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Slekters gang 
Døpte
08.12.  Audun Vingsand Brørs, Leinstrand kirke 
08.12.  Iver Kulseth Eliassen, Melhus kirke
15.12.  Hedda Østerås, Havstein kirke
12.01.  Hedda Brå-Stenkløv, Byneset kirke
12.01.  Caspian Austeng Lykken, Byneset kirke
12.01.  Henry Erstad Eggen, Byneset kirke
19.01.  Joachim Hanssen Jacobsen, Leinstrand kirke
19.01.  Emil Vassli, Leinstrand kirke
19.01.  Leah Marie Herland, Leinstrand kirke
02.02.  Noelle Erichsen-Fossmo, Grane kirke
09.02.  Teodor Megård, Byneset kirke
09.02.  Frida Iversen Berg, Byneset kirke
09.02.  Elise Lund, Byneset kirke
09.02.  Emil Kvam, Byneset kirke
16.02.  Alexander Mahinay Vårvik, Leinstrand kirke
16.02.  Odd Johan Mahinay Vårvik, Leinstrand kirke
01.03.  Rebecca Iustina Dahl-Ratiu, Leinstrand kirke
08.03.  Sonja Hildrum Jacobsen, Byneset kirke 
15.03.  Iver Johan Sandmo Grip, Leinstrand kirke
15.03.  Live Korsnes Venås, Leinstrand kirke
15.03.  Dennis Nicolai Westerlund, Heimdal kirke  

Døde
13.11.  Jarle Stene, Byneset   f. 1930 
14.11.  Lillian Kitty Johansen, Byneset  f. 1929
26.11.  Jon Haug, Byneset  f. 1933
28.11.  Åse Stein, Byneset f. 1928
10.12.  Roar Hollum, Byneset f. 1945
10.12.  Helge Risstad, Byneset  f. 1932
25.12.  Ola Arnljot Njøs, Byneset f. 1938
25.01.  Gerd Lisbeth Kviseth, Byneset  f. 1945  

Ofringer siden sist
10.11.  kr. 1.170,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
17.11.  kr. 1.100,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
24.11.  kr. 1.375,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
01.12.  kr. 1.412,- «Lys til verden» (Rye kapell) 
01.12.  kr. 2.987,- «Lys til verden» (Leinstrand kirke) 
08.12.  kr. 1.432,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
15.12.  kr. 1.225,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
22.12.  kr. 1.770,- Menighetsarbeidet (Aulaen)
22.12.  kr. 2.714,- Musikk i Gudstjenesten (Byneset kirke)
24.12.  kr.15.844,- Kirkens Nødhjelp (Byneset kirke) 
24.12.  kr. 6.745,-  Kirkens Nødhjelp  (Leinstrand kirke) 
25.12.  kr. 1.322,-  Det Norske Misjonsselskap (Leinstrand kirke) 
26.12.  kr. 1.609,-  Det Norske Misjonsselskap (Byneset kirke) 
05.01.  kr.    700,-  Menighetsarbeidet ( Leinstrand kirke) 
12.01.  kr. 1.840,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
19.01.  kr. 1.700,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
26.01.  kr. 1.000,-  Menighetsarbeidet (Aulaen) 
02.02.  kr.    950,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
09.02.  kr. 1.250,-  Bibelselskapet (Byneset kirke)
16.02.  kr. 1.050,-  Bibelselskapet (Leinstrand kirke) 
23.02.  kr.    400,-  Musikk i Gudstjenesten (Rye kapell)

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

Leder i menighetsrådet: 
Siv Mari Forsmark 
tlf. 480 74 514
e-post: sivmariforsmark@gmail.com 

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

Jon Rokseth
Tlf. 920 50 531
jorokset@online.no

Rolf Røstum
Tlf: 988 28 445
rolfrostum@gmail.com

Kasserer: Helge Venås, 
tlf. 468 20 024

Olga Elisabeth Slettahjell
Tlf. 930 67 554
e-post: olgsle50@gmail.com

Kirkens ansatte Se også menighetenes hjemmeside: 

 kirken.no/bynesetogleinstrand



Den regisserte stillheten
Tobarnsmor Anita Reitan fra Lørenskog hadde ikke noe forhold til 
kirken, og begge barna var konfirmert humanistisk. Så skulle hun 
holde minnetalen i begravelsen til en kollega, og fikk i etterkant 
problemer med uro og panikkangst. Fastlegen var ikke tilgjengelig, 
og psykologene hadde lang ventetid. Da overrasket hun seg selv 
med å ringe presten fra begravelsen. 

Han lyttet oppmerksomt, men henviste slutt til en lokal prest der hun 
bodde, og Anita fikk kontakt både med han og sykehuspresten der 
hun jobbet. Hun ba dem unngå å snakke om Gud, og det respekterte 
de. Det førte til at hun fikk tillit til dem, og det førte også til at hun 
kom til tro gjennom denne prosessen. Hun gikk til gudstjenester i 
ulike kirker, og fant ro i sjelen, og fikk større trygghet på hvem hun 
var, og livet ble rikere. 

Det er avisen Vårt Land som forteller denne historien 7.februar. Den 
illustrerer veldig godt fra SJELESORG er. Det er et ord de færreste 
har som aktiv del av sitt vokabular. Man snakker om livet sitt med en 
kirkelig ansatt, og får selv sette agendaen; det er den som snakker 
som skal finne veien videre. 

En kirkelig ansatt har taushetsplikt, og er koblet fra alt øvrig 
hjelpeapparat. Det vil si at man ikke skal stille diagnose, og man 
trenger ikke å risikere at det gjøres tiltak man er imot (et unntak 
er hvis det snakkes om kriminelle forhold med fare for gjentakelse). 

En lærer setter karakterer, en mor og en 
far kan være uberegnelig, en psykiater 
kan medisinere. I sjelesorg kan man 
snakke fritt, og man kan settes fri. 
Om det er snakk om Gud eller ikke, så 
regner vi kirkelig ansatte med at Gud 
handler i sjelesorgens rom, til beste for 
den som kommer. 

Er det spesielle synder man vil bekjenne, kan SKRIFTEMÅLET tas 
i bruk, der man får høre tilsagnet om syndenes tilgivelse. Selv om 
det ikke finnes et møbel, en «skriftestol», som i katolske kirker, har 
alle prester mulighet til å praktisere dette. 

SJELESORG og SKRIFTEMÅL; to ord som har fått mindre 
oppmerksomhet i senere år, men som på grunnleggende vis hører 
med til kirkens oppdrag. 

Med dette har bevisstheten økt blant menighetsbladets lesere.

  
Takk for oppmerksomheten,  
og velkommen til samtale! 

Sveinung Enstad
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Til ettertanke

Visste du:
Å komme til de grå hår 
Poetisk beskrivelse av et eldre menneske, ordspråkene (Ordsp. 16,31)

På frukten skal treet kjennes 
Det er viktig at det er sammenheng mellom liv og lære. Brukes av Jesus i 
både konkret og overført betydning (Matt. 3,8 ;Matt 12,33 ; Luk. 6,44)

Å ane fred og ingen fare 
Når en føler seg trygg for uforutsette hendelser (1.Tess 5,3)

Koloss på leirføtter 
Om noe som synes stort og betydningsfullt, men som i virkeligheten er 
svakt (Dan .2,24-45)

MENIGHETEN HAR FÅTT NYTT KONTONUMMER 1506.30.34891

Redaksjonen har vedtatt at menighetsbladet kommer ut med 4 nummer i 2020. 
Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke 13, 18, 36 og 48.
Stoff til neste nr må være innlevert før 31. mars 2020. Sendes til hv456@kirken.no
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Deler av det nye menighetsrådet

Rom for oss
LEDER  

FOR ETT ÅR:

  
Siv Mari Forsmark

NESTLEDER  
FOR ETT ÅR:

 
Merete Holm Andersen

MEDLEM, KIRKELIG 
FELLESRÅD FOR FIRE ÅR:

 
Einar Nordbø

VARAMEDLEM, KIRKELIG 
FELLESRÅD FOR FIRE ÅR: 

Lars Engen

ØVRIGE MEDLEMMER

Signe Lise 
Hjellen

Amalie  
Vorseth Gipling

Ragnhild 
Kiplesund Gjære

Frode Hove Olga Elisabeth 
Slettahjell

Sokneprest 
Sveinung Enstad

DET NYE MENIGHETSRÅDET  
HAR KONSTITUERT SEG

 

«Offer til menighetens arbeide»
Hvordan brukes pengene som kommer inn? Hva er menighetens arbeide? 

Dette er jo en av de ganske få «frie» inn-
tekts  kilder som menighetene har for sin 
virksomhet.  Det har blitt færre offer til andre 
organisasjoner fordi man trenger pengene 
til eget bruk. 
Utgifter til drift av kirkebygg og kirkegård, 
slik som strøm, vedlikehold, reparasjoner osv. 
osv. er jo bevilgninger fra kommune og stat. 
Likedan lønn til ansatte.   
Pengene som kommer inn blir brukt til f.eks. 

kjøp av bøker til 4 åringene, bibler til konfir-
mantene, støtte til konfirmanthelg (hele belø-
pet dekkes ikke opp av egen andelen), støtte 
til lederkurs for ungdommer som deltar 
som ledere på konfirmanthelga, sangere og 
musikere i guds tjenestene f.eks ved konfirmant-
gudstjenestene og høytid ene, frimerker, annon-
ser i Adresseavisen,  gebyrer, nattverd oblater, 
eventuelt underskudd menighetsbladet, under-
skudd ved drift av Rye kapell.

De siste årene har menighetene gått med 
underskudd, så vi har vel ikke greid «å sette 
tæring etter næring». Dessuten har det 
samlede beløp pr år som kommer inn på «offer 
til menighetens arbeide» stadig blitt mindre. 
Vi har blant annet  forhøyet egenandelen 
for konfirmantene og redusert deltagelse av 
sangere og musikere i gudstjenestene i håp 
om at underskuddet skal bli mindre. 
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 ...i fokus

Det avgjørende er ikke HVA jeg føler, 
men hva jeg TENKER om det jeg føler
Et menneskes øyne er ofte spesialister på å 
observere hva andre bidrar med for at livet 
mitt er sånn som det er:
« Årsaken til all min elendighet, er at sensor 
ga meg strykkarakter til eksamen»
«Grunnen til at jeg er så deppa, er at 
kjæresten har gjort det slutt»

Men er det riktig dette, at alle som opplever 
at kjæresten har gjort det slutt blir bånn 
fortvilet og nesten ikke orker å leve ?
For de fleste er det svært trist. Men kom ikke 
og si at det er automatikk i årsaken «gjøre 
slutt» og «bli deppa».
Dersom det var slik, ville alle som opplevde 
dette bli deppa. Men slik er det nå en gang 
ikke.
Når et forhold oppløses, varierer reaksjonene 
fra den svarteste fortvilelse til hopp og hei, 
endelig fri!

Noen mennesker har gått i fossen av fort-
vilelse fordi de ikke fikk den de elsket. Men 
slett ikke alle gjorde det.

Her er poenget:
Det er ikke nødvendigvis det som hender 
rundt meg som bryter meg ned.
Heller ikke mine ulike følelsesreaksjoner på 
det som skjer.
Det avgjørende er ikke hva jeg føler, men 
hva jeg tenker om det jeg føler.

Det avgjørende er hva jeg tenker om det 
som skjer rundt meg. Jeg er fri til å tenke 
hva jeg vil.

Terry Waite, husker du ham? Engelskmannen 
som satt i fangenskap hos terrorister i Beirut 
og i Bekadalen i neste to år. Mesteparten av 
tiden satt han lenket fast i et lite kjellerrom.

Etter at han ble 
satt fri fra fangen-
skapet, har han 
skrevet en bok 
og reist verden 
rundt og fortalt 
hva han lærte 
gjennom de to 
 grusomme årene:
«Det viktigste for meg for å holde meg 
oppe, var vissheten om at det var noe mine 
fangevoktere ikke kunne ta fra meg, og det 
var tankene mine.
Det var viktig for meg å beholde full 
styrings rett over mine egne tanker.
Samtidig med at jeg var innelåst og 
fornedret, var min tanke fri. Den vandret 
over hele min verden og hadde sine egne 
store, vide, indre landskaper»

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 utgangs punkt 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:

UNGDOMS
LEDERE 

 mottok  
kursbevis i  

gudstjenesten  
2. februa

Fra venstre:  
Marie Katrin Skjøstad 

Kleiven, Henrik 
Alexander Brå, Jostein 

Tronsaune, Amanda 
Bakken Tøndevold, 

Ingrid Røhmen Megård, 
Natalie Klevset 

Leimbrock og Eirin 
Anita Knudsen Aasen

Ikke til stede da bildet 
ble tatt: Ida Gustafson, 

Malin Gomo, 
 Mikael Nervik Røstum 

og Sina Johnsen. Fo
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Menighetsbladet informerer:
«Menighetsrådet har oppnevnt Sveinung 
Enstad fra menighetsrådet samt frivillig 
Rolf Røstum til å følge opp saken angående 
handikapp-toalett i Byneset kirke.

Den 6. februar ble det avholdt et første 
møte i Munkegata 6. Der møtte foruten 
ovennevnte navn kirkeverge Kjell Inge 
Norgård, avdelingsleder for bygg og eiendom 
Arne- Ingolf Norwich og byggeleder Nils 
Jørgen Brå. Her kom det fram at det har vært 
jobba med saken over ei tid, men at lite har 
skjedd den siste tida. Det er nok flere grunner, 

men det å skulle finne en brukbar løsning 
som skal ivareta kirkebyggets egenverdi 
og samtidig tilfredsstille dagens krav om 
handikapp-toalett samt ivareta behovet for 
et dåpssakristi – og ikke komme i konflikt 
med fredede graver og adkomst ned forbi 
kirka – har vært utfordrende.

Men det må finne sin løsning! Byggeleder 
Brå (som hadde stått for arbeidet med 
handikapp-toalett i Leinstrand kirke) fikk 
i oppdrag å kontakte rette vedkommende 
for å komme opp med skisserte løsninger 

ut fra det som ble nevnt i møtet som mulige 
utvidelser/ påbygg.

Møtet ble avslutta med at vi som repre-
sentanter fra menigheten understreka at nå 
har vi venta lenge nok på en løsning. Vi vil i fort-
settelsen prøve å ha jevnlig kontakt om saken.

Det er for øvrig montert sprinkleranlegg i 
Byneset kirke, men det er ikke satt i drift da 
det må legges ny vannledning først. Samtidig 
er det gjort endringer|oppgraderinger på 
herretoalettet i kjelleren.

BYNESET KIRKE BLIR STENGT 
FOR GUDSTJENSTER OG SERMONIER

FRA TIRSDAG 14. APRIL TIL TIRSDAG 19. MAI
Det skal legges ny vannledning i veien ned til kirka.

Det betyr at bl.a samtalegudstjenesten med Bynes-
konfirmantene søndag 26. april blir i Leinstrand kirke.
Likedan folkemusikkgudstjenesten søndag 10. mai  

blir i Leinstrand kirke.  
Begravelser/bisettelser må også avholdes i Leinstrand kirke 

eller andre steder i denne tiden.

HAR GRAVSTØTTA KLART SEG 
GODT GJENNOM VINTEREN?

Det er viktig at pårørende tar en tur på kirkegården når telen 
har gått for å se hvordan den enkelte gravstøtte har klart seg 
i “vårløsninga” Hvert år er det mange støtter som har blitt 
skjeve - eller har falt over ende. Blomsterfondet.

LEINSTRAND KIRKE
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.

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

Kondolansekort
HAR DU BEHOV FOR LOKALER
Til konfirmasjonsselskap – dåpsselskap – 
bursdager – minnesamvær eller lignende? 

BERG BEDEHUS ESP BEDEHUS
v/Asbjørn Hangerhagen v/Randi Lerli Bliksås
mob. 930 83 035 mob. 901 19 016
mail: asbjorn@hangerhagen.no mail: rablik@online.no

RYE KAPELL
v/Helge Venås
mob. 481 13 942
mail: hv456@kirken.no 

FESTKONSERT

 MEDVIRKENDE:

Byneset Leinstrand skolekorps •  
Byneset musikkorps • Byneset seniorkor • 

Jørgen Larsen • Marvin Wiseth •  
Skoleelever fra Nypvang, Spongdal  

og Rye skoler

BYNESAULAEN  
8. MAI KL. 19.00

Gratis inngang.  
Servering av frigjøringskake og kaffe etter konserten.

Arr.: Musikkens Venner på Byneset og Leinstrand

I ANLEDNING 
FRIGJØRINGSJUBILEET
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Leinstrand Songlag

Etter flere forsøk på å stifte et kor 
på Leinstrand ble Songlaget endelig 
stiftet den 28. november 1928. 

Jarle Vingsand hadde da fått jobb som 
lærer og klokker i bygda, og han ble da også 
korets første dirigent, og koret fikk fort et 
rykte for å være et godt kor med mange 
fine stemmer. 

Det er gått over 90 år siden den spede 
begynnelse, men korgleden er fortsatt 
sterkt til stede. Det har med årene kommet 
til sangere fra hele Trondheim, og mange 
dyktige dirigenter har satt sitt preg på koret. 

I dag teller koret 25 sangere, og repertoaret 
har endret seg betraktelig gjennom 
årene, selv om det fortsatt er stor glede 
i klassisk korsang. I juni 2020 arrangeres 
Landsfestival for kor i Trondheim, og  
Leinstrand Songlag har siden nyttår øvd 
og sunget på Trøndersk repertoar, som 
bla “Trønder” med tekst av Mads Bones 
og musikk av Kyrre Havdal, “Vømmelstev” 
– en variasjon over Rotmos drikkevise, 
Henning Sommeros “Bruremarsj fra Øre” og 

“Soleplassland” av Tre små kinesere. Flotte 
arrangementer og skikkelig lokal forankring 
gjør dette til noen artige sangøvelser! 

Songlaget er sammen med flere lag 
og foreninger på Leinstrand eiere av 
Samfunns huset, og deltar hvert år på 
Bygda kveld. Planen i år er selvsagt å servere 
det trønderske repertoaret vi har øvd inn 
hittil.  

Av andre aktiviteter varierer dette fra 
år til år, men vi arrangerer eller deltar i 
adventskonserter, synger for beboerne på 
Helse- og Velferdssentre, arrangerer egne 
konserter i bygda eller på sørsida av byen, 
deltar i stevner og på felleskonserter i 
regi av Norges Korforbund Sør-Trøndelag, 
synger på kjøpesenter og er nå og da ute på 
langtur, som f. eks til Stryn, Røros, Fosen, 
Bergen, Dublin og Krakow. Det finnes 
fantastiske minner om sang i katedraler 
og saltgruver, men også fra YR-konserter 
i Trondheim. 

Som korsanger er man en del av et stolt 
fellesskap med mye livskvalitet: Sosialt 
samvær, fellesskap, gleden ved sangen 

– alle deler den samme lidenskapen, og 
gleden er felles når det klaffer. Korsang gir 
mye energi og er god medisin!  

I dag ledes koret av operasangeren Marius 
Berg, en fantastisk dirigent som vikarierer 
i vår faste dirigent Simon Andre Jacobsens 
permisjon. Heldigvis har vi i Trondheim 
et NTNU som stadig skaper nye og gode 
dirigenter, og vi har også et fantastisk 
hjelpeapparat i Norges Korforbund Sør-
Trøndelag, der Tove og Trine gjør sitt beste 
for å støtte opp om de mange korene i 
regionen.   

Vi føler oss svært heldige som får være 
en del av et kor, og et svært mye større 
fellesskap, og vi blir alltid glade når vi får 
nye sangere. Skulle det sitte en liten spire 
til en korsanger i akkurat DEG, er det bare 
å kontakte oss, enten på Facebook eller ved 
å komme på en øvelse på Tiller Helse- og 
velferdssenter en tirsdag kl. 19.00 – så 
kan du bare være tilstede, se og lytte,  og 
kanskje du vil gi det et forsøk! Velkommen 
skal du være! 

Bente Høynes

Fo
to

: A
vi

sa
 G

au
la



8 | Byneset og Leinstrand menighetsblad 1-2020

Glimt fra menighetslivet

MENIGHETSFESTEN PÅ ESP BEDEHUS 23. JANUAR

I anledning sammenslåingen av de to menighetene til én, ble 
det arrangert en fest på Esp bedehus. To som bidro til at det ble 
en god stemning var skuespiller Marianne Meløy fra Trøndelag 
teater og musiker Espen Selbæk

Foto: Einar HjellenBløtkaka som ble servert

Songlaget Våren
deltok i konserten

“Lyden av kirke” 
søndag 2. februar.

 
ESTLANDSKVELD
FREDAG 31. JANUAR var den årlig Estlandskvelden  (innsamling til vår 

vennskapmenighet Helme) som menigheten arrangerer. Møtestedet i år var på 

Rye kapell. Her var det mellom 60-70 til stede.

Orkland mannskor bidro med god sang. 

En trivelig kveld for alle som var møtt opp.
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Foto: Einar Hjellen
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Aktiviteter  
for barn og unge
• Babysang  

kl. 11.00 annenhver fredag.

• Fusion ungdomsklubb,  
på Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00-22.00

• Gårdsklubb på Oppegga for barn opp til 10 år.

• Onsdagsklubben på Esp bedehus for barn opp til 10 år.

• Kveldsmat på kapellet med Sprell levende.

• Sommertweens

For flere aktiviteter, datoer og informasjon,  
se menighetens hjemmeside og Facebookside.
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Fusion  
– Byneset og Leinstrand ungdomsklubb

Hver andre fredag fylles Berg bedehus i 
Spongdalsvegen 569 opp med ungdommer.  
Da er det klubb-kveld på Fusion ungdomsklubb.

Ungdomsklubb på bedehuset 
har eksistert i mange 10-år, 
men Fusion ble etablert i 2003. 
Klubben er en del av Byneset 
og Leinstrand menighet sitt 
ungdomsarbeid. Oppmøtet har 
varier fra år til år, men nå er 
vi inne i vår beste tid. De siste 
par årene har det kommet fra 
50-80 ungdommer på klubben. 
Rekorden er over 90. 

Hva skjer på klubben? 
Bedehuset har mange rom, så 
her kan man velge hva man 
vil gjøre. Oppe på loftet er det 
stort sett musikk og prat som 
foregår. Her er det sofa-plass 
til ca. 30 stykker. I storsalen i 1. 
etg. er det spill for de som liker 
å være litt aktive. Her er det 
2 bordtennisbord, minibiljard, 
couronne og mulighet for spill 
på storskjerm som Guitar hero 
og sportsspill. I lillesalen går 
det litt roligere for seg. Her er 
det brettspill og sosialt rundt 
bordene. Vi har alltid en andakt 
eller en liten time out i løpet av 
klubb-kvelden. 

Ingen trenger å gå sulten fra 
klubben. Vi har alltid våre to 
trofaste kokker på kjøkkenet, 
Eivind Hove og Anita Martila 

Pettersen som lager pizza fra 
bunnen og annet bakverk. Takket 
være tilskudd fra Trondheim 
kommune, kan vi servere gratis 
mat og drikke hver gang. Vi er 
alltid mange voksne på klubben. 
Som regel to av de ansatte 
i menigheten, flere voksne 
frivillige, og ungdomsledere. 
Det skal være trygt og greit å 
være på klubben, og det skal 
også være mulig å få prate med 
en voksen om noen har behov 
for det. 

Fra og med høsten 2019 har 
vi hatt et samarbeid med 
Natteravnene på Byneset, og 
folk fra politiets forebyggende-
gruppe stikker også innom 
klubben av og til for å treffe 
ungdommene og få med seg hva 
som skjer. Det er veldig kjekt å 
kunne tilby et slikt samlingssted 
for ungdommene på bygda, 
og særlig på fredagskveldene 
hvor det ellers skjer lite, er 
det hyggelig å se at tilbudet 
blir godt mottatt og benyttet. 
Uten alle frivillige som stiller 
opp hadde vi ikke kunne drevet 
klubben, og vi har alltid behov 
for flere som kan tenke seg å 
være med og bidra. 

Foto: Bjørn-Olav Berg
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MØTEOVERSIKT  
første halvår 2020
for Byneset Misjonsforening,  
Norsk Luthersk Misjonssamband

I. FORENINGSMØTER PÅ SØNDAGER.
19. april hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30 

Taler: Knut Lid
24. mai hos Nora Brenne kl. 19.30
21. juni hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30

II. MØTEUKE VÅREN 2020,  
31. MARS-2.APRIL PÅ BERG BEDEHUS (uke 14)
Taler: Øyvind Rott

Tirsdag 31. mars: Berg bedehus, lillesalen kl. 19.30
Onsdag 01. april: Berg bedehus, lillesalen kl. 19.30 
Torsdag 02. april: Berg bedehus, lillesalen kl. 19.30 

NB: DET TAS FORBEHOLD OM FORANDRINGER I 
PROGRAMMET

BASAR
Esp bedehus fredag 17. april kl 18:00

Andakt, sang, åresalg og bevertning.

Velkommen!
Arr:  Styret i Esp bedehus

RAKEDAG PÅ BYNESET 
KIRKEGÅRD VÅREN 2020

Mandag 27. april fra kl. 17 
arrangeres årets rake- og ryddedag. 

Blir det for dårlig vær prøver vi onsdag 29. april.
Alle som har anledning til å bli med på «vår-
rengjøringen» er velkommen! 
Dugnadskaffe med tilbehør serveres når vi er enige om 
at jobben er gjort!

Styret i Byneset Blomsterfond

 EttErmiddags- 
trEff  

i bydElskafEEn
Onsdag 15. april kl. 17.00

• Sang av Shalom
• andakt ved  

audun Berg Slettahjell 

 Velkommen

KunngjøringerKunngjøringer
BYNESET 
NORMISJON  
MØTER VÅREN 2020  
PÅ BERG BEDEHUS

• 2. påskedag 13. april kl. 19.30  
Påskelovsang hos Olga Elisabeth 
og John Slettahjell. Andakt ved 
prost Dagfinn Thomassen 

• Søndag 10. mai Kl. 19.30  
andakt ved regionleder  
Inger Brit Rødberg  

Velkommen!
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Takk               
Hjertelig takk for all deltakelse, 
blomster og pengegave til ansatte 
ved hjemmetjenesten på Byneset i 
forbindelse med Jarle Stene sin bort-
gang den 13 november 2019. 
Else, Randi, Henrik, Maria og Johan

Takk for oppmerksomhet, blomster og 
gaver til hjemmetjenesten på Byneset 
ved vår kjære Jon Haug sin bortgang.  
Magnhild, Bjørnar, Gunnhild, Jarle, 
Kjellfrid med familier.

Hjertelig takk for blomster til min  
80 årsdag fra Diakoniutvalget. 
Elisabeth Larsen

Mange takk for vennlig deltagelse og 
oppmerksomhet, blomster og gaver til 
Øya Helsehus 3 A ved vår kjære Helge 
Risstad sin bortgang.  
Astrid, Olav, Brynhild og Randi med 
familier.

I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 29. mars til 17. mai 2020

Søndag 29. mars – 4.søndag i faste 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Åshild Brenne, nattverd
Offer til menighetsarbeidet

Søndag  5. april – Palmesøndag

NYPANTUNET KL. 11.00
Gudstjeneste ved Oddvar Gudmestad og
Unni Taraldsen Aune, nattverd

BYDELSKAFEEN KL. 17.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner og 
Taraldsen Aune, nattverd, kirkekaffe
Kollekt til menighetsarbeidet

9. april – Skjærtorsdag

RYE KAPELL KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen 
Aune
Nattverd, kveldsmat 

10. april – Langfredag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad 

Søndag 12. april – 1. påskedag 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Enstad, 
Dåp, nattverd, offer til Sjømannskirken

Mandag 13. april – 2. påskedag

INGEN GUDSTJENESTER

Søndag 19. april – 2. søndag i påsketiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner,
Nattverd, offer til menighetsarbeidet

Søndag 26. april – 3. søndag i påsketiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
ved Enstad og Taraldsen Aune
Offer til menighetsarbeidet
LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
ved Enstad og Taraldsen Aune
offer til menighetsarbeidet

Fredag  1. mai – offentlig høytidsdag

RYE KAPELL KL. 09.00
Gudstjeneste ved Dagfinn Thomassen
Offer til Kristne arbeidere

Søndag  3. mai – 4. søndag i påsketiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu
Nattverd, offer til menighetsarbeidet

Søndag 10. mai – 5. søndag i påsketiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Folkemusikkgudstjeneste ved Enstad med 
flere

Søndag 17. mai – Grunnlovsdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 09.45
Gudstjeneste ved Esbjørn Hummelgård
Offer til Redd Barna
RYE KAPELL KL. 11.15
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner
Offer til Redd Barna

Med forbehold om endringer.

Trenger du litt avlastning og 
et pusterom i hverdagen?

Middag       musikk

Esp bedehus, 
Kammen

Torsdag 16. april  
kl.16.30-18.00  

 
 

    

for barna etter middagen

Påmelding til Unni Taraldsen Aune
kvelden før: Mobil/mail: 954 74 299/ 
ua936@kirken.no (frivillig betaling)

KVELDSMAT  
på kapellet

Søndagene 29. mars og  
26. april kl. 17.00-18.15 

inviterer vi til møtepunkt  
for små og store 

Det blir kveldsmat,  
sosialt samvær og samling 
rundt bibel historier 
med utgangs punkt i 
Søndagsskolens opplegg 
“Sprell levende”.



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

Min salme/sang  Ann Mari Husby Aune

Æ sjer stjerna som skinn over Trondhjem i natt,
som et smykke mot gråkallens rand.
Æ sjer lys fra et skip mot et skimranes hav, stille legg det fra land.

Verden den viske god natt og sov godt,
og den gamle dom’en hold vakt.
Over hjerta som banke, over store og små,
over ei Trondhjemsnatt.

Æ sjer Munkholmen bade i gull i natt, deinn stråle som ein vakker rubin.
Æ sjer dis’n over elva lage eventyrland, som spoinne av fineste lin.

Verden den viske god natt og sov godt,
og deinn gamle dom’en hoill vakt.
Over hjerta som banke, over store og små,
over ei Trondhjemsnatt.

Kjærlighet leve bak nattsvarte ruta,
det samme gjør smerte og sår,
drømmen lokke fram smil fjerne tåre og trøste det va i går.

Æ sjer stjerna som skinn, over Trondhjem i natt,
som et smykke mot Gråkallens rainn.
Æ ser lys fra et skip mot et skimranes hav,
stille legg det fra land.

Verden den viske god natt og sov godt,
og deinn gamle dom’en hoill vakt.

Over hjerta som banke, over store og små,
over ei Trondhjemsnatt.

TRONDHJEMSNATT
Åge Aleksandersen

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå
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Det som slo meg første gan-
gen jeg hørte Trondhjemsnatt 
var at Åge Aleksandersen var 
blitt like glad i Trondheim som jeg 
– begge født i «gamle» Nord-Trøndelag.  
En vakker hyllest til Trondheim by.

I Tore Stømøy’s TV serie «Sanger fra Norge» kom det fram at 
sangen var skrevet til en venn som hadde vært utsatt for en 
ulykke. Det Åge ville si med sangen var HÅP. Naturskildringen 
og beskrivelsen av byen var veien dit.

Gjennom den blå timen har jeg både sett stjerner som smykker 
mot Gråkallens rand, Munkholmen som bader i gull, og elva 
som lager eventyrland – mens Domen holder vakt.

Åges beskrivelse er uttrykk for håp og kjærlighet, og 
Trondhjemsnatt synger han bare i Trondheim by.

Håp og kjærlighet må vi forvalte  
så vi har det for all evighet.


