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Til ettertanke
Å ane konturene av en fremtid
Det var da Berit Svendsen var gjest hos Linmo på fredagskvelden av jeg fikk overskriften
til denne spalten. Svendsen er mest kjent som konserndirektør for Telenor fra 2011 -2018.
Det var da hun refererte til starten av karrieren, med internett og teknologisk utvikling,
at hun brukte uttrykket «å ane konturene av en fremtid». For ei med hennes interesser og
hennes kapasitet må det ha vært et eventyr å se mulighetene for utvikling og ekspansjon.
Først med Telenor, nå med Vipps. Det finnes så mange muligheter som ligger og venter!
Dette ble som en lignelse for det vi aner gjennom Jesu liv. Himmelriket er kommet nær,
og er et varsel om det som kommer. Jesus helbreder og taler om Guds rike, som en gang
skal fylle alt. I Jesu liv og virke aner vi konturene av en fremtid, der død, smerte og sorg
har veket plassen for liv, glede og fred. Når barnet ligger der i krybben som et varsel om
et herredømme som ikke skal ta slutt, da vet vi Gud står ved sine løfter. Han gjorde det
da, og han skal gjøre det igjen. Guds rike er etablert i blant oss, men ennå ikke fullført.
Og så ned på det private plan: hva om alle hadde samme holdning
til eget kristenliv, at vi har et revolusjonerende budskap, som gir
utrolige muligheter for fremtiden? Det er så mange muligheter som ligger der på
kirkens og evangeliets vegne! Ofte kommer fokuset på begrensningene; dårlig
økonomi, synkende kirkesøkning og dåpstall, stridsspørsmål som kan lamme
oss og kvele frimodigheten, alt for mye «skapkristendom» osv.
Derfor, når vi skal se barnet i krybben enda engang, se om ikke Jesus
kan bety noe for vår holdning til nåtid og fremtid. Guds rike er iblant
oss! Vi aner konturene av en fremtid, og kan vi si med profetens
Jesajas ord:
Styrk de slappe hender,
gjør de ustøe knærne sterke!
Si til de urolige hjerter:
Vær sterke, ikke redde!
Se, deres Gud!

Sveinung Enstad

Visste du:
Hjørnestein
Om en viktig del av en sak eller
virksomhet. Vi kjenner også uttrykket
fra næringslivet; hjørnesteinsbedrift.
Et sentralt begrep i NT: Jesus som den
hjørnestein Guds rike bygger på.
(Sal. 118,22; Matt. 21,42; Ap.gj. 4,11)

Å henge med hodet
Når noen er nedfor og kanskje litt
deprimert. (Jes. 58,5)
Å ane fred og ingen fare
Når en føler seg trygg for uforutsette
hendelser (1.Tess 5,3)

Det hjertet er fullt av, det sier
munnen («flyter munnen over av»)
Det er en sammenheng mellom det vi er
engasjert av inni oss, og det vi snakker
om.
(Matt. 12,34 ; Luk 6,45)
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BISKOPENS JULEANDAKT VED PRESES HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN

Aldri mer alene
Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er’ke alene
Her jeg bor
«Mindre alene sammen»
«Mindre alene sammen» var tema i oktober da hele Norge tok del i dugnaden gjennom TV- aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon. Vi ble minnet om at mange blant
oss kjenner seg utenfor og ensomme. Slik ble det ikke bare innsamling av mange
millioner kroner, men også en holdnings- og handlingsaksjon. Selv om bøssene er
talt opp, har hvert initiativ til omsorg og raushet muligheten til å forandre og gi
nytt livsmot til et medmenneske som strever.

Himmel på jord
(Jan V. Johannessen/Amund Enger)
1. Jeg snublet omkring i svarteste natten
Da tente du stjernen med lys ifra deg
Jeg følte meg ensom og tom og forlatt
Da du viste du tenkte på meg
2. Jeg hutret og frøs da du gav meg
din varme
Du så vel at jorda var naken og kald
Du lengtet til meg,
og du sendte meg barnet
Og viste meg vei til en stall
Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er’ke alene
Her jeg bor
3. Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne
Da hørte jeg englene synge om fred
Legg våpnene ned, det er jul du må finne
En fred inni hjertet et sted
4. Hver gang jeg ser opp på min himmel
så vet jeg
At undrenes under er det som har hendt
Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete
Nå vet jeg hvor stjernen ble tent
Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er’ke alene
Her jeg bor
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I julehøytiden opplever flere enn vi aner egen sårbarhet og ensomhet som gjennom et
«forstørrelsesglass». Vi må forholde oss til «glansbilder» av lykkelige forhold, materielle goder og vellykkethet som gjør at vi noen ganger gruer oss til jul. Mennesker
trenger hverandre alle dager, men i julen blir savnet av nærhet forsterket. Hvem
kan få bety noe for deg? Og hvem kan du få bety noe for denne jula? En invitasjon,
et brev eller en telefon kan gjøre en stor forskjell.
Juleevangeliet forteller at Jesus ble født til verden, som en bro mellom himmel og jord.
Gud ble menneske og fikk erfare menneskets sårbarhet. Det kan virke som om Gud
oppsøkte sårbarheten, ved å la ei ung jomfru bli svanger og legge hennes skjebne
i Josefs avgjørelse og ved å fødes i en stall. I tillegg opplevde den unge familien å
være flyktning i Egypt. Bibelen forteller at Jesus kjente på redsel, smerte, ensomhet
og sorg. Til sist kjente han smerten ved å være ensom og forlatt, av sine venner og
av Gud. Slik vet vi at Guds sønn har erfart hvordan livet kan være.

Aldri mer alene
Den natta Jesus ble født, som sann Gud og sant menneske, ble det opprettet en
evigvarende forbindelse mellom Gud og mennesker.
«Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en
Frelser.» (Luk. 2, 10-11)
Englenes budskap vitner om Guds kjærlighet og ønske om å sette oss fri, frelse oss,
fra det som binder oss så vi kan tjene og elske hverandre. Det er et gledesbudskap
som retter seg til alle. Himmelen kom nær - det ble mer himmel på jord. Vi fikk løfte
om at vi aldri er alene. Vi mennesker er skapt til å leve sammen, med hverandre og
med han som kom som et lite barn i en krybbe. I julen har vi den beste mulighet til
å la flere får merke hva det betyr.
Og når juledagene er over og det nye året kommer, la oss sammen skape 365 dager
der vi som sterke og sårbare medmennesker bærer hverandre.

Med ønske og bønn om en velsignet julehøytid
og et nådefullt nytt år!

...i fokus
Menighetsbladet forsøker under denne logoen å finne fram til stoff som kan være av interesse for mange lesere.
Gi gjerne tilbakemelding på det vi tar opp – og kom gjerne med innspill!
I noen nummer framover ønsker vi å ta utgangspunkt i ei bok som er skrevet av Karsten Isachsen og Per Frick
Høydal. Bokas tittel er «I ALL FORTROLIGHET». Vi lar forfatterne komme til orde:

AT NOE ER SANT,
utelukker ikke at noe annet også er sant
Med utgangspunkt i et menneskes liv er det muligheter
for mange historier. Det finnes ikke bare én sann historie om et menneskes liv. Det finnes mange historier.
Jeg velger selv min egen fortelling om mitt liv. Jeg tror
at min fortelling inneholder et nøkternt og korrekt refe
rat av hva som faktisk har skjedd i livet mitt. Men min
fortelling er snarere min tolkning av hvordan jeg har
opplevd det som skjedde.
Et menneske har ofte en trist og vond fortelling som
sin hovedfortelling. Det er den dominerende fortellingen som jeg innretter livet etter. Det blir gjerne den
samme fortellingen som deles både med lege, prest
eller nære venner.

Det gir nok en umiddelbar lindring å fortelle denne
fortellingen. Men det er ikke bare umiddelbar
lindring jeg som lytter ønsker å formidle. Jeg
ønsker å bidra til forandring, slik at livet ikke
lenger leves ut fra de begrensningene som hovedfortellingen gir.
Det går an å hjelpe et menneske til å skape en
annen fortelling, en fortelling som løser og ikke
låser. En fortelling som gir håp og god mening,
som utløser livslyst og livsglede, takknemlighet
og ikke bare fortvilelse og resignasjon.
Om denne prosessen handler denne boken.

50 års konfirmanter Leinstrand 2018

Første rekke fra venstre: Oddny Rønning Lossius, Halfrid Benberg Klemmetvold, Edith Lilleler Bolstad, Helga
Brustad Smith, Jorunn Mjøen, Janne Indergård Aune, Lisbeth Mjøsund
Andre rekke fra venstre: John Einar Karlsen, Ragnar Utnes, Gunnar Eggan, Svenn Arild Fiskvik, Hans Nordeng

9/6 1968 ble vi konfirmert i Leinstrand
kirke, 38 var vi da. 2/9 2018, 50 år
senere var vi invitert til treff i den
samme kirka, da hadde 5 falt fra. Av
de 33 som er igjen møtte 11. Vi hadde
en fin søndag, med gudstjeneste
holdt av Anette Løvenskiold Grüner,
og påfølgende middag på Sundet
Gård, med John og Karon Wanvik som
vertskap, der vi fikk servert Trøndersodd,
sjøldyrka hermetiserte Plommer, kaffe
og kaker. Praten gikk lystig utenfor kirka,
både før og etter gudstjenesta, så lystig
at noen måtte minne oss på at maten
ble kald. Praten fortsatte under og
etter middagen. Takk til presten, leder i
menighetsrådet, og menighetsforvalte
r(kirketjener), og vertskapet på Sundet
for jobben de hadde lagt ned for at vi
skulle kose oss, og for at de tre siste var
med også under middagen.
John Einar Karlsen
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Hvert sted har sin historie
Alle steder har sin historie eller særpreg, og dette har ofte gitt navn til stedene. Ettersom tiden har gått er
stedsnavnet blitt modernisert og språket endret med det resultat at opprinnelsen til navnet er blitt mere diffus.
Vi lager en serie gjennom 2018 som ser nærmere på stedsnavnene på Byneset og Leinstrand.
Denne gangen er det Anders Lauglo som bidrar her:
LIAPLASSEN

LAUVÅSEN

er en gammel husmannsplass som ligg i lia nedafor gården Lauglo.

er et opparbeid mindre bruk som ligg høgt og fritt i skogbandet
mellom Ringvål og Lauglo.

Her bodde kunstneren Ole J. Laulo (1825 – 1901) det meste av
sitt liv. Som ung gutt kom han sammen med mor si reisende fra
Gudbrandsdalen, og mora tok tjeneste i Sundet som var et stort sted
den gang med gjestgiveri og ferjested. Mora ble gift med husmannen
på Liaplassen, og her fikk kunstnergenene til gutten fritt utløp. Han
begynte tidlig å skjære i røtter og treverk han fant i naturen og
allerede som 17-åring skar han ut sin første Kristusfigur som er en
kopi av Thorvaldsens Kristus som han hadde sett i Nidarosdomen.
Seinere ble det flere Kristusfigurer, og den mest kjente for oss her
har vi i Leinstrandkirka. Ellers var han en allsidig håndtverker, og
arbeidet mest i tre, men også som steinhogger i Domkirka.
Liaplassen ligger lunt til i lia ovafor Sundet, og det er oppmerka sti
fra en liten parkeringsplass midt på Sundsmyrene. Området inngår
i Lauglolia naturreseservat, og her kan du møte et rikt plante og
fugleliv. Plassen er oppskiltet, og folketellinga i 1865 viser at hele
12 personer bodde der på den tid.

Opprinnelig var det to bruk på Lauvåsen, og det største ble
rydda omkring 1870 av en iherdig seminarist fra Lesja, som fant
seg ei kone fra nabolaget her. Men det er fra min barndom og
utover jeg har minnene. Da var Bernhard Solberg med si hustru
Jørgine, f.Lothe eiere. Bernhard var skomaker, og Jørgina spedde
på den beskjedne gårdsinntekta som kokke og hjelp på gårdene
omkring. Attåt dreiv de nydyrking med stubbryter og fjording i
seine sommerkvelder. Bernhard leverte mjølk på Ringvål, og
vandra høgreist og rank dit med spannene. De var et trivelig par
som det var gildt å være ærendsgut for når det kom telefonbud
som skulle bringes stien opp til Lauvåsen. Bernhard var født og
oppvokst på plassen Kastet (under Solberg) og hadde navnet
derifrå.
Eier på Lauvåsen i dag er Lidvar Benberg, pensjonist og bosatt
på Østlandet. Han er sønn av Olav og Anna Benberg som mange
vil minnes.

50 års konfirmanter Byneset 2018
Gutter fra venstre:

Lars Olav Braa, Henry
Leksen, Jan Inge Frøseth,
Oddbjørn Dahl, Asbjørn
Hanger, Roar Wik, Ketil
Stein, Leif Erik Skjøstad,
Aasmund Frøseth, Knut
Høyem, Willy Stein, Ivar By,
Ole Bodsberg, Olav Hove

Jenter fra venstre:

Oddbjørg Brå Birkeland,
Kristin Ellingsen Helseth,
Kari Stene Aune, Brit
Synnøve Langørgen
Berntsen, Hilde Margrethe
Tøndel Wehn, Bodil
Langørgen Aune, Iren
Kalland Solberg, Kari
Røstum, Oddrun Slettahjell
Kverneggen, Kari Volden,
Kari Høyem, Jane Kjerstin
Olsson Haave, Berit Egseth,
Kari Klomsten Engen, Bjørg
Langvik Hestflått, Randi
Muhle Laugen
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STEVNE STÅR FOR TUR
Nedtellingen er i gang. Jobben har startet – men det er rom for flere hender når det igjen blir korpsstevne på
Byneset og Leinstrand.
Det har gått noen år siden sist, men til sommeren skjer det igjen:
Byneset og Leinstrand skal arrangere Norges Musikkorpsforbund sitt
regionstevne helga 14.-16. juni.

- Det blir små arrangementer og store. Det blir alvor og moro. Og vi
skal vises på hele Byneset og Leinstrand.

- Året er ikke tilfeldig valgt, sier leder for Byneset Leinstrand
Skolekorps Gunhild Onsøyen Johansen.

Startskuddet har gått

- I 2019 er korpset 60 år. Vi bestemte oss tidlig for at vi måtte
markere dette og vi er superstolte over å ha fått stevnet i 2019.
Nå tror jeg mange av oss er litt nervøse og passe spente, men at
vi mest av alt gleder oss veldig.
- Ja – og så vet vi det blir litt jobb da, smiler Gunhild.

Hele bygda i aksjon?
Stevnekomitéen er på plass, men leder Stian Arnesen sover ikke helt
rolig på natta likevel.
-Det er klart vi er spente. Vi er nå en gjeng på ca. 20 dedikerte og
entusiastiske korpsforeldre som har tatt på seg ulike roller for å
få dette av stabelen. Det er en kanongjeng, men vi kommer til å
trenge mange hender i arbeid. Går det som vi håper og tror har vi
korpsunger på hvert et klasserom på Byneset og Leinstrand denne
helga. Vi trenger alt fra brannvakter på natta til lokalkjente guider
på bussene til korpsene. Vi håper derfor mange som også ikke har
en direkte relasjon til korpset ønsker å bidra - både enkeltpersoner
og andre organisasjoner.

Favner bredt
I løpet av stevnehelga vil det bli arrangementer både på Leinstrand,
Rye og Spongdal. Arrangementsansvarlig Ingolf Rokseth ønsker ikke
å avsløre for mye av programskissen, men lover å favne bredt.

Bosbergheia i Bymarka er en yndet turmål for mange i Trondheim.
Nylig fikk enkelte turgåere i Bymarka seg en overraskelse da de møtte
på et BLS i full mundur på Bosbergheia i forbindelse med innspilling
av lanseringsvideoen til stevnet.
- Det var nok mange som så det som en litt vill ide til å begynne med,
men denne bygda har både spreke foreldre, positive barn og god
dugnadsånd så jeg mente det måtte være mulig, sier initiativtaker
og stevnekomitémedlem Kolbjørn Frøseth.
Etter litt hektisk planlegging satte nylig 150 barn og voksne kursen
fra Byneset og rett opp til Bosbergheia i strålende høstvær.
- Det var litt tungt å gå opp, men så verdt det når vi kom på toppen,
sier 11 år gamle Stian Strand som var en av de 70 musikerne som
sørget for at «Gammel jegermarsj» ljomet utover lyngen i Bymarka.
Gunhild Onsøyen Johansen er stolt av stevneprosjektet og håper
mange ønsker å oppleve musikkulturen i bygda med egne øyne.
- Trøndelag har rundt 3000 aktive skolemusikanter. Selv har vi
opplevd kraftig vekst de siste årene etter noen vanskelige år tidlig
på 2000-tallet. Nå har vi satt oss som mål å lage tidenes korpsstevne
for disse og håper bygda gir oss en hjelpende hånd slik at dette blir
den suksessen vi alle håper og tror på.
Videoen fra seansen kan du se her:
https://www.facebook.com/BLStevne2019/
Ønsker du å bidra, ta kontakt på bls.stevne2019@gmail.com
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UKRAINA EPILOG
– rapport fra turen til Leinstrand menighets vennskapsmenighet i Zhmerynka
SVEINUNG ENSTAD

F

ørste møte med Ukraina: En passkontrollør gjesper
usjenert, og viser null interesse for nye besøkende
til landet. Noen hadde visst glemt å skru på service
innstillingen.
Pastor «Yura» (Yurii Nartovskiy) kjenner vi. Han kjører gjerne 4-5
timer for å hente oss på flyplassen. Så viser han oss Kiev, med
enorme monumenter fra Sovjet-tiden, og Majdanplassen, hvor over
100 personer ble drept av politiet i februar 2014. Den russiskvennlige
presidenten Janukovitsj hadde nektet å undertegne en handelsavtale
med EU, og det var medvirkende årsak til at folk tok til gatene. De
øynet vel en mulighet for å komme ut av fattigdommen.
Vi ankommer bønnesenteret utenfor Zhmerynka etter at veien har
gitt oss en «rystende» opplevelse (for å sitere Helge Venås) de siste
kilometerne. Huset er et nedlagt sykehus som menigheten til Yura
har restaurert til en standard som blaserte nordmenn faktisk kan leve
med. I tillegg har de reist et hjem for eldre og et rehabiliteringssenter
for alkoholikere. Uten en krone/«hryvnia» fra myndighetene, som
heller ikke støtter daglig drift. Nordic Harvest Mission på Levanger
har støttet arbeidet med penger og hjelpesendinger i mange år, og
vi ser på nært hold hvor viktig det har vært. Leinstrand menighet
har hengt seg på i senere år, via Karon og John Wanvik på Sundet
gård. Engasjementet øker i vår gruppe på turen.
Vi får bli med hjem til folk som samles i grupper hver uke for å be.
Ei gammel, krokete dame med to tenner takker Gud hjertelig for
at hun får være hans barn, og for at han sørger for mat til henne.
Vi forteller litt om oss selv, og ei dame er tolk: «Say something
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Bønnesenteret

else». Bare si hva som helst! Hun syntes det var veldig eksotisk
med nordmenn på besøk. Vi får bli med på et formiddagsmøte på
en skole på lørdagen, hvor vi blir bedt om å dele noe. Vi er ikke
akkurat forberedt, men «stunter» oss igjennom. Stor takknemlighet
hos de fremmøtte.
Vi blir med i hjemmene, og ber for dem som bor der. Ei dame
har med sønnen sin på ca 5 år, for han kan ikke være alene med
faren, som drikker. Det er veldig mange som drikker familien og
privatøkonomien i stykker. Myndighetene, blir vi fortalt, har visst
ingen planer for å få bukt med problemet. Vi blir fortalt at de som
har maktposisjoner, sørger for familien sin og vennene sine, og
er korrupte. Pressen eies av makthaverne, og vanlige folk er ikke

opptatt av nyheter. De visste ikke at et parlamentsmedlem hadde
utropt «Bibelens år 2018» som en kampanje i Ukraina.
Vi får bli med på gudstjenesten søndag kl 1000-1230. Menigheten
leier en sal i en musikkskole til det formålet. De får ikke bruke mer
enn én sal, så det blir ingen søndagsskole for de 20-30 fremmøtte
barna. Jeg preker om den romerske offiseren som kjenner på avmakt,
og roper på Jesus, vel vitende om at mange i rommet gjør akkurat
det samme. Jeg synger sammen med Ingfrid, kona mi, «Come to
Jesus» av Chris Rice. Det er vanskelig å fullføre, for gråten presser på.
Vi får mye og god mat uansett hvor vi kommer. Vi får vennlige smil
og gode ord. Også fra presten i den russisk-ortodokse kirken som
ligger ved torget i Zhmerynka. Pastoren vår har rukket ut hånden
til flere ortodokse prester. Ikke alle ønsker kontakt eller samarbeid
med noen utenfor den «rette» kirken som har Moskva som sitt sete.
Mandag er avreisedag. Vi legger igjen koffertene med klær og nyttige
gjenstander som vi hadde med fra Norge. Frokost hos pastoren og
kona. Det er bare et par av deres 13 barn som er hjemme. De har
tre barn selv, og har tatt til seg 10. Ofte er bare mor hjemme og
må håndtere alskens situasjoner. Vi drar ikke uberørt hjem igjen.
Vi tar med oss inspirasjonen fra dem som i så stor grad ofrer seg
for andre. Ikke uten en viss bismak i munnen, med tanke på egne
– litt mer puslete – offer.

Adventskonsert
for små og store
i Bynesaulauen, Spongdal,
lørdag 8. desember kl. 1600
Byneset Songlag arrangerer for tredje år på rad
en familievennlig adventskonsert. Konserten er
tilrettelagt slik at folk i alle aldre – små og store –
skal trives og nyte en trivelig førjulsstund.
Koret byr på tradisjonelle julesanger og noen av
nyere dato. Et rollespill mellom mor og barn vil
binde det hele sammen og gi en forventningsfull
julestemning. Kanskje kommer nissen med gaver i
sekken!
Sammen med vår dyktige dirigent Sigrun Hove, Per
Olaf Green på piano/trekkspill, Sven Væren på bass
og engasjerte korsangere garanterer vi en flott
musikalsk opplevelse.

Fra venstre; Irene Hammer, forfatter og "julemora", dirigent
Sigrun Hove og Inger Lisbet Skjervold "jenta" i julefortellingen.

Store og små –
alle som kan krype og gå –

HJERTELIG VELKOMMEN!
Fv: Marit Lauglo, Karon Wanvik, Helge Venås, John Wanvik,
Ingfrid Gjone Enstad, Sveinung Enstad, Arne Kristian Sesseng,
Merete Holm Anderssen og Rigmor Sesseng

P.s. Husk at du rekker julebordet etterpå.
Se egen annonse/plakat i bladet.
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SLIK KAN DU PÅVIRKE KIRKEN
MAGNE VIK BJØRKØY

- Vil du påvirke hvordan kirken fremstår, eller hvordan kirken skal arbeide i ditt lokalsamfunn, er muligheten her
akkurat nå, sier Knut Kittelsaa. Han er ansvarlig for gjennomføringen av Kirkevalget 2019 i Nidaros. Og han
oppfordrer alle til å gripe muligheten og stille som kandidat.
Arbeidet med å finne gode kandidater til trønderske menighetsråd
og bispedømmeråd er absolutt i gang. Slik skal et moderne kirkedemokrati fungere; alle medlemmer skal ha mulighet til å påvirke
sin lokale kirke og menighet.
- Dette er et allsidig og spennende verv. Å sitte i menighetsråd gir
muligheter i alle retninger i lokalsamfunnet. Det kan handle om kultur, eldreomsorg, trosopplæring, kirkebygg eller hvordan den lokale
gudstjenesten skal være. Kirka skal ikke tres nedover hodet på dem
som bor i bygda, alle som bor der skal ha mulighet til å påvirke,
understreker Kittelsaa.
Han har vært prest i Nidaros i over 40 år, og kjenner derfor
trønderkirka bedre enn mange. Nå besøker han menigheter i hele
bispedømmet for å informere om Kirkevalget og inspirere til å stille
opp på listene.
- En lokal valgkomité setter opp en liste i hver menighet, her håper
vi at folk sier ja om de blir spurt. I tillegg er det mulig for hvem
som helst å sette opp en egen liste. Så lenge nominasjonsgruppa
er registrert innen 1. mars og ferdig liste er på plass til 30. april, er
den med i valget, forteller Kittelsaa.

Snart 100 år med demokrati
Kirken har etter hvert en lang demokratisk tradisjon. Det første
menighetsrådsvalget var i 1923, deretter har kirke og menighet
blitt styrt av helt vanlige mennesker fra lokalsamfunnet, og dermed
blitt ytterligere forankret.
- Prestene har ikke lenger enerett på å drive kirken. Den skal styres
og eies lokalt. For å få til det, trenger vi et aktivt og bredt forankret
kirkedemokrati, sier Knut Kittelsaa.
Det betyr at jobben ikke er gjort når det riktige antall kandidater
er på plass. På dagen for selve kirkevalget i september 2019 er det
minst like viktig at flest mulig av kirkens medlemmer møter opp og
gir sin stemme. Slik kan alle være med på å påvirke.

Rye kapell utleid til Forsvaret
i forbindelse med Nato øvelsen
Denne hyggelige hilsen lå igjen.
Apg. 28, 2
«Innbyggerne der var uvanlig hjelpsomme mot oss.
De tok seg av oss alle sammen og tente et bål, for det
hadde begynt å regne, og det var kaldt.»
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- Å bli med i menighetsråd og bispedømmeråd kan være din mulighet
til å påvirke kirken i lokalsamfunnet, sier Knut Kittelsaa. Han er
prosjektleder for Kirkevalget 2019 i Nidaros. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

Skal velge bispedømmeråd og kirkemøte
Det er ikke bare lokalmenigheten sitt råd som skal velges i
Kirkevalget 2019. Hvert bispedømme har også et eget bispedømmeråd, som vedtar regionale kirkesaker, deltar i nasjonale høringer
om kirken eller gjennomfører tilsettinger av prester og andre ansatte.
Og ikke minst: Bispedømmerådenes medlemmer utgjør Kirkemøtet.
Dette er kirkens «storting» som behandler overordnede nasjonale
saker. Denne perioden har Kirkemøtet for eksempel avgjort den mye
omtalte saken om likekjønnet vigsel.
- Til valg for bispedømmeråd og kirkemøte kan nominasjonskomitéens liste absolutt suppleres med selvstendige lister. Det er en
viktig del av kirkedemokratiet. Grupper som vil stille egen liste må
registrere seg innen utgangen av 2018, og ha listen klar innen 30.
april, forklarer Kittelsaa.

Glimt fra menighetslivet
FRA HØSTENS FØRSTE TREFF
som ble arrangert av diakoniutvalget på
Bydelskaféen den 19. september. Byneset
Spelemannslag deltok med flott musikk.
Det var omtrent 50 personer som hadde
funnet vegen hit denne ettermiddagen.

LEDERNE PÅ KONFIRMANTHELGA
IMI Stølen 5. – 7. okt. 2018

BABYSANG vinter/vår 2019
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.
4. januar Byneset helse og velferdssenter
18. januar
1. februar
15. februar
1. mars
15. mars
29. mars Nypantunet
12. april
26. april
10. mai
24. mai Nypantunet
7. juni Byneset helse og velferdssenter
https://kirken.no/bynesetogleinstrand

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!

Aktiviteter
for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus
annenhver fredag kl. 11.00
• Fusion ungdomsklubb på
Berg bedehus annenhver fredag
kl. 18.00-22.00
• Kirkesprell i SFO-tida
for 7-8. åringer på Byneset.
Invitasjon kommer i posten.
For mer informasjon,
gå inn på trosopplæringens hjemmeside

Byneset og Leinstrand menigheter
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Våre annonsører ønsker alle
en riktig god jul og et godt nyttår!
Klukk-klukk eggutsalg
Myrsundveien 28,
7074 Spongdal

V ipps

7
92663

70

Ferske egg rett fra Gården
Eggutsalget er selvbetjent i Hønsehuset

E-post:firmapost@hoyem.no tlf. 95 80 16 00

Tlf: 476 18 273

E-post: oyaas-el@online.no | Tel. 924 88 652

• Dame- og herrefrisør
• Solarium
• Timebestilling / drop in
• Tlf. 72849660
• Bak COOP på Rye

Terje Meek 406 94 700
Glenn Jakobsen 406 94 600

7083 Leinstrand
Tlf. 72 84 63 46

Hornebergveien 7A
7038 Trondheim
Mob.: 975 51 600

Klett | Tlf.: 72 84 67 90
7083 Leinstrand

Heimdalsvegen 172
7083 Leinstrand
Tlf. 72 59 09 90

Åpningstider
Man - fre 10.00 - 19.00
Lørdag 10.00 - 15.00

www.fagmobler.no

www.smb.no
Tlf. 485 00 600

Tlf. 72 84 67 00

Tlf. 72 84 67 00
ledigtime.no/tiptopharsentertrondheim

ledigtime.no/tiptopharsentertrondheim
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Annonser og kunngjøringer

Vi synger julen inn
I Byneset kirke
Søndag 16. des. kl. 19.00
•
•
•
•

Bynesstrupan
Byneset Spellmannslag
Byneset Seniorkor
Andakt ved prostiprest
Hilde Anette Løvenskiold Grüner

ROMJULSKONSERT
I Byneset kirke
3. juledag 27. des. kl. 19.30
Medvirkende:
• Byneset musikkorps
• Byneset Songlag
• Songlaget Våren
• Andakt ved sokneprest Sveinung Enstad
Kollekt ved utgangen
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Annonser og kunngjøringer
Fusion

Byneset og Leinstrand ungdomsklubb

Velkommen til
FREDSGUDSTJENESTE
Bynes-aulaen på Spongdal skole
Fredag 7. desember kl. 19.00
Konfirmanter og ungdomsledere deltar
• Nattverd
• Etter gudstjenesten blir det gratis julegrøt

ETTERMIDDAGSTREFF I
BYDELSKAFEEN
Onsdag 13. februar kl. 17.00
• «Fra Bjørkøya til Carnegie Hall»
Harald Bjørkøy synger og forteller
• Andakt
• Bevertning
Alle er hjertelig velkommen.
Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

MØTER I
BYNESET NORMISJON
Søndag 20. januar Berg bedehus kl. 19.30
Årsmøte
Søndag 24. februar Berg bedehus kl. 19.30
Alle er hjertelig velkommen!

ESTLANDSKVELD –

JULETREFEST

25 års jubileum for kontakt med
vennskapsmenigheten i Helme/Torva

I BYDELSKAFEEN

Onsdag 9. januar kl. 17.00
•
•
•
•

Juletregang
Sang av Byneset songlag
Andakt ved prost Dagfinn Thomassen
Bevertning
Alle er hjertelig velkommen.
Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

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
Tlf 72 59 42Man
20 –•freekragartneri.no,
9-17, lørdag 10-16facebook
Langåpent fra: søn 10. des: man-fre 8-19, lør 9-17, søn 12-14
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Berg bedehus fredag 25. januar kl. 19.00
•
•
•
•
•
•

Historisk tilbakeblikk
Prest Arvo Lasting i Helme menighet
Sokneprest Sveinung Enstad
Sang av «Joysing»
Utlodning
Bevertning
Vi håper at du kommer!

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

I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 7. desember 2018 til 31. mars 2019

7. desember – fredag
AULAEN SPONGDAL SKOLE KL. 19.00
«Fredsgudstjeneste»

1. januar – Nyttårsdag/Jesu navnedag
LEINSTRAND KIRKE KL. 17.00
Gudstjeneste

9. desember – 2.søndag i advent
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste «Lucia», dåp
Offer til menighetsarbeidet

6. januar – Kristi åpenbaringsdag
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

16. desember – 3. søndag i advent
BYDELSKAFEEN KL. 11.00
Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet
BYNESET KIRKE KL. 19.00
«Vi synger julen inn».
Offer til musikk i gudstjenesten

13. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

20. desember – torsdag
NYPANTUNET KL. 12.30
Gudstjeneste
Offer til TV-aksjonen
23. desember – 4. søndag i advent
INGEN GUDSTJENESTER
24. desember – julaften
BYNESET KIRKE KL. 12.30
Familiegudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp
BYNESET KIRKE KL. 14.00
Familiegudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp
LEINSTRAND KIRKE KL. 16.00
Familiegudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp
25. desember – 1. juledag
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Nattverd
Offer til Det Norske Misjonsselskap
26. desember – 2. juledag
INGEN GUDSTJENESTER
27. desember – 3. juledag
BYNESET KIRKE KL. 19.00
Romjulskonsert
30. desember – søndag før nyttår
INGEN GUDSTJENESTER

20. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden
BYNESET KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
27. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet.

10. mars – 1. søndag i faste
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
17. mars – 2. søndag i faste
BYDELSKAFEEN KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte
24. mars – Maria budskapsdag
LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
«Vi synger våren inn»
Offer til menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte
31. mars – 3. søndag i faste
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Estlandsarbeidet
Med forbehold om endringer.

3. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

Takk

10. februar – 6. søndag i åpenbaringstiden
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

Takk for all vennlig deltagelse,
blomster og minnegaver til Byneset
Sykehjem, 2.etg. ved vår kjære
mamma Bjørg Nilsen sin bortgang.

17. februar – Såmannssøndag
BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Det Norske Bibelselskap
24. februar – Kristi forklarelsesdag
LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste
Offer til Det Norske Bibelselskap
3. mars – Fastelavn
RYE KAPELL KL. 11.00
Karnevals-gudstjeneste
Offer til Musikk i Gudstjenesten

Greta, Bjørn, Åse og Helle m/familier
Takk for all vennlig deltagelse,
blomster og minnegaver til
Kreftfondet ved St.Olav ved vår far
Asbjørn Kvaals bortgang.
Oddgeir, Anne Brit og Elin med familier

Takk
Takk for blomstene jeg fikk fra
Diakoniutvalget på 80 års dagen.
Arne Edvin Larsen
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Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24

Min salme
HOLD FAST HVA DU HAR
Tekst: Jonas Anton Dahl Melodi: "Far verden, far vel"
Først noen ord om forfatteren:

Så til "Min salme":

Jonas Anton Dahl var kjent som prest og forfatter. Han ble født i
Stavanger 14. august 1849. Han ble utnevnt til kapellan ved Vår
Frues menighet i Trondheim i 1873. I 1876 var det slutt på oppholdet i Trondheim. Da reiste han videre til Amsterdam der han i
fire år virket som sjømannsprest.
I 1885 flyttet Jonas tilbake til Stavanger og ble prest i St. Petri
kirke. Det fins mer enn 20 bøker, religiøse skrifter, salme- og diktsamlinger, samt romaner etter Jonas Dahl. Jonas Anton Dahl er
den norske forfatter som har vært representert med flest salmer
i Landstads reviderte salmebok. I perioden 1907–1919 var Jonas
Dahl sogneprest i Ullern menighet i Aker.
Jonas Dahl døde i 1919, 70 år gammel. Han ble gravlagt fra
Ullern kirke.

Denne salmen bringer fram minner
fra den tiden vi "gikk for presten" hos
vår kjære sogneprest Eigil Trosterud.
Der måtte vi pugge salmevers og lære
bibelhistorien så godt vi kunne. Vi måtte være forberedt til vi
skulle stå på kirkegulvet for å bli overhørt. Da vi sto der i kirken til
konfirmasjonen den 3. juli i 1960, fikk alle spørsmål fra det vi skulle
ha lært i tiden hos presten. Selv fikk jeg spørsmål om denne salmen,
og jeg måtte lese hele første vers høyt der vi sto på kirkegulvet.
Det sitter i hodet fremdeles. Jeg har prøvd å leve opp til innholdet
i denne salmen, men gjennom årene som har gått har jeg innsett
at ikke alt er så enkelt som det er skrevet. Men – som det står –
Hold fast og hold ut!
Knut Olav Aasegg.

1. Hold fast hva du har!
Du fikk da som barn de til dåpen deg bar,
en rett til Guds rike, en høyættet arv,
med adgang til alt som kan tjene din tarv;
Guds nåde og styrke og frihet og fred,
til solen går ned.

3. Hold fast hva du har!
Guds bud som en lykte din barnehånd bar,
og Guds evangeliums sol kastet skinn
så vakkert og varmt i ditt barnslige sinn.
Og mørket som lokket med lystenes lek,
for strålene vek.

5. Hold fast hva du har!
Vær trofast mot hjemmet mot mor og
mot far!
Og se til din frelser i stort og i smått,
så går det deg vel, og så får du det godt
i ungdom og alder, og evig hos Gud!
Hold fast og hold ut!

4. Hold fast hva du har!
2. Hold fast hva du har!
Bevar din samvittighet ærlig og klar.
Du så mens som liten i hjemmet du var,
Fold hendene daglig enfoldig til bønn.
de åpne Guds himler, hvor engler med fred
Din barnetro vedstå i lys og i lønn!
og glede og renhet steg opp og steg ned.
Så mange gav gull og berømmelse hen,
Og Jesus oplukket sin favn imot deg,
fikk den de igjen.
og signet din vei

Elveseter
begravelsesbyrå
Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

72 84 50 80

kontakt@elveseter.com
www.elveseter.com

Skipnes Kommunikasjon AS

Døgnvakt:

