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MENIGHETENES NYE KONTONUMMER
Byneset 1503.81.70241
Leinstrand 1503.81.70489
Menighetsbladet 1503.81.70241

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med 5  nummer i 
2018. Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke 8, 17, 25, 39 og 49.
Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 8. november 2018 
og sendes til: hv456@kirken.no 

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

Slekters gang 
Døpte
24.06. Helene Hülbig Hamran, Byneset kirke
24.06. Brage Leander Jørstad,Byneset kirke
24.06. Eskil Brøvig Schunemann, Byneset kirke
24.06. Nicolai Skogstad, Byneset kirke 
29.07. Adèlen Krogstad Berg, Snillfjord kirke
26.08. Ola Haugan, Byneset kirke
26.08. Arnfinn Hamsund Skjervold, Byneset kirke
26.08. Vilma Cornelie Raphaug, Byneset kirke
26.08. Amalie Bedin Risvik, Byneset kirke
26.08. Sivert Brustad, Børsa kirke
26.08. Oliver Dahle Arntzen, Melhus kirke
09.09. Even McAllister Aagesen, Byneset kirke
09.09. Ronja Erstad Eggen, Byneset kirke
09.09. Mari Louise Selvåg Solemsli, Byneset kirke
16.09. Othelie Austin, Heimdal kirke  

Vigde
23.06. Eirin Volden og Pål Kotsbakk, Byneset kirke
07.07. Linn Therese Larsen og Erlend Egseth Stein, Byneset kirke
04.08. Ida Johansen og Ketil Bjørnbeth, Byneset kirke
11.08. Cicilie Marie Ramsøskar og Simen Andreas Haugrønning, Byneset kirke 
18.08. Anne Jorun Frøseth og Ole Wik, Byneset kirke 
25.08. Astrid-Margrethe Fossedal Hernes og Dagfinn Haslebrekk, Leinstr. kirke 
01.09. Sissel Bjerkestrand og Ketil Daaland, Byneset kirke
08.09. Andrea Schei Evensen og Erlend Strand, Byneset kirke

Døde
06.06. Gyda Asbjørg Hangerhagen , Byneset  f. 1921
11.06. Solveig Husby, Byneset  f. 1929
17.06. Arnljot Whist Klæt, Byneset  f. 1937
04.07. Synnøve Brå, Byneset  f. 1924
30.07. Karl Aasmund Brenne, Byneset  f. 1936
02.08. Ruth Fallan, Byneset  f. 1920
31.08. Ragnhild Berg, Byneset  f. 1924

Ofringer siden sist
03.06. kr. 734,- Menighetsarbeidet  (Leinstrand kirke)
10.06. kr. 1.050,- Kirkens Nødhjelp (Frøset amfi)
24.06. kr. 1.013,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
08.07. kr. 900,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
29.07. kr. 400,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
05.08. kr. 757,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
12.08. kr. 1.050,- Estlandsarbeidet (Byneset kirke)
19.08. kr. 900,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen)
26.08. kr. 1.650,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
26.08. kr. 362,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
02.09. kr. 1.355,- Vennskapsmenigheten i Ukraina (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

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

Einar Hjellen
Tlf: 404 73 676
e-hj@online.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
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Om merkelapper

Byneset Kirkegård

Har jeg møtt duster og idioter i trafikken? Nei. Men jeg har jo 
selvfølgelig ropt «DUST» og «IDIOT» i frykt eller frustrasjon over 
hasardiøse forbikjøringer eller manglende overholdelse av vikeplikt. 
Har jeg møtt venstrevridde? Jeg har kanskje møtt folk som stemmer 
langt til venstre. Men er de «vridd»? Har jeg møtt rasister? Jeg har 
kanskje møtt folk som mener vi tar inn for mange innvandrere, 
men er de nødvendigvis «rasister»? Har jeg møtt snobber, horer, 
bøller, døgenikter eller noksagter? (Jeg tror kanskje bestefar møtte 
de to sistnevnte.) Selv har jeg blitt kalt «mørkemann» der ute i 
offentligheten.

Hva er det vi holder på med når vi lager negative merkelapper på 
folk, som vi, med litt fornuft, vet ikke dekker hvem de er. Alle disse 
merkelappene reduserer mennesket til noe mindre enn det er. Ethvert 
menneske er mer enn sine meninger og handlinger. Vi har behov for å 
ordne tilværelsen, rydde litt, dermed kategoriserer vi folk som om vi 
skulle kategorisert varer i butikken. Vi ønsker ikke å finne såpe mellom 
to sjokoladeplater. Vi har et behov for å distansere oss fra holdninger 

og handlinger som går på tvers av det vi 
står for. Siden det er veldig krevende å 
imøtegå synspunkter med argumenter, er 
det greit å ty til kallenavn og merkelapper. 
Jesus lot seg ikke fange av merkelapper. 
Det var flere forsøk, han ble kalt: storeter og 
vindrikker, en besatt og en demon. Mekanismene 
var de samme som nå til dags. Han utfordret den religiøse eliten, 
han kom med ting som var harde å svelge, dermed måtte de ty til 
kallenavn for å beskytte seg selv mot han. Vi kan ikke høre på en 
storeter og vindrikker. Han er besatt! Få ham vekk! Men de som så 
hvem han var, og etterspurte den han faktisk var, de fikk mye igjen 
for det. Hermed anbefalt, overfor Jesus, og overfor medmennesker. 
Alle «duster» og «idioter» er våre medmennesker. Hvordan skal vi 
ha det i lag?

Sveinung Enstad

Da det i sommer har vært en del misforståelser vedrørende hvor det kan 
settes ned kistegraver på Byneset kirkegård, vil vi komme med en presisering. 

På alle gravsteder over streken på kartet, altså på den gamle delen av kirkegården, kan 
det bare settes ned urner. 

Kistegraver kan bare settes ned på den sørøstre delen av kirkegården, altså under 
streken på kartet. 

Graveforbudet på den gamle kirkegården ble innført i 1982. Dette fordi jordsmonnet på 
kirkegården stort sett er tung leire med sen nedbryting av organisk materiale som følge. 

Ubenyttede gravsteder på den gamle kirkegården kan tas i bruk til urnenedsettelser. 

Til ettertanke

TRONDHEIM-
SOLISTENE
I BYNESAULAEN

«Årets begivenhet»

Musikkens venner i Byneset og  
Leinstrand inviterer til konsert  

søndag 21. oktober 2018 
kl.17.00 i Bynesaulaen

AKTØRER:
TrondheimSolistene,  

musikalsk leder Geir Inge Lotsberg

Stort operakor bestående av: 
Byneset Songlag • Byneset Seniorkor • Olavs Menn
Eksterne korsangere • korinstruktør: Sigrun Hove

Byneset Spellmannslag, dirigent Tale Vang Ellefsen 
Byneset musikkorps, dirigent Heidi Uddu

Kaffe og kakesalg

Billetter kr 200.- barn under 12 år gratis   
www.hoopla.no og ved inngangen.
Hjertelig velkommen!

Arrangør: Musikkens venner i Byneset og Leinstrand
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 ...i fokus
Brådypt intervju med den nye 

diakonimedarbeideren Unni Taraldsen Aune

- Kan vi få litt biografi aller først?
- Ja, jeg er født og oppvokst i Levanger, men har flyttet mye i  voksen 
alder. Har bodd i Oslo, Inderøy, England, Japan, og 21 år i Verdal 
før vi kom til Heimdal. Jeg er gift og har fem barn i alderen 17-28.
 
- Favorittmat? 
- Ja, jeg er faktisk ganske opptatt av mat og ernæring. Det handler 
blant annet om at jeg er sykepleier og har undervist studenter. Og 
jeg er glad i å bake. Men favorittmat… jeg sier FISK. 

- Favorittfilm?
- Det har blitt lite film, så jeg er litt kjedelig der. «Så som i  himmelen» 
gjorde inntrykk. 

- Favoritt reisemål?
- Det må være å dra på besøk til barna! Jeg er ikke så glad i å reise, 
og har aldri vært i Syden. Mannen min har mer utferdstrang, så jeg 
har jo blitt med ham på reiser. 

- Favorittbok?
- Er det rett å si Bibelen her, kanskje? Det er jo hovedboka i livet. Jeg 
har lest Edvard Hoem i senere tid. Han skriver så godt på nynorsk. 
Anne Karin Elstad bodde i nabolaget i oppveksten, og var lærer på 
skolen. Jeg har lest mange av hennes bøker. Leser ikke krim. 

- Har du andre interesser?
- Håndarbeid, strikking. Setter pris på vennskap, og Den gode 
samtalen. Det er vanskelig å ramse opp interesser, for livet har i 
stor grad vært fylt opp av familien. Nå er det ingen barn hjemme, 
så det blir et tomrom. Men jeg ringer barna ofte. 

- Hvem eller hva har betydd mest for den du er som kristen i dag?
- I oppveksten min handlet det mye om rett og galt, himmel og 
helvete. Nå legger jeg mer vekt på at alt er gjort ferdig; troen som 
GAVE og som MYSTERIUM. Jeg vil si at motgang har betydd mye. 
Jeg mistet min far da jeg var 32. Og så hadde jeg en bror som jeg 
har diskutert mye kristendom med. Han beveget seg bort fra troen. 
Han vendte tilbake da han ble syk, og så døde han for to år siden. 
Vitnesbyrdet hans betydde mye. Jeg ser troen som en livsprosess.  
Vi blir ikke ferdig eller utlært, vi får stadig nye innsikter. Så trenger 
vi heller ikke å forstå alt. Handlinger er viktig, å ta imot natt verden, 
tenne lys. 

- Du og din mann, Nils Åge, dro ut som misjonærer til Japan på 90- tallet. 
Hvordan kom det i stand? 
- Begge hadde et kall til å være misjonærer. Vi gikk misjonsskole, 
og fikk i praksis bare utdelt et land, så ble det Japan!

- Synes du det er stor forskjell på å være ansatt i kirken og ansatt på 
høyskole?
- Fagområdene mine er pedagogikk og sykepleie, men jeg tenker hel-
hetlig om både meg selv og de jeg møter. Gud er der hvor  mennesker 
møtes. Så egentlig er det ingen forskjell. Men det kan være spisse 
albuer og større forventninger til prestasjoner i akademiske miljø. 
Det ligger en trivselsfaktor i det å være blant folk som stoler på 
Gud! Jeg kjenner tilhørighet og arbeidsglede i kirken, det er litt som 
å komme hjem. 

- Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, er det noen områder av tjenesten 
som du føler kaller ekstra hardt på deg?
- Jeg ser det som at alle i kirken er sammen om å drive omsorgs-
arbeid. Det blir nok flere fokusområder for meg, så jeg vil ikke trekke 
frem ett spesielt. 

- Du tituleres «diakonimedarbeider» eller «diakonarbeider», og er ansatt 
ut året. Hva skal til for å bli diakon på fast basis? 
- Jeg har en cand mag-grad, og ble utdannet sykepleier som 40-åring. 
Men for å bli vigslet diakon, må jeg ta en mastergrad, enten i diakoni 
eller et annet relevant fag. Det gis mulighet for å fullføre  utdannelsen 
hvis jeg blir fast ansatt. 

- Har du noe forhold til Byneset og Leinstrand fra før?
- Den første bynesingen jeg møtte, var Elin Brenne, som jeg gikk 
på Rødde folkehøgskole sammen med. Ellers ser jeg det som natur-
skjønt område, og veldig spennende å begynne å gjøre seg kjent her!

Lykke til, Unni! Vi er glad for at du er kommet!

Tekst: Sveinung Enstad
Foto: Ingrid Aune
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SØKNAD PÅ LEGATMIDLER SOM UTDELES I 2018

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 stipendtilde-
linger. 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

Stiftelsen NBGF (Nordbygdens Gammeldansforening) 
Byneset-bidrag

Formålet er å støtte ulike tiltak til almennyttige formål for befolk-
ningen 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/gjennom-
ført. 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 allmenn-
nyttige 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 RANGVALD 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. 2018

Visste du:
Tretten til bords
Gammel overtro om at det brakte ulykke 
å være tretten til bords. Fra Jesu siste 
måltid skjærtorsdag da Judas (som den 
13.) forrådte Jesus. ( Matt. 26,17-25) ( 
Luk. 22,14-23)

Jubelår
Om noe som skjer svært sjelden.  
Uttrykk fra GT med klare regler. Et 
jubelår kommer etter sju ganger sju 
sabbatsår; altså hvert 50. år.  
( 3.Mos. 25, 10-13 )

Å gå gjennom ild og vann
Når en ikke skyr noen ting for å 
gjennomføre sitt forsett. ( Salme 66,12)

Ilddåp
Om en hard prøve en settes på. Omtales 
mange steder i Bibelen  (Ordspr 17,3; 
Salme 119,140 ; 1.Pet.1,7)

NATO-ØVELSE PÅ BYNESET 
I månedsskiftet oktober november skal det være en stor 

NATO øvelse med deltagere fra mange land, i Trøndelag 

og på Byneset vil det også være mye militær aktivitet.  

De har blant annet rekvirert parkeringsplassen ved Rye 

kapell til omlasting av containere. De skal også benytte 

Rye kapell til bespisning siste helga i oktober.  

Vi regner med at det vil komme mere INFO om øvelsen fra 

annet hold senere.
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Unge røster

Hei alle sammen
Gratulerer så masse med dagen. Jeg vil starte med å si at jeg ble 
veldig glad for tilbudet om å holde tale i dag, det er en stor ære 
for meg. Grunnen til at vi sier gratulerer med dagen i dag, er at 
grunnloven har bursdag. Det er 204 år siden den ble underskrevet 
og vedtatt på Eidsvold. Til min glede er det en del barn her. Først vil 
jeg prate litt til dere. For dette med grunnloven kan være vanskelig. 
Hva bestemmer egentlig en grunnlov? Og hva betyr det å ha en? Det 
kan hende voksne også lurer litt på dette. Det aller første som står 
i grunnloven er at kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig 
og uavhendelig rike. Uavhendelig er et litt vanskelig ord, men jeg 
har googlet det. Det betyr at ingen får ta landet vårt, eller gi det til 
noen andre. Det er rart å tenke på. Før vi fikk grunnloven var det ikke 
slik. Da var vi ikke fri. Danmark bestemte over oss. Det var de som 
fortalte oss hva det var lov til å si og gjøre. Hvis dere barn hadde 
gått på skole på den tiden, hadde skolebøkene deres vært på dansk. 
Ikke nok med det, dere måtte også ha lært å lese og skrive på dansk. 
Og slik var det i mange år. Helt til 17.mai 1814, da fikk vi vår egen 
grunnlov. Da kunne vi lage våre egne regler og bestemme over oss 
selv. Det er derfor vi sier at Norge ble et fritt land og en fri nasjon. 
Det er ikke rart 17.mai har blitt en skikkelig festdag. 

Det er så herlig å se så mange blide, glade, flotte mennesker 
samlet her på Rye i dag. Det siste året har jeg vært mye på Rye. 
Jeg har hatt jobben som tilsynsvakt i gymsalen og samfunnshuset 
på kveldstid. I den anledning har jeg tilbragt mang en kveld på 
kontoret i inngangen, som en liten Narvestad fra Borettslaget. 
Jobben har gitt meg spesielt en ny stor innsikt. På Rye skjer det 
mer enn hva man skulle tro. Noen kommer for å lære seg koreansk 

kampsport via Taekwon-do. Andre samles for å quilte eller å male. 
Det er bridgespillere, fotballspillere, korsangere og friidrettsutøvere. 
På min første vakt kom en mann og spurte om nøklene til skytebanen. 
Jeg begynte å forklare at skytebanen lå i nærheten av Heisjøen, helt 
til han fant de rette nøklene i skapet. For ikke å snakke om møter 
i sjøsportforeningen og 4H, ulike velforeninger og foreldremøter. 
Slik kunne jeg ha fortsatt lenge. Som dere skjønner er lista lang, 
og bredden på de ulike aktivitetene stor. Men fra vaktbua har jeg 
merket meg at de har noe til felles, alle som kommer inn døra. 
Ni-åringen som stolt viser fram det nye taekwondobeltet, eller 85- 
åringen i hatt og stokk på vei inn til seniorsang. Alle er med på å 
gjøre Byneset litt varmere, litt breiere og litt mer spennende. De er 
med på å skape en møteplass og et fellesskap. Fellesskapet er noe 
av det vi mennesker trenger mest. Det får oss til å føle tilhørighet, 
trygghet og å bli sett. Samtidig er vi nå inne i en tid der dette med 
fellesskap og hvilke fellesskap vi søker er i endring. Tidligere var 
kanskje kaffekroken på Coopen, Folkvang eller bedehuset de aller 
viktigste møteplassene. I dag tar internett større og større plass. 
Er du aller mest interessert i flatbrødbaking, finnes «lefsebaking og 
flatbrød» som egen gruppe på Facebook. Der har du over 6000 andre 
som deler din interesse og gladelig vil diskutere hvordan bake et 
godt flatbrød. Ungdom trenger ikke å gå ut døra for å møte venner. 
Man kan sitte på sitt eget rom og spille med mennesker over hele 
verden. Vi bruker mer og mer tid foran skjermene våre. Jeg også, mer 
enn jeg vil innrømme både for meg selv og andre. Og dette virker 
ikke som en trend som er i ferd med å snu med det første. Jeg har 
tenkt litt på: hva skjer egentlig da. Når internett og ikke Byneset blir 
den sosiale arenaen. Hvilken rolle vil samfunnshuset ha om 20 år? 

Vi i redaksjonen er svært interessert i å la de yngre slippe til med stoff i 
menighetsbladet. Bladet skal være for alle medlemmer i kirka. Nå prøver vi 
med tekster under vignetten «Unge røster»

Denne gangen har vi vært så heldige å få tak i den talen Hanne Vikan holdt 
på Byneset 17. mai. Sjøl om talen gikk direkte til bynesinger, så er innhold-
et allmenngyldig for langt større grupper av befolkningen. Derfor finner vi 
det viktig å ta den med i menighetsbladet.

Hanne Vikan er født og oppvokst på Byneset – i Mebygda. Hun har sykla 
Norge på langs, vært deltaker i TV-programmet «ANNO», studert friluftsliv 
ved høyskolen i Volda, gått på lærerutdanning ved Nord universitet i Bodø 
og avslutta studiene ved lærerutdanninga ved NTNU, Trondheim.

Tidligere konfirmanter traff henne i forbindelse med at hun var med og 
snakka til dem i forbindelse med «Verdensdagen for psykisk helse»

Her er hennes tale på 17. mai 2018 på Rye samfunnshus:
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Som lærerstudent er jeg opplært til å vise til forskning. Før jeg 
visste ordet av det, var det der jeg havnet i forsøket på å besvare 
disse spørsmålene. Jeg leste blant annet en artikkel som handlet om 
ungdom som vokste opp på bygda. Forskerne hadde intervjuet dem 
om hvilket forhold de hadde til sin oppvekstplass. Jeg ble overrasket 
over hvor lite nyansert resultatet var. De spurte plasserte seg i to 
grupper, i det ene eller de andre ytterpunktet. Den første gruppen 
hadde mange negative følelser knyttet til sin oppvekstplass. De 
beskrev følelser som isolasjon, begrensning og stagnasjon. Den 
andre gruppen var positiv. De trakk spesielt fram alle mulighetene 
de hadde hatt og fortsatt hadde. Det vil jo være veldig individuelt 
selvfølgelig, men hvor befinner unge bynesinger seg i dette 
landskapet? Er man ungdom her med alle sine fritidsinteresser, 
venner og nettverk i byen kan jeg enkelt sette meg inn i en følelse 
av både isolasjon og begrensning. Som sagt går jeg lærerstudiet. 
Til forskjell fra resten av klassen min som alle bor på Møllenberg, 
bor jeg i Mebygda. Det er egentlig ikke så langt unna, men av og til 
føles det ut som en annen verden. Når de halv sju en søndagskveld 
bestemmer seg for å spille volleyball i Dødens Dal, er det ikke alltid 
like lett å bare hive seg på.

Men heldigvis føler jeg meg aller mest hjemme i den andre gruppa. 
De som var opptatt av og så mulighetene på sin oppveksts-plass. 
Etter fem år på ulike studiesteder var det helt naturlig for meg å 
velge Byneset da jeg skulle fullføre utdanningen i Trondheim. Men 
jeg var spent også, jeg må innrømme det. De gamle vennene mine 
hadde jo også flytta. Var det mulig å få nye? Kort tid etter jeg kom 
hjem, dukket det en post opp på; nettopp Facebook.  «Er noen med 
på å starte et fotballag», sto det. To uker senere hadde vi vårt første 
spillermøte, neste dag første trening. Nå møtes vi ca. to ganger i 
uka for trening og kamp, det er skikkelig stas. Å tro det eller ei, men 
de såkalte «innfløtteran» har hatt alt å si for at laget ble dannet. 
De har scoret en del mål også. 

Poenget mitt er viktigheten av de fellesskapene vi sammen klarer 
å skape. Uansett om de er over malerbrettet, notestativet eller på 
fotballbanen så påvirker de hvordan vi har det. Og hvordan vi trives 
der vi bor. Derfor trenger vi åpne møteplasser, for bynesinger i alle 
aldre, de som har bodd her 50 år og de som har bodd her i 2 år. 
Vi må hjelpe hverandre å se mulighetene som er på bygda vår. Da 
er det fortsatt bruk for tilsynsvakt på samfunnshuset om 20 år. 
Forhåpentligvis en annen enn meg! 

Jeg er ikke helt ferdig med Facebook enda. På Facebook opereres 
det med åpne og lukka grupper. De som lager gruppa bestemmer 
om den skal være tilgjengelig for alle, eller kun de som blir invitert 
inn. Jeg tror det samme gjelder for bygder rundt omkring. En bygd 
kan være både åpen og lukka. På Facebook er det nok å trykke på 
en knapp, og vips, så har alle fri tilgang til å være med og ta del 
i det som skjer. På bygda er dette et ansvar som gjelder alle. Si 
hei til dem du møter på butikken. Husk at det er god plass rundt 
et pinsebål. Utfordre deg selv til å dra på det arrangementet du 
ønsker, selv om du ikke har noen å dra med. Flere barneskoler har 
såkalte vennebenker. Om man ikke har noen å være sammen med, 
kan man gå dit for å finne noen. Det er mye lurt vi lærer barna som 
vi også kunne blitt flinkere til selv. 

En mann som aldri kom på Facebook, det var Nordahl Grieg. Ett 
av hans dikt har han kalt 17.mai, 1940. Igjen vil jeg snakke til dere 
litt yngre i salen.  17.mai 1940 var 39 dager etter at Norge ble 
invadert av tyskerne. Da ble vi en del av andre verdenskrig.  9.april, 

midt på natta, ble det observert fem store krigsskip i full fart på 
vei innover Trondheimsfjorden. Det høres ut som en film, men det 
skjedde på ekte. Da alle i Trondheim våknet morgenen etter, var det 
flere hundre tyske soldater ute i gatene. Der fikk de beskjed om at 
Norge ikke lenger var et fritt land. Vi var okkupert av Tyskland. Kort 
tid etter kom 17.mai. Dagen for å feire Norges frihet. Tror dere de 
tok på seg bunaden og gledet seg til å spise is? Nei,  det gjorde de 
ikke. 17.mai ble ikke feiret under krigen. Vi fikk ikke lov til det. Men 
Nordahl Grieg skrev et dikt om dagen. På den aller første 17.mai 
under krigen så hadde tyskerne kontroll over alle radiostasjonene 
i Norge. Med unntak av én, NRKs radiomast i Tromsø. Der leste 
Nordahl Grieg diktet han hadde skrevet. Jeg skal nå lese den første 
strofen for dere:

I dag står flaggstangen naken
Blant Eidsvolds grønnende trær
Men nettopp i denne timen
Vet vi hva frihet er
Der stiger en sang over landet,
seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber
under de fremmedes åk.

Diktanalyse er noe av det kuleste jeg vet. At flaggstanga står naken, 
betyr at de ikke en gang har heist flagget. Så sier Grieg at «nettopp 
i denne timen, vet vi hva frihet er». Det er først når friheten blir tatt 
fra oss, vi skjønner hva den egentlig betyr. Derfor er det litt rart 
for meg å gratulere med friheten. Det er en frihet som jeg, i likhet 
med de fleste andre her, aldri har manglet. Derfor er det viktig å 
feire 17.mai. Så vi kan minne oss selv på hvor heldige vi er som har 
grunnloven og friheten den har gitt landet vårt. 

Det er mye folk på Rye dag. Så lenge jeg har husket, har det alltid 
vært mye folk på Spongdal og Rye for å feire 17.mai. Slik er det 
i resten av landet også. 17.mai er den dagen nordmenn føler seg 
mest som nordmenn. Hva enn det betyr. Samtidig er 17.mai også 
den dagen der innvandrere fra mer fjerne kulturer føler seg som 
mest hjemme her. Jeg leste et intervju om en dame fra Punjab, 
helt nord i India. På 17.mai blir Oslos gater til Punjabs gater, sa 
hun. Det var folkefest, masse mennesker i gatene og nordmenn 
snakket med fremmede. Over halvparten av alle nordmenn har hatt 
praktiske oppgaver knyttet til 17.mai feiring. Det samme gjelder 
for innvandrere. Skolen blir pekt på som en forklaring på den høye 
deltakelsen. Alle barn går på skole, derfor må foreldrene på dugnad. 
Nok en gang er det fellesskapet som gir oss følelsen av å høre 
hjemme. Når vi møtes i fellesskap utjevnes forskjellene som mange 
ganger kan være så vanskelige.  Det har vi jo på et vis klart i dag 
også. Jeg er sikker på at i salen sitter det syklister som sykler midt 
på veien. Og bilister som hytter med neven og tuter. Vi har de som 
stemmer på høyresida, og de som stemmer på venstresida. De som 
klipper plenen på søndager, og de som aldri kunne ha gjort det 
samme. I dag er det plass til alle. For i dag er vi her fordi vi feirer 
17.mai på Byneset. Det blir min siste oppfordring fra talerstolen i 
dag. Husk på dette: Vi er alle en del av et fellesskap, et fellesskap 
som er viktig, både for Byneset i sin helhet, men også hver enkelt 
av oss.

Takk for meg!
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Glimt fra menighetslivet
AVSKJED med diakon Mette Goa Hugdal

Fra avskjeden med diakon Mette Goa Hugdal i Esp bedehus torsdag 14. juni.    
Foto: Einar Hjellen

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE 

Av saker som menighetsrådene har behandlet kan vi nevne: 

• Endring i soknestruktur. Det er sendt søknad til Nidaros 
Bispedømme om sammenslåing av Byneset og Leinstrand 
menigheter til en menighet fra 01.01.2020. Det forutsettes da at 
det vil bli valg på ett felles menighetsråd høsten 2019.  Vi kommer 
tilbake med mere informasjon senere. 

• Forslag til  «Lokal plan for diakoni for Byneset og Leinstrand 
menigheter» er utarbeidet og ligger på menighetenes hjemme-
sider.

MIDDAG OG MUSIKK
På Esp bedehus
Torsdag 25. oktober og
Torsdag 22. november
Kl. 16.30 – 18.30

Påmelding: ua936@kirken.no

KONSERT 
Norwegian Cornett 

& Sackbuts
Leinstrand kirke  

fredag 12.10. kl.19.00
Prisvinnende tidligmusikkensemble 
som denne kvelden spiller musikk av 
latin-amerikanske komponister fra 
1500-1600-tallet.
Benytt sjansen til å høre dette flotte 
ensemblet! 
Gratis inngang!!

STRENGELEIK OG 
KLOKKEKLANG

Leinstrand kirke 
fredag 18. nov. kl.18.00
En konsert der selve kirkebygget 
spiller, der lyder fra døpefont, gulv-
knirk, menighetssang, bokblading m.m. 
blir musikalske forløp.

Konserten varierer mellom 
elektroniske, svevende klanger og mer 
tradisjonell menighetssang med orge l-
akkompagnement.  
Se mer: lydenavkirken.no

Konserten er i utgangspunktet gratis, 
men det tas opp en kollekt ved 
utgangen.

AKTØRER
Asbjørn Berson -  

vokal/gitarer/elektronikk
Wenche-Helene Fossen – orgel

BABYSANG

Fra Babysang på Byneset helse og velferdssenter.  Foto: Lori Edvardsen
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ETTERMIDDAGSTREFF 

På Nypantunet tirsdag 23. oktober kl. 17.00

• Sang og musikk
• Andakt ved prost Nils Åge Aune
• Loddsalg
• Bevertning
Alle er hjertelig velkommen.

Hvordan lager profesjonelle 
kokker en spennende buffet? 
Tirsdag 23. oktober kl.18.00 kan vi være med 
å lære om det på Byneset Bydelskafe. Etterpå blir 
det et storslagent måltid der vi får kjenne hvordan 
rettene smaker.

Dette er en kveld for alle som er interessert i mat, 
passer både for menn og kvinner.

Av det som skal lages nevner vi: rullader, løksuppe, 
sylte, bacalao, gravet laks og to søte innslag. Det tar 
ca. en og en halv time. 

Byneset Bygdekvinnelag har engasjert Freidis Gurine 
Dahl som har med seg den flinke kjøkkensjefen 
Tor Arne Hokstad til å lage og vise rettene. Vi får 
oppskriftene!

Kursavgift er kr. 400,-  
Da får du være med på både demonstrasjon og 
måltid inkludert drikke.

Vi avslutter kvelden kl. 21. 

Påmelding til Ingegjerd Opland  
tlf. 92242223 / ingegjerd_opland@hotmail.com.
Frist 10.okt. Maks 45 deltakere.

Annonser og kunngjøringer
Er du glad i å synge?  

Byneset Seniorkor ønsker velkommen til
     SYNG MED OSS    

fredag 26. oktober kl 1900  
i Rye Samfunnshus 

for bl. a. å markere 100 års jubileumet til Vidar Sandbeck.
Humanetisk kor og andre musikkinnslag 
skaper en fin ramme for sangkvelden.

Billettpris kr 150.- inkl. servering. Barn gratis.
Det blir åresalg.

ETTERMIDDAGSTREFF I 
BYDELSKAFEEN PÅ SPONGDAL 

Onsdag 17. oktober kl. 17.00
• Glimt fra hjelpearbeid i Estland ved Ann-Elin Winsnes 

Slettahjell
• Andakt ved prostiprest Hilde Anette Løvenskiold Grüner
• Loddsalg
• Bevertning

Onsdag 14. november kl. 17.00

• Sang av Bynesstrupan
• Andakt ved sokneprest Sveinung Enstad
• Loddsalg
• Bevertning

Alle er hjertelig velkommen.

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

MØTER I  
BYNESET NORMISJON  
HØSTEN 2018 

Søndag 30. sept. kl. 19.30 på Berg bedehus
Søndag 11. nov. kl. 19.30 på Berg bedehus
Søndag   9. des. kl. 19.30 Adventsmøte hos 

Anne Lise og Dagfinn 
Thomassen. 
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Annonser og kunngjøringer
TEMAKVELD  

«Å VÆRE RAUS» 
Vi markerer verdensdagen  

for psykisk helse 
Mandag 22. oktober kl. 18.00  
i Aulaen på Spongdal skole

• Jo Sverre deltar med sang  
og musikk

• Bevertning 

• «Ord for kvelden»  
ved Sveinung Enstad

• Gratis inngang

Alle er hjertelig velkommen.

Arr.: Byneset menighet.

MØTEOVERSIKT 2018
FOR BYNESET MISJONSFORENING,  

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 

RØDDEFEST

Søndag 25. november: Røddefest på Berg bedehus kl. 19.30

MØTEUKE HØSTEN 2018 
30. oktober – 02. november (uke 44). 

Tirsdag, 30. oktober: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30 Taler:  
Jon Anders ElvrumOnsdag, 31. oktober: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

Torsdag, 01. november: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30
Taler: Tarjei Løvik

Fredag,  02. november: hos Ragnhild og Erlend Gjære kl. 19.30

NB: DET TAS FORBEHOLD OM FORANDRINGER I PROGRAMMET.

ROCKE-
GUDSTJENESTE 

Kolstad kirke fredag 26. oktober kl. 19.00-20.15 

En gudstjeneste med salmer og liturgi  
i rocka innpakning 

Band 

Nattverd 

Kirkesnacks 

Fusion 
Byneset og Leinstrand  

ungdomsklubb

Høsten 2018
Berg bedehus  
kl. 18.00-22.00

31. august

14. september

28. september

12. oktober

26. oktober  
(Rockegudstjeneste i Kolstad kirke  

kl. 19.00)

9. november

23. november

7. desember 
(Fredsgudstjeneste i aulaen  

kl. 19.00)           

Fra 8. trinn og oppover

(Med forbehold om endringer)

BABYSANG høsten 2018

Ta med babyen på en trivelig sangstund med regler, instrumenter og 
godt sosialt samvær. Det blir babysang annenhver fredag. Hovedsakelig 
på Berg bedehus kl. 11.00.

31. august Byneset helse og velferdssenter
14. september
28. september
12. oktober  Nypantunet

26. oktober
  9. november
23. november
  7. desember

Dette er en fin mulighet til å bli kjent med andre småbarnsforeldre.

Vi avslutter med felles lunsj. Vi ordner med enkel servering og drikke.  
Spørsmål? Ta kontakt med Bjørn-Olav på tlf. 918 79 489.

VELKOMMEN!



Takk   
Takk for all vennlig deltagelse, blomster og minnegaver til Spongdal 
hjemmetjeneste ved vår kjære Jon Bodsberg sin bortgang. 
Elen m familie

Vår varmeste takk for all deltagelse ved vår kjære og dypt savnede 
Karl Åsmund Brennes bortgang. 
Nora Brenne med familie.

Takk for vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved vår kjære  
Arnljot Whist Klæt sin bortgang. 
Thora, Jens Kåre, Arnstein og Berit Kjersti m/familier

Hjertelig takk for deltagelse, varme tanker og minnegaver til 
Byneset sanitetsforening ved vår kjære mamma Ruth Fallan sin 
begravelse. 
Lars Erik med familie. Trude og Olav med familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, oppmerksomhet og minne-
gaver ved vår kjære Solveig Husbys bortgang. 
Martin Husby m/ familie
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 30. september til 9.desember 2018

Med forbehold om endringer.

30. september – 19. søndag i treenighets tiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. 

Offer til menighetsarbeidet

7. oktober – 20. søndag i treenighets tiden

INGEN GUDSTJENESTER

14. oktober – 21. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til menighetsarbeidet

21. oktober – 22. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Familiegudstjeneste med utdeling av 
4-årsbok 

Offer til TV-aksjonen

28. oktober – Bots- og bønnedag

BYNESET KIRKE KL. 18.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til TV-aksjonen

4. november – Allehelgensdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 17.00

Vi minnes de som har gått bort siste år

BYNESET KIRKE KL. 19.00

Vi minnes de som har gått bort siste år

11. november – 25. søndag i treenighetstiden

RYE KAPELL KL. 11.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til menighetsarbeidet

18. november – 26. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00

Kveldskonsert og salmesang

25. november – Kristi kongedag

BYNESET KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste med nattverd

Offer til menighetsarbeidet

2. desember – 1. søndag i advent

RYE KAPELL KL. 11.00

Familiegudstjeneste

Offer til «Lys til verden»

LEINSTRAND KIRKE KL. 20.00

Felles lysmesse

Offer til «Lys til verden»

7. desember – fredag 

AULAEN SPONGDAL SKOLE KL. 19.00

«Fredsgudstjeneste»

9. desember – 2. søndag i advent 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Familiegudstjeneste «Lucia»

Offer til menighetsarbeidet. 

Aktiviteter  
for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus  

kl. 11.00 annenhver fredag.

• Fusion ungdomsklubb,  
annenhver fredag.

• 30/9: 4-årsbokutdeling i Byneset kirke kl. 11.00

• 21/10: 4-årsbokutdeling i Leinstrand kirke kl. 11.00

• 14/10: Konfirmant-reunion 2003-erne.

• 28/10: Konfirmant-reunion 2002-erne.

• 27/11: Adventsamling for 2-åringer i Esp bedehus  
 kl. 16.30.

• 29/11: Adventsamling for 2-åringer i Rye kapell  
 kl. 16.30.

• 7/12: Fredsgudstjeneste i Bynes-aulaen.



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

Vi er ikke så flinke til å delta i sangen, men kan ha stor glede 
av å lytte til sang og musikk som vi liker.

Sangtimen på NRK kvar søndagsmorgen er ei slik stund. 
Skiftesvis blir det opp å sette på kaffetrakter for å være klar 
med kaffebrettet klokka 08.00. Her får vi gjennom en dyktig 
programleder og gjester gjenhør med sangskatter som har 
vært sendt før. Det blir ei god morgenstund som gir rom for 
nærhet og fin helligdagsro.

På nytt brukes radioen gjerne søndagskvelden med program-
met «Salmer til alle tider».

Skal vi prøve å velge ut en salme som «vår» blir det Fagert er 
landet.

Sunnmøringen Anders Hovden var prest i Melhus 1910 -1919. 
Han ble en kjent og folkekjær prest, forfatter og salmedikter. 
I hylla heime står også ei lita erindringsbok, «I barneflokken», 
utgitt i 1945. Der er Hovden på omslaget tegna dansende 
med ungeflokken. Det gir et godt bilde av dikterpresten som er 
omtalt som en romslig og raus personlighet.

Fagert er landet uttrykker etter vårt syn på en nær fullendt 
måte respekt for natur og Skaperverk knytta sammen med 
Gudstru og menneskekjærlighet. Samtidig får han også med 
verdien av ærlig arbeid og litt god nasjonalfølelse.

God søndag!

                                                                                    Randi og Anders Lauglo.

Fagert er landet
Tekst: Anders Hovden  Melodi: Melchior Vulpius

Fagert er landet du oss gav, Herrre vår Gud og vår Fader,
fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader.
Signar vårt land i nord og sud, såleis di åsyn lyser,Gud,
over vårt Noreg i nåde. 
 
Likjest vårt folk i mager jord skjelvande blomen på bøen,
stend utan livd i vind frå nord tett inn med kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned, folket vårt gjev du livd og fred,
er oss så kjærleg ein fader. 
 
Her ned i grunnen sveitten rann trufast åt fedrane våre.
Her dei sin heim og hugnad fann, dogga med smil og med tåre.
Her hev det flødt ei såkornflod, varm av vårt beste hjarteblod,
her hev med grorbotn å veksa. 
 
Tidi ho renn som elv mot os, fort skifter sumar med vetter,
Fader, ver alltid Noregs los radt til dei seinaste ætter.
Herre, vår Gud, vårt Nores Gud, varda vårt land frå fjell til flu,
lær oss å gå dine vegar. 
 
Signa då Gud vårt folk og land, signa vårt strev og vår møda,
signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøda.
Gud, utan deg den vesle urt, veiknar og visnar, bleiknar burt.
Ver du oss ljoset og livet. 

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå


