjon kommer.

Med forbehold om endringer.
For mer informasjon, gå inn på trosopplæringens hjemmeside
www.tøtsj.no.

Velkommen til høstens samlinger 
på Esp bedehus med
Middag      musikk

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

Besøk av ulike lokale sangere og musikere.
Frivillig betaling.

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

 

Ettermiddagstreff 
i Bydelskaféen på Spongdal 
• Onsdag 18. okt. kl. 17.00                                                                                                                        

Per Otto Lilleberg synger og spiller.                                                                                               
Andakt og musikk ved sokneprest Sveinung Enstad                                                                                  
Loddsalg, bevertning

• Onsdag 15. nov. kl. 17.00                                                                                                                            
Diakon Mette Goa Hugdal forteller fra sin tid som 
misjonær i Mongolia               
Loddsalg, bevertning

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet.

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND
BYNESET MISJONSFORENING

FORENINGSMØTER PÅ SØNDAG
24. september hos Ragnhild og Erlend Gjære kl. 19.30

RØDDEFEST 
Søndag 26. november Røddefest på Berg bedehus  kl. 19.30

MØTEUKE HØSTEN 2017 
30. oktober – 01. november (uke 44) 

Taler: Rolf Lavik

Mandag  30. oktober hos  Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

Tirsdag 31. oktober hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30

Onsdag 01. november hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
DEN NORSKE KIRKE
Leinstrand kirke
Heimdalsvegen 4
7080 Heimdal



Byneset og Leinstrand menighetsblad 4-2017 | 9

DIAKONIMØTE 
Tirsdag 5. des. 

kl. 18.00 
på Esp bedehus

Andakt

Utlodning

Bevertning

BYNESET FAMILIEKOR 
TRENGER NY MUSIKALSK LEDER 
Byneset familiekor har en øvelse eller opptreden i måneden.

Koret trenger dirigent, men har pianist og andre 
instrumentalister.

Ingen formelle kvalifi kasjoner er påkrevet, men en må kunne 
kommunisere godt med både voksne og barn.

Ta kontakt med Oddleiv Moen på 
e-post: oddleiv.moen@ntebb.no eller tlf: 993 87 220.

Nærmiljøsentralen
Nærmiljøsentralen, som vi kaller den, eller Leinstrand og Byneset Nærmiljøsentral, som den heter, har 
vært i drift  i snart 6 måneder. Vi holder til i store, lyse lokaler på Nypantunet helse og velferdssenter. 

Vi er først og fremst en sentral for alle, det være seg unge som 
gamle, og vi har det høyt under taket, med en lav terskel for det 
meste. Våre frivillige står klare til å hjelpe til der det måtte være 
behov, men så langt har vi lagt kreft ene våre inn på Nypantunet 
og i omsorgsboligene på Spongdal, der vi har deltatt ved deres 
arrangementer og ordnet hyggestund med kaff e og vafl er.

Vi har hatt noen arrangement ved Nypantunet, og vi planlegger 
fl ere utover høsten. Dette for å vise folk at vi er her, og vi 
håper på at det fører til mer frivillighet og fl ere oppdrag.

Vi har:
• Hatt en pilegrimstur fra Skaun kirke til Buvika
• Hatt sommerfest på Nypantunet med musikk, kaff e og vafl er
• Hatt kurs og foredrag om støping av stearinlys med Kristin 

Vedin
• Hatt foredrag med Hanne Vikan om hennes Anno-opplevelse
• Hatt en busstur til Horg bygdetun med våre nye landsmenn

Vårt mest besøkte arrangement var nok når Hanne Vikan var 
 innom med sitt foredrag om sin opplevelse av Anno 1537. Et 
foredrag som hun hadde 

kalt ”Hva skjer når du reiser 497 år tilbake i tid”. Vi 
fi kk et dyptdykkende innblikk i hva som skjer med 
deg som menneske, når du må forlate den moderne 
verdens bekvemmeligheter, og klare deg med et 
minimum av utstyr i lang tid. 

Hannes beskrivelse av ”Lykke” da hun fant et hår strikk på 
Munkholmen og var tvunget til å late som om hun knyttet 
skolissen for å snike det til seg, fi kk oss til å forstå at livet 
trenger ikke å være fylt av all slags hjelpemidler for at man 
skal kunne ha det godt. Det å kunne leve ”langsomt” er 
viktigere enn tror, og vi tenker sjelden over det.

Utover høsten nå vil vi forsøke å avholde kurs i brikkeveving, 
først et introduksjonskurs på 4 timer, deretter et fullkurs på 
4x3 timer. Det er selvfølgelig avhengig av at vi får kulturstøtte 
til å avholde kursene. Informasjon og påmelding blir å fi nne på 
våre Facebook-sider Leinstrand og Byneset Nærmiljøsentral. 

Vi oppfordrer alle som har en facebook-profi l å gå inn på vår 
side, og like denne. Vi legger ut det alt av informasjon om våre 
aktiviteter på denne siden. Og så håper jeg at fl ere kommer 
innom for å hilse på, og kanskje melde seg som frivillig også. 
Eller, du kan tipse oss om noen som du vet trenger hjelp av 
våre frivillige. Det er umulig for oss å kjenne alle, dersom ikke 
alle stikker innom og hilser på. 

Vær velkommen innom for en kopp kaff e og en uforpliktende 
prat. Vi har åpent onsdager fra kl 10 til kl 14.

Mvh
Mette og Egil

Fra Anno 1537.
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Glimt fra menighetslivet

Avfall på Byneset kirkegård 
Alle som besøker kirkegården er vant til å se grønne avfallsbeholdere der en kan kaste all slags 
avfall. Nå er det kommet en svart, rund beholder som står ved siden av de grønne.
Oppi den skal det være bare plantematerialer og jord. Dette skal bli ny jord med tida.
I bygdekvinnelaget har vi blitt enige om å hjelpe til slik at dette blir et vellykket foretak.
Ser vi noe som ligger i feil beholder, flytter vi det uten å bli irritert. Håper at alle kaster i riktig 
beholder etter hvert.  Det er jo bare to valg så dette klarer alle.

Byneset Husflidslag  
har gjort sitt arbeidsrom i kjelleren på 
Rye kapell lysere.

Fra Under og undredag, et arrangement for de som fyller 7 år i år. Dette tiltaket 
er felles for Heimdal, Kolstad, Tiller, Byneset og Leinstrand menigheter, og ble gjennomført fredag 
18. august i Heimdal kirke. Denne dagen fikk barna bli kjent med mange av Jesu under som blir 
fortalt i Bibelen. Vi hadde besøk av en sjonglør. Vi fyrte vannrakett, hadde mye lek og grillet pølser. 



Byneset og Leinstrand menighetsblad 4-2017 | 11

� mor ge � er �et søndag
Gudstjenester fra 24. september til 17. desember 2017

Med forbehold om endringer

T�k� 
Takk for vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved Unni Rian 
Hangers bortgang.
Vi takker for pengegaver som er videreført til Kreft fondet ved 
St. Olavs hospital.
Familien vil takke Hjemmesykepleien på Byneset for all hjelp.

Ivar Olav Hanger
Brage, Frode og Mari med familie

T�k� 
Vi ønsker å takke for all varm deltagelse, blomster samt gave 
til Livsglede for eldre ved vår kjære mamma Jorunn Matilde 
Haugan sin bortgang.

Nita Irene - Olav - Tore

Dato Dag Tidspunkt Kirke Nattverd Off er Diverse

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

08.10. 18.s.i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTER

15.10. 19.s.i treenighetstiden 11.00 Leinstrand ja TV-aksjonen Reformasjonsmarkering

22.10. 20.s.i treenighetstiden 11.00 Bydelskafeen ja TV-aksjonen

29.10. Bots- og bønnedag 11.00 Leinstrand ja menighetsarbeidet 

05.11. Allehelgensdag 17.00 Leinstrand nei Kirkens Bymisjon

19.00 Byneset nei

12.11. 23.s.i treenighetstiden 11.00 Kolstad Prostigudstjeneste

19.11. 24.s.i treenighetstiden 18.00 Leinstrand ja menighetsarbeidet Reformasjonsmarkering

26.11. Kristi kongedag 11.00 Byneset ja menighetsarbeidet Konfi rmantpresentasjon

03.12. 1.s.i advent 11.00 Bynesaulaen nei menighetsarbeidet Familiegudstjeneste

17.00 Leinstrand nei «Lys til verden» Lysmesse

19.00 Byneset nei «Lys til verden» Lysmesse

08.12. fredag 19.00 Bynesaulaen ja Ungdommens fredsgudstj. Familiegudstjeneste 4-årsbok

10.12. 2.s.i advent 11.00 Leinstrand nei menighetsarbeidet Familiegudstjeneste

17.12. 3.s.i advent 11.00 Bydelskafeen nei menighetsarbeidet

19.00 Byneset nei musikk i Gudstjenesten «Vi synger julen inn»
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72 87 10 22

www.vigdal.no
 

Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå
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Mi� �al me
Min salme denne gangen er en barnesang. Den stod som nummer 501 i den gamle salmeboka, 
men har dessverre ikke fått plass i den nye, men den er like fullt en fl ott sang, verdt å nynne på. 
Den er enkel å lære utenat også, bare fi re små vers. 

«Jesus stiller stormen» er en kjent historie fra Bibelen. Vi som har levd ei stund, husker bildet i 
Bibelhistorieboka der Jesus står oppreist i en liten båt midt i storm og bølger og truer vinden 
til å stilne. 

Historien forteller om en sliten Jesus som hadde behov for en hvil. Han la seg i båten og sovnet. 
Så blåste det opp. De som var om bord i båten så at dette kunne gå riktig galt. De ble redde, 
veldig redde og vekket Jesus i håp om at han kunne berge dem. 

Det er denne historien denne vesle sangen formidler, enkelt og rett frem. Det viktigste for meg 
i historien er at «Jesus er iblant oss midt i stormens brus». Vi er aldri forlatt av Gud, selv om 
det føles sånn noen ganger. Selv om det stormer i livene våre, er Jesus der, han som er gitt «all 
makt i himmel og på jord». Det er trøst i det, både for liten og stor.
 

– Bjørg Lidal Gåsvatn

Båten var så liten,
bølgene som hus.
Jesus sov i båten
midt i stormens brus.

Å, hvor de ble redde,
de som var om bord.
«Herre, vi går under»,
ropte de i kor.

Jesus truet vinden,
og i samme stund
adlød storm og bølger
ordet fra hans munn.

Båten er så liten, 
bølgene som hus,
Jesus er iblant oss
midt i stormens brus.

Tekst: Anders Frostenson (1957)


