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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.
Første utgivelse i uke 8.

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 20. januar 2018 
og sendes til: hv456@kirken.no 

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

Slekters gang 
Døpte
24.09.  Nora Renå Hortman, Leinstrand kirke 
08.10.  Oskar Skibnes, Tiller kirke 
15.10.  Iver Søberg Moe, Leinstrand kirke 
22.10.  Robin Matias Olsen, Heimdal kirke 
22.10.  Martine Grøtli, Haltdalen kirke 
19.11.  Henrik Elias Jacobsønn Moe, Leinstrand kirke 
26.11.  Emilia Halvorsen Skjøstad, Byneset kirke 
26.11.  Isak Lunde Laxåbakk, Byneset kirke 
26.11.  Jesper Lorentzen Misund, Byneset kirke 
26.11.  Noah Leander Thomassen Vanvik, Byneset kirke 

Vigde
21.10.  Shirley Fonseca og Einar Bjørndahl, Leinstrand kirke 

Døde
31.08.  Oddbjørg Wanvik, Leinstrand f. 1941
11.09.  Oddbjørg Andresen, Leinstrand f. 1921
15.09.  Helge Nilsen, Byneset f. 1947
17.09.  Astrid Egseth, Byneset f. 1937
18.09.  Helge Vevik, Byneset f. 1931
21.09.  Magda Vikan, Byneset f. 1938
04.10.  Olaf Birger Gaasø, Leinstrand f. 1927
03.11.  Solveig Kviseth, Byneset. f. 1930
 

Ofringer siden sist
03.09.  kr 1.186,- Vennskapsmenigheten i Ukraina (Leinstrand kirke) 
10.09.  kr 1.873,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
17.09.  kr 950,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
24.09.  kr 1.102,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
01.10.  kr 1.959,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
15.10.  kr 1.250,- TV-aksjonen (Leinstrand kirke)
22.10.  kr 900,- TV-aksjonen (Bydelskafeen) 
29.10.  kr 810,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
05.11.  kr 2.818,- Kirkens Bymisjon (Byneset kirke)
05.11.  kr 1.675,- Kirkens Bymisjon (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 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

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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Adventshilsen

Juleandakt
Har du opplevd å få holde et bitte lite, nytt menneske i armene og se 
det inn i øynene? Et åpent, granskende, ja rent ut mystisk blikk møter 
deg.
Vi møter Guds storhet i hvert eneste bitte lite barn. I det nyfødte 
barnets blikk er det alltid mulig å få kontakt med Guds skaperglede.

 Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets «jule-evangelium»; 
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.
Joh 1, 14. 

Barnet gråt i natten – som alle andre barn. Jesus. Han var Maria og 
Josefs lille gutt. Født underveis, langt hjemmefra. Vennlige mennesker 
hjalp dem. Barnet, det himmel-sendte, gråt i natten. Han var helt 
vanlig – og han var noe langt mer, ufattelig mye mer: Jesus. Frelseren. 
Han som var med da alt ble skapt, før alle tider, han ligger nå som en 
liten bylt, et skrøpelig lite menneskebarn i halmen i krybba i landsbyen 
Betlehem, den som for alltid er knyttet til Frelserens fødsel. 

Det er en dyp mening i at det er i våre første levedager vi ligner aller 
mest på Jesus. Han som vi kan kalle vår bror.

Det er et FØR og et ETTER Kristi fødsel. Det vil det alltid bli, 
selv om det (eventuelt!) skulle komme til å hete «etter vår 
tidsregning», evt, i stedet for etter Kristus, e. Kr. Timen 
da selve mørket og mørkets kre°er med det, måtte 
vike for verdens lys. Da Gud samlet profeters ord og 
generasjoners lengsler i liten stall. Da vi fant igjen hvem 
vi var; vi var de som Gud ikke glemte, vi var de som var 
verdt en frelsesplan som kostet stor smerte. Da kom håpet 
for å bli. Da høy og lav bøyde seg, sammen, i ærefrykt, i 
undring, i stor glede. Joy to the world. Gleden kom for å bli. Gud 
kom for å vise vei, hans rike var på vei, for aldri å forlate jorden, før 
den skulle bli ny. 

Evangelistene er ikke historikere som bare vil referere til hendelser 
som er over. Evangelistene er teologer som forkynner et nærvær, en 
situasjon vi befinner oss i dag. Det er født dere en frelser! Det er her 
vi befinner oss. «Guds rike er iblant dere». Ja, faktisk! Etter Kristus kan 
vi også leve I KRISTUS.

Guds rike skal en gang omfatte alt. En ny himmel og en ny jord skal bli 
til. Jesus gav oss forvarselet om sin gjenkomst. Skal tro om ikke alle 
profetiers oppfyllelse i og med Jesus kunne gi oss tillit til at også de 
forestående ting faktisk skal komme til å materialisere seg. 

I dette landet er vi jule-mennesker. Vi feirer julehøytida fordi vi i den 
møter noe som gir gjenklang i hjertene våre. Jula er lysets og gledens 
fest, midt i vintermørket. Frelserens fest: Gud er kommet nær.

Alle har vi våre juleminner; gode og varme og trygge, eller vanskelige 
minner om utrygghet, sorg eller ensomhet. Eller så kjenner du på at de 
gode minnene fra før i tida er blitt borte: livet har forandret seg – og 
vi har også det. 

Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet nær til oss! Barnet bærer med 
seg velsignelsen: Det sårbare, lille barnet som bare fikk en krybbe til 
seng – men som englene sang for. Gud er kommet nær til oss.
En velsignelse forandrer ingen ting, men den forandrer alt: Jesusbarnets 
åpne, kjærlige blikk hviler også på alt det som ikke ble slik vi trodde 
og håpet. Også på det som er vanskelig, og som fyller oss med sorg, 
hviler velsignelsen fra Jesusbarnet. Han som kom med fred. Midt i en 
verden i ulage, hvor mørke skyer truer i horisonten er det Frelserens 
og Trøsterens åpne blikk som møter oss. Med dyp fred – tross alt som 
er vanskelig, og gjennom alt som er vanskelig. 

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større enn mørket. 
Velsignet jul! 

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros

Uten sammenligning for øvrig: Jeg så en film om noen som 
ante at boligkrisen i USA (2008) kom til å skje, og som fikk 

bankene til å lage og selge et produkt som ikke fantes før, 
en «swap», som ville gi profitt idet lånetakerne på huslån 
ikke klarte å betale lenger. De ble ledd av, fordi den 
kollapsen hadde aldri før skjedd i USAs historie. Neivel, 
men etter et par år med hån av dem som kjøpte swaps, 

måtte bankene innse at de tok feil. 

Jesus kommer igjen, og skal «sitte ved Kra°ens høyre hånd 
og komme på himmelens skyer.» Det har aldri skjedd før i verdens 
historie. Men det er forutsagt. Julenatt var også første gangen i 
verdenshistorien Gud lot seg føde. Hvem skulle trodd det på forhånd?

Vi lever i og for seg både etter og før Kristus, når vi både tenker på 
hans første komme og hans gjenkomst. I beste fall lever vi også I 
KRISTUS. Advent er til for forberedelsen skyld. La oss forberede oss 
både på det ene og det andre. Vi kan leve i glede og forventning om 
både det ene og det andre. God jul!

Sveinung Enstad
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Reformasjonsjubiléet

 ...i fokus

Vi nærmer oss slutten på Luther-året. Mangt er blitt skrevet og sagt dette året. 
Her i bladet har vi dette året tatt opp ulike sider ved Luther. Det er slett ikke alt 
som han gjorde som «står seg» sett med våre moderne briller. Bispemøtet har satt 
som hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge i 2017 "Nåde". Det er blitt 
konkretisert ved tre undertemaer: "Frelsen er ikke til salgs", "Mennesker er ikke til 
salgs" og "Skaperverket er ikke til salgs".

Her gjelder som ellers når vi tar opp til vurdering i historisk sammenheng: Å ta hensyn 
til de forutsetninger vedkommende hadde for å tenke nytt. Det er umulig å lære av 
historien hvis en bare skal dømme etter den tida vi sjøl lever i. Vi må ikke gå i den 
fella at vi tror at bare vi har den rette innsikten. Vi skal ikke gå så mange år tilbake 
før vi ser at for eksempel Den norske kirke så ganske annerledes på mange ting. 
Kanskje vil det bare gå noen tiår før nye generasjoner reagerer negativt på det vi 
mente var innlysende.

(Kopiert med tillatelse fra tegneren Marvin Halleraker, Vårt land) FEMTE PARTEN
Nattverds-sakramentet

1.  Hva er nattverden?
 Nattverden er vår Herre Jesu Kristi legeme  

og blod, som han gir oss i brødet og vinen.
    ….
3.  Hva får vi i nattverden?

Det ser vi av disse ordene: «Det gis for dere»  
og «det utgytes for dere til syndenes forlatelse». 
Med disse ordene får vi i sakramentet syndenes 
forlatelse, liv og salighet. 

 For der hvor syndenes forlatelse er, der er det  
også liv og salighet.

Utdrag av Luthers lille katekisme.

FEMTE PARTEN

STIKK INNOM VÅR 
FINE JULEBUTIKK I ADVENTSTIDA

Masse nytt
i krukker og

pynt

Du finner oss 700 m sør for rundkjøringa på Klett, langs E6 
Man – fre 9-17, lørdag 10-16

Langåpent fra: søn 10. des: man-fre 8-19, lør 9-17, søn 12-14

Julekonsert
Leinstrand Songlag  

har sin årlige julekonsert  
i Leinstrand kirke.

Søndag 10. desember kl. 17.00

Velkommen!
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Allsidig ektepar

Pr��en

Å gjøre rett og skjell Gjøre opp for seg, eller å gjøre de riktige tingene på rett måte. Gammelt bibelsk uttrykk fra profeten 
Esekiel (Esek. 33,14)

Å granske hjerter og nyrer Å gå i seg sjøl og vurdere en sak fra flere sider. Uttrykket er brukt flere steder i Bibelen  
(Jer. 11,20 ; 17,10 Salme 7,10 Åpenb. 2,23)

Å ta fornu�en fangen  I dag bruker vi det i meningen: Man skal bruke sin fornu° og ikke følge sine umiddelbare impulser  
(2. Kor. 10,5)

Å gjøre livet surt for noen Når en gjør hverdagen ubehagelig for noen. Om israelittenes slavekår under egypterne (2. Mos. 1,13-14)

V��e du:

I forbindelse med at Nordbygdens kunst-og håndverksmesse fyller 25 
år ville vi i redaksjonen ta en prat med Hjørdis og Gunnar Jacobsen. 
Jeg kommer inn i seniorleiligheten på Bråmyra for å slå av en prat. 
De har satt av tid til meg, men Gunnar skal om litt dra til 
Tiller for å spille skotthyll (se Wikipedia for den som 
er interessert i opplysninger om sporten!). Siden 
jeg vet at begge har holdt på med forskjellige 
ting opp gjennom åra, så stiller jeg en del 
spørsmål i den forbindelse. Gunnar kommer 
opprinnelig fra et sted i nærheten av 
Andenes. I 1958 begynte han som byssegutt 
på hurtigruteskipet St. Svithun. Det førte i 
sin tur til at han begynte å gå på kokkeskole i 
Trondheim. Her ble han kjent med Hjørdis fra 
Byneset og de fikk fire barn. Etter at han hadde 
jobba som kokk i 5 år, begynte han i snekkerlære 
hos firmaet O. Pettersen Eflg. Gunnar forteller at 
han blant annet var med på restaureringen av tårnet 
på Byneset kirke på 1970-tallet. Han hadde sitt eget 
enmannsfirma fra 1982 og fram til 1994 da han sammen med 
sønnene slo seg sammen i et AS. Fra 2003 har han vært pensjonist.

Mens barna vokste opp, var det naturlig for dem at de stilte opp 
både innen idrett og korpsmusikk. Gunnar har vært kretsdommer 
i fotball og har sittet i styret for Byneset idrettslag. Opp gjennom 
åra har det vært mye musikk. I flere år var han medlem i munnspill-
laget «Hummer og Kanari». De hadde jevnlige øvelser og reiste litt 
rundt i Trondheimsområdet. I begynnelsen var det tre munnspill og to 
gitarer, men etter hvert kom det til flere instrumenter. Han har sunget 
i Songlaget Våren, og da alderen meldte seg, ble han noen år med i 
Byneset pensjonistkor.

Da Hjørdis for over 30 år siden fikk leddgikt som førte til at hun ikke 
lenger kunne strikke, så fant hun et kurs innen AOF som skulle få 
stor betydning. Fra da av var det symaskina som ble hennes kjære 
hobbyområde. Nå har syerne et rom på Rye skole der de holder til med 
diverse syaktiviteter. Per dags dato er de 18 medlemmer i foreninga.

Midt på 1980-tallet begynte Gunnar å delta på malerkurs i Trondheim. 
Han meldte seg inn i St. Olavs malerklubb. Flere på Byneset begynte 

å interessere seg for å få til noe på lerret og midt på 1990-tallet tok 
han initiativ til å danne Byneset maleklubb.

Nordbygdens kunst- og håndverksmesse
Det var i utgangspunktet fire personer som hver på 

sin plass holdt på med hobbyer. Nå ble de enige 
om å ha ei salgsutstilling på Vonheim. Etter 

hvert ble det flere som ble med. Tanken har 
hele tida vært at dette skal være ei messe 
primært for å vise fram og selge varer fra 
deltakere fra Byneset. De tilstreber også 
at det skal være bredde i salgsvarene; at 
ikke blir for mange innen samme område. 
Gjennom disse 25 åra har noen falt fra og 

nye kommet til. Fortsatt gjelder det at de 
fleste på en eller annen måte har tilknytning 

til Byneset. Det er blitt ei messe som ivaretar 
 «håndens arbeid»: Smykker, keramikk, trevarer, 

tekstil arbeid, baking…

Hjørdis og Gunnar stiller også i år opp med arbeider innen søm, 
trearbeid og maleri.

Når dette leses, har vi igjen fått se og oppleve mye flott hån darbeid 
på Rye samfunnshus!

Rolf Røstum
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Prost Bertel Aasen i Heimdal og Byåsen 
 hadde vært prest i Nidaros i over 40 år, 
da han søndag 12. november tok avskjed 
i  Kolstad kirke. Nå blir han pensjonist, men 
prestedrakten får ikke helt ligge i ro.....

For selv om gjerningen som prost og leder 
er over, så har den nyslåtte pensjonisten 
 allerede blitt engasjert som deltids vikar-
prest i Orkdal prosti. Under prosti- og 
 avskjedsgudstjenesten i Kolstad kirke la han 
heller ikke skjul på at gleden og entusiasmen 
over å være prest – og å fortelle om Jesus – 
fremdeles er sterkt tilstede.

– I tankene passerer mennesker jeg har møtt 
i min 40-årige preste tjeneste. Det største for 

Tok avskjed etter 40 år Tekst og foto: Magne Vik Bjørkøy

meg er å tenke på alle de som Jesus ble stor 
og viktig for. Kallet fra Jesus til å følge ham 
og til å bli prest er jeg både glad og takk-
nemlig for. Det har gitt meg en annerledes 
rikdom. Jeg har ikke angret en eneste dag, sa 
Bertel Aasen fra prekestolen.

Populær prost
Avskjeden i Kolstad kirke bar tydelig bud om 
at det er en populær prost som går av. Da 
gudstjenesten var over, runget applausen 
i kirkerommet. På kirkekaffen etterpå satt 
takken løst i de mange hilsningene. Mange 
la vekt på hans utrolige energi og evne til å 
være positiv og optimistisk i alle sammen-
henger.

Prost Bertel Aasen sammen med biskop Herborg Finnset under gudstjensten i Kolstad, som markerte hans avskjed som prost i Heimdal og Byåsen. 

Utgravinger ved Byneset kirke
I sommer og utover høsten er det foretatt utgravinger ved kirka. 
Det har ført med seg en del ekstra aktivitet i området. Dette er i 
forbindelse med planlagt utvidelse av kirkegården.

Else Johanne Svorkås bor på Spongdal.  
14. november sier hun dette om utgravingene:
Jeg er ansatt ved NTNU Vitenskapsmuseet som er arbeidsgiver for 
arkeologene som graver. Jeg var så heldig å få være med for å se 
på utgravinga i oktober. Mens vi var der så fant de ei fin nål. Nåla 
som ble funnet viste seg å være røvergods fra Irland. Utgravingene 
gir mye ny informasjon om historien om Trondheim og omegn. 
Synd de ikke fikk mer midler til å fortsette – for snart kommer 
gravemaskinene.

Også biskop Herborg Finnset berømmet prost 
Bertel Aasen. Hun understreket det spesielle 
i at han har vært i samme bispedømme i 
hele sin prestetjeneste. Han ble feltprest på 
Værnes i 1977, var prest i Orkdal fra 1978 
til 2002 og har siden den gang vært prost i 
Heimdal (den siste tiden også i Byåsen).

– Det er en sjelden ting at tjenesten er så 
sammenhengende lang i et lite område, og 
det har vært en gave. Det er godt å se at 
du utstråler sånn glede over det du holder 
på med, og at du helt opplagt elsker preste-
tjenesten. Og det er en betryggelse at du 
fremdeles er villig til å gå inn som vikar når 
det trengs, sa biskop Herborg.

Foto: Else Johanne Svorkås
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Glimt �a meni�etslivet

Foto: Mette Hovstein Kviseth

Fra 4-årsbokutdeling på Byneset Fra 4-årsbokutdeling på Leinstrand

Musikkvideo-innspilling

Foto: Ingegjerd Opland

Foto: Merete Holm Anderssen

Innspilling av musikkvideo utenfor Leinstrand 
kirke. «Sint gammel dame i elektrisk rullestol».  
Skuespiller Ragnhild Vannebo. 
Foto. Helge Venås 

Pussing av lysekroner  
i Byneset kirke

 www bonneuka.no 

Fusion Byneset og Leinstrand ungdomsklubb

Velkommen til

Ungdommens fredsgudstjeneste 

Bynes-aulaen på Spongdal skole 
fredag 8. desember kl. 19.00 

Årets vinnere av Nobels fredspris: 

- Ungdomsledere deltar
- Nattverd
- Etter gudstjenesten blir det gratis julegrøt

Fusion Byneset og Leinstrand ungdomsklubb

Velkommen til

Ungdommens fredsgudstjeneste 

Bynes-aulaen på Spongdal skole 
fredag 8. desember kl. 19.00 

Årets vinnere av Nobels fredspris: 

- Ungdomsledere deltar
- Nattverd
- Etter gudstjenesten blir det gratis julegrøt

Fusion Byneset og Leinstrand ungdomsklubb

Velkommen til

Ungdommens fredsgudstjeneste 

Bynes-aulaen på Spongdal skole 
fredag 8. desember kl. 19.00 

Årets vinnere av Nobels fredspris: 

- Ungdomsledere deltar
- Nattverd
- Etter gudstjenesten blir det gratis julegrøt



Gudstjeneste på  
Bydelskafeen Spongdal 
Søndag 17. desember kl. 11.00

• Prostiprest Hilde Anette Løvenskiold Grüner
• Sang av Byneset Seniorkor
• Nattverd
• Kirkekaffe ved diakoniutvalget

Juletrefest på Berg bedehus
28. desember kl. 16.00 (4. juledag)

• Andakt
• Juletregang
• Bevertning
• Sang av familiekoret

Hele familien hjertelig velkommen. 

Juletretenning i Rye samfunnshus
Søndag 10. desember kl. 15.00  

• Juletretenning – gang rundt juletreet 
• Sang og musikk med Byneset Spellmannslag  

og Bynesstrupan
• Loddsalg
• Kaffe, sa° og kaker og julebakst

Inngangsbillett kr 50,- (gratis inntil 10 år)

Alle er hjertelig velkommen! 

Arr: Byneset Spellmannslag

Ettermiddagstreff i Bydelskafeen
Onsdag 14. februar kl. 17.00

• Andakt
• Sang 
• Bevertning

Alle er hjertelig velkommen.

Arr. Diakoniutvalget i Byneset menighet

«Vi synger julen inn»  
i Byneset kirke
Søndag 17. desember kl. 19.00 

Deltagere: 
• Bynesstrupan
• Byneset Spellmannslag 
• Sigmund Aasjord
• Andakt ved prostiprest Hilde Anette Løvenskiold Grüner

3. juledags-konserten  
i Byneset kirke
27. desember kl. 19.30 

Medvirkende:
• Byneset musikkorps
• Byneset songlag
• Songlaget Våren
• Andakt ved prost Dagfinn Thomassen

Kollekt ved utgangen. 

Estlandkveld på Berg bedehus
Fredag 26. januar kl. 19.00

• Andakt ved sokneprest Dagfinn Bjerkestrand
• Sang av Te Deum
• Nytt fra Helme menighet
• Utlodning
• Bevertning

Juletrefest i Bydelskafeen
Onsdag 3. januar kl. 17.00

• Juletregang
• Andakt ved prost Dagfinn Thomassen
• Sang av Byneset songlag
• Bevertning
Alle er hjertelig velkommen.

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

Kan du bake?
Vi ønsker å tilby kaffe, sa° og litt å bite i etter hver gudstjeneste i Byneset kirke.

Dette gir en god grunn til å stoppe opp, slå av en prat og kanskje  
bli litt bedre kjent med andre i menigheten. Vi søker deg som kan  
tenke deg å bidra en søndag i semesteret med litt bakst.

Ta kontakt med menighetsforvalter Helge Venås.  
E-post: hv456@kirken.no. Tlf. 468 20 024
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A�onser og ku�gjørin�r



BYGDAKVELDEN 2018 
 

Velkommen til Bygdakveld i Leinstrand Samfunnshus 
søndag 4. mars kl. 17.00 

 
Program: 
 

• Byneset Leinstrand skolekorps 
• Skolekoret 
• Leinstrand Songlag 
• Åresalg 
• Loddsalg 
• Kaffe, saft, frukt, brødmat, kaker 
• Trekning på inngangsbilletten 
• Trekning av loddsalggevinstene 

 

Inngang: Voksen kr 50,-   Barn kr 10,- 
 
All inntekt fra arrangementet går til drift av ”Huset”. 
 
Vi vil også benytte anledningen til å gi bygdefolket en 
oppfordring om å ta kontakt med arrangørlagene. Vi ønsker 
flere nye medlemmer, både som aktive og som 
støttemedlemmer. 
 

 
Velkommen til en trivelig kveld! 

 
 
Arrangører:  
Leinstrand Idrettslag – Leinstrand Sanitetsforening  
Leinstrand og Tiller Landbrukslag – Leinstrand Bygdekvinnelag  
Leinstrand Songlag – Byneset Leinstrand skolekorps 

 

Manus og regi: Sissel Trøan og Grete Winther Westrum 

I rollene: Måse: Solaug Trøan Ellefsen. Sangfugl: Grete Winther Westrum 

Sted: Kolstad kirke   Tid: 18. desember kl. 17:30 (ca. 30 min.) 
For hvem: Hele familien Inngang: Gratis 
Enkel servering etter forestillingen  

 

Leinstrand kirke 
Fortsatt åpen – hver torsdag fra kl. 18.00–20.00

Man kan sette seg ned og hvile, be, tenne et lys.
Ta kontakt med kirkeverten hvis det er behov for samtale. 

Møter i Byneset Normisjon 
• Søndag 21. januar – Årsmøte 
• Søndag 25. februar 
Møtene holdes på Berg bedehus kl. 19.30

Alle er hjertelig velkommen.
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BYNESET BYDELSCAFÉ 
Åpent 

Søndag 03. Desember,Juletallerken 
Søndag 10. Desember,Buffet m/lutefisk, 

ribbe, pinnekjøtt 
Søndag 17. Desember,Juletallerken 

kl. 14.00 – 18.00 
 

 
    



7083 Leinstrand | Skjefstadbakken
Telefon: 984 50 911 | kontakt@vinterlagringen.no

www.vinterlagringen.no

Terje Meek 406 94 700
Glenn Jakobsen 406 94 600 

Tlf: 476 18 273

7083 Leinstrand 
Tlf. 72 84 63 46

Tlf. 72 84 67 00 

ledigtime.no/tiptopharsentertrondheim

Tlf. 72 84 67 00 

ledigtime.no/tiptopharsentertrondheim

Klett | Tlf.: 72 84 67 90
7083 Leinstrand

Hornebergveien 7A
7038 Trondheim
Mob.: 975 51 600

Våre a�onsører ønsker ��  
en riktig �d �l og et �dt ny�år!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Dame- og herrefrisør 

• Solarium 

• Timebestilling / drop in 

• Tlf. 72849660 

• Bak COOP på Rye 
 

 

Klukk-klukk e�uts�g
Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 Spongdal

Ferske egg rett fra Gården

     

       
       
 
  

E-post: oyaas-el@online.no | Tel. 924 88 652E-post:firmapost@hoyem.no  tlf. 95 80 16 00

www.smb.no
Tlf. 485 00 600

10 | Byneset og Leinstrand menighetsblad 5-2017



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

Kond�ansek�t

Takk 
Takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved Helge 
Veviks bortgang.
Vi takker for pengegaven, som er videreført til Kre°fondet  
ved St. Olavs hospital. Hjertelig takk til Øya Helsehus, Lindrende 
avdeling, og Hjemmetjenesten på Byneset for god hjelp.

Kari Vevik.
Anders, Ole og Bente, Torunn, Kåre og Inger med familier.

Vi ønsker å takke for varm deltagelse ved vår kjære mamma 
Astrid Egseth sin bortgang. Vi takker Hjemmesykepleien på 
Byneset så mye for enestående omsorg og hjelp.  
Takk også for alle minnegaver. 

Anne og Grethe med familier
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I m��n er det søndag
Gudstjenester fra 8. desember 2017 til 18. mars 2018

Med forbehold om endringer.

Dato Dag Tidspunkt Kirke Nattverd Offer Diverse

08.12. Fredag 19.00 Bynesaulaen ja Ungdommens fredsgudstjeneste

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

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

19.00 Byneset nei Musikk i gudstjenesten «Vi synger julen inn»

21.12. Torsdag 12.00 Nypantunet 

24.12. Jula°en 12.30 Byneset nei Kirkens Nødhjelp

14.00 Byneset nei Kirkens Nødhjelp

16.00 Leinstrand nei Kirkens Nødhjelp

25.12. 1. juledag 11.00 Leinstrand ja NMS

26.12. 2. juledag 11.00 Byneset ja NMS

27.12. 3. juledag 19.30 Byneset Romjulskonsert

31.12. Nyttårsa°en INGEN GUDSTJENESTER

01.01. Nyttårsdag 18.00 Byneset ja

07.01. Kr. Åpenbaringsdag 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeide

14.01. 2. s. i åpenbaringstiden 11.00 Byneset ja Menighetsarbeide

21.01. 3. s. i åpenbaringstiden 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeide

28.01. Såmannssøndag 11.00 Byneset ja Bibelselskapet

Et
ab

le
rt

 i 
19

22 D Ø G N V A K T 
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



Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24
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Fra venstre: Ellen Fallan Iversen, Helge Venås, Inger Elin Aune 
Eliassen, Ketil Røstum, Erna (Berg) Braa, Kirsten (Solem) Johansen, 
Tove Irene Aune, Bjørg Anny (Klukstad) Jacobsen, Kåre Brøttem 
Risstad, Åshild (Kjelstad) Meek, Inger Synnøve Wold Arnesen, Svein 
Berg, Greta Martine (Nilsen) Bjørnbet, Berit Klemetsaune Utgård, 
Laila Elfrida (Rønning) Winum. Foran: Niclas Bjone Skogstad. 
Foto: Arne Sjøhagen

50-års konfirmanter Byneset 2017 50-års konfirmanter Leinstrand 2017

Foran fra venstre: Kirsti Arnhild (Hopen) Riseth, Brynhild Hjellen 
Myklebust, Elin Lenvik Dybvad, Anne Lien, Anne Setsaas, Marit 
(Smistad) Enlid, Marit Eldbjørg Skånø.
Bak fra venstre: Sveinung Enstad, John Harald Dahle, Tormod Leinum,  
Harald Sakshaug, John Singstad, Bjørn Segtnan.
Foto: Einar Hjellen

Min s�me
Det må bli Glade jul som blir min julesalme.
Vi synger om engler, som synger om barnet, og snø som daler ned. Det er ingenting i verden så stille som snø, 
når den sagte daler ned. Vi synger om fred over alle på jorden. Fred, et felles ønske for oss alle.

Randi Helene Aronsen

Glade jul, hellige jul! 
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis - grønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt,
/: lønnlig i - blant oss de går. :/

Julefryd, evige fryd,
Hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så,
dengang Herren i krybben lå,
/: evig er englenes sang :/

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blant oss bor!
Engler synger om barnet så smukt,
Han har himmeriks dør opplukt.
/: Salig er englenes sang. :/

Salig fred, himmelsk fred
 toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
/: Fryd deg, hver sjel han har frelst! :/




