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Slekters gang 
Døpte
29.11.  Jesper Hove Utne, Byneset Kirke 
29.11.  Signe Haugrønning, Byneset kirke 
13.01.  Alexandra Marie Photijak Stene, Byneset Kirke 
24.01.  Thea Tran Nyborg, Byneset kirke  
   

Døde
26.10.  Johanne Anette Aalberg, Byneset  f. 1923
06.11.  Marit Skjøstad, Byneset f. 1956
10.11.  Erik Berg, Byneset f. 1923
19.11.  Martin Risstad, Byneset f. 1948
05.12.  Ingeborg Selbæk, Byneset  f. 1923
26.12.  Erna Haugum, Byneset f. 1942 

 

Ofringer siden sist
08.11. kr. 1.200,- Menighetsarbeidet  (Leinstrand kirke)
15.11. kr. 200,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
22.11. kr. 400,- Menighetsarbeidet  (Leinstrand kirke) 
29.11. kr. 550,- Menighetsarbeidet  (Byneset kirke) 
06.12. kr. 200,- Menighetsarbeidet  (Byneset kirke)
13.12. kr. 700,- Menighetsarbeidet  ( Leinstrand kirke)
24.12. kr. 1.300,- Kirkens Nødhjelp  (Byneset kirke)
24.12. kr. 1.155,- Kirkens Nødhjelp  (Leinstrand kirke)
25.12. kr. 200,- NMS  (Byneset kirke)
26.12. kr. 1.000,- NMS  (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

Leder i menighetsrådet: 
Merete Holm Anderssen 
tlf. 940 55 249
e-post: merete_96@hotmail.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

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

MENIGHETEN HAR FÅTT EGET KONTONUMMER 
1506 30 78300

Redaksjonen har vedtatt at menighetsbladet kommer ut med 4 nummer i 2021.
Utgivelsene er bestemt slik: uke 7, 16, 34 og 47. 
Stoff til neste nr må være innlevert før 4. mars 2021. 
Sendes til hv456@kirken.no

MENIGHETENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK-SIDE 
Endringer skjer fort for tiden, og menighetsbladet vil ikke alltid 
være oppdatert. Redaksjonen vil oppfordre til å følge med på 
menighetens hjemmeside eller Facebook-side. Vi forsøker å holde 
disse sidene oppdatert til enhver tid ut fra hvilke restriksjoner 
som gjelder.

https://kirken.no/bynesetogleinstrand
Byneset og Leinstrand menighet

 Endringer i redaksjonen
Takk til Anne Lise Berg som sluttet i redaksjonen fra nyttår.



Vanskelige tider
«Visst e de vanskelige tider, visst e´ det lett å gå seg bort. 
Skremmande nye, blanke sider, i mårå kommer alt for fort.» 

Det sang Bjørn Eidsvåg i 1988. Jeg var 14 i 1988, og jeg kan ikke 
huske at verden var i noen særlig krise. Var det vanskelige tider, 
sier du? Nå er det VIRKELIG vanskelige tider, nå. Bjørn, når kommer 
oppfølgeren «Sinnssjukt vanskeligt å leva» med undertittel: «Åttiåtta 
var kjempelett» ?

Klimasaken synes jeg er ubehagelig, for de fleste forskere mener vi 
nærmer oss et vippepunkt, der det blir umulig å snu trenden. 

Men det er en sak til som truer vår eksistens, eller rettere sagt; 
sameksistens. 

Det er løgner og konspirasjonsteorier på internett. Nettet er en 
velsignelse når du skal hente informasjon, løse problemer og ha 
kontakt med venner. Men det er også en løgnmaskin, og et verktøy 
til å skape uoverstigelige kløfter mellom folk. Det å dementere en 
usannhet er bortimot en umulig øvelse. Et bilde med et angivelig 
utsagn fra en kjent person kan gå sin seiersgang i sosiale medier 
verden over før noen aviser, eller vedkommendes twitterkonto, 
avkrefter utsagnet. Men kun en viss prosent av alle som har sett 
bildet, vil få med seg dementiet. Løgnen lever sitt eget liv. Visse 
grupperinger på nett samler ammunisjon til sin sak med mye falskt

 materiale. («Flat Earth Society 
has members all around the 
globe» - en litt uheldig formulering 
i presentasjonen på Facebook, men 
det viser at mange faktisk tror at 
jorden er flat). Verdensbildet blir fordreid, 
både kosmologisk og ideologisk, og det blir nær 
sagt umulig å nå inn med fakta. 

I USA er dette gjort veldig tydelig i de senere dager, at folk lever 
i parallelle univers. Det hjalp ikke hvor mange rettsinstanser og 
demokratiske institusjoner som benektet valgfusk. Resultatet 
ble at man trampet i selve demokratiets klavér. Det var fare for 
liv på individuelt nivå, men dette representerer også en fare for 
demokratiske nasjoners liv. Hvis ikke man lar de folkevalgte ta sitt 
ansvar og gjøre jobben sin, men underkjenner deres myndighet, 
banker vold, kaos og tyranni på døra. 

Vi er i internettets barndom. Kan det vokse av seg barnesykdommene, 
som gjør at vi ikke holder sannheten i hevd? Jeg er ikke overbevist 
om det. 

Jeg lander ikke med et forløsende bibelord eller med å stake ut en 
retning. Jeg oppfordrer bare til å stemme i kirkens klagerop på vegne 
av oss selv og hele verden: «Kyrie eleison!» (Herre, forbarm deg!)

Sveinung Enstad
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Til ettertanke

Sosialt arbeid  
i diakonien 

Bilde fra henting av mat på 

Matsentralen Trøndelag.  

Byneset og Leinstrand 

menighet samarbeider 

med Heimdal menighet i 

dette arbeidet. Mat hentes 

en gang i måneden og 

deles ut i menighetene.
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Kjærlighet og den lange livsveien
Hvordan kommer to mennesker sammen, 
så tett sammen at de i stille ømhet eller 
lidenskapelig begeistret vil bære hverandre 
gjennom livet ? Det er et stort mysterium. 
Du kan ikke si hva som fortryller deg slik hos 
den andre. Et blikk, en hårlokk, et smil. Ved 
den minste kontakt slo hjertet ditt hardere.  
Dere drømte om hverandre, og dere bodde 
hos hverandre. Dere bebodde hverandre som 
et hus enda lenge før et hus ble bygget, og 
du følte deg hjemme, hjemme i det store 
mysteriet som vi kaller «kjærlighet». Dere 
er sammenvokst i hverandres liv slik som to 
grener vokser fra den samme stamme og rot. 

Men livsveien er lang. Ikke hver dag lyder 
festklokkene. Den første begeistringen går 
over, det kommer mange ensformige dager. 
Man begynner å merke at den andre ikke bare 
har gode sider. Du ergrer deg av og til, og da 
tenker du: «Jeg har tatt feil» 

Men du har ikke tatt feil. Ethvert menneske 
er bare et menneske lik alle andre mennesker. 
Alle som lever, har en rytme for dag og natt, 
høyt og dypt, ebbe og flod. Hvert år blir det 
vår, sommer, høst og vinter. 

Ha tålmodighet, stor tålmodighet med deg 
selv og enda mer med andre. Og forlat aldri 
huset for din kjærlighet og trofasthet. 

Når stormen kommer, få da ikke panikk og 
slipp ikke alt løs. Hold fast ved røttene for din 
kjærlighet og vent. Stormen går over. Ekte 
kjærlighet vil bestå. 

Mist ikke motet
Hvis solen er forsvunnet ut av livet ditt, søk 
da stjernen som Gud har tent for deg et eller 
annet sted. 

Hvis du står med tomme hender og ikke 
har noen perler å tilby, vit da at Gud ikke 
forlanger noen høst av deg, ingen fulle låver. 

Hvis du finner at dine medmennesker har satt 
skåter for dørene, hvis ingen åpner lenger 
selv om du banker på dag og natt, snu deg da 
ikke fortvilet bort i grenseløs bitterhet. Gud er 
glad i deg og skal et eller annet sted åpne et 
menneskehjerte for deg for å la deg vite det. 
Det skal holde opp å regne. Kulden går over. I 
et smil og i ømheten fra en hånd skal du føle 
våren og begynne å leve igjen. 

Hvis budskapet du bringer, går tapt i ørkenen,  
og det ikke er noen til å lytte, vit da at Gud 
har satt ut skjulte antenner som kommer til 
å oppfange hvert ord fra ditt hjerte og sende 
signalene over alle uttørkede og ufruktbare 
marker til det lille stykke jord hvor den nye 
verden blir født. 

Hva som enn kommer til å hende, hva som 
enn kommer til å tilstøte deg, mist aldri 
motet.

Phil Bosmans

Jeg er glad i deg
Norsk utgave ved Åse B. Willoch og Øistein Parmann

Forlaget Grøndal og Dreyer
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KONFIRMASJONS
GUDSTJENESTER  
VÅREN 2021
23. mai – 1. pinsedag 
LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00 OG 13.00

29. mai – lørdag
BYNESET KIRKE KL. 11.00 OG 13.00

50-års konfirmanter 2020 Byneset

Bilde ble lite og uklart i forrige nr. vi prøver igjen:
Fra venstre slik du ser bildet:

Rekke 1; Randi Selbæk, Per Ola Skjærvold

Rekke 2; Judith Tøndel (f. Pettersen)

Rekke 3; Ove Jacobsen, Tove Elisabeth Håbjørg (f. Larsen),  
Alfhild Rosvold (f. Selvåg) , Odd Tore Langørgen, Morten Strand

Rekke 4; Grete Haug,  Trond Indergård, Synnøve Skogstad, Sivert Frøseth, 
Torger Langørgen

Rekke 5; Bente Størseth (f. Arnevik), Bente Leirfall (f. Klefstad ),  
Oddbjørn Brå, Håkon Fallan

Rekke 6; Olav Jørund Brå

Lite bilde: Åshild Guldteig

Visste du:
Kanaans språk
Svulstig tale eller språk som brukes for spesielt innvidde. 
Bl.a om kirkens vanskelige og interne språk. Har kanskje sin 
opprinnelse fra profeten Jesaja (Jes.19,8)

Å kaste sine øyne på 
Om å finne en person eller gjenstand attråverdig. Brukes om 
Potifars hustru som fikk lyst på Josef (1.Mosebok 39,7)

Ellevte time 
Om en siste mulighet, like før en frist går ut. Med utgangs-
punkt i en lignelse som Jesus fortalte (Matt 20,9)

Å sitte i (leve) i sitt elfenbenstårn 
Om å leve i isolasjon fra hverdagen og aktuelle hendelser og 
problemer. Har muligens sitt utgangspunkt i Høysangen, der 
det heter at den unge kvinnens hals er som et elfenbenstårn 
(Høysangen 7,4)



Et møte med Jon Stene på Steinshylla

«Jo på Hylla»
“Jeg kom tilbake til hjembygda,”min barndomsdal”, da kona døde for 
20 år siden,” sier Jon Stene når Menighetsbladet besøker ham på 
Steinshylla en vakker novemberdag . Sjøen ligger speilblank og 
blikk stille med en båt glidende bortover vannet, sola varmer enda 
litt, senhøstes, stedet og dagen gir, årstiden til tross, assosiasjoner 
til en sommerdag på Sørlandet eller for den del enda sørligere 
breddegrader. Men dette er altså Byneset på sitt beste, 8. nov!

Knutepunktet på Stene
Hjemstedet til Stene har et historisk sus over seg som et trafik-
knutepunkt fra langt tilbake i tiden da folk skulle til St. Michaels 
kirke på Stein og kirkene i bygdene omkring. Fra 1900 ble det 
bygget flere kaianlegg, slik at man kunne transportere melken 
fra Spongdal meieri med båt til byen. Slik slapp man den lange 

hestetransporten. Etter hvert ble det et senter på Stene med 
meieri, bakeri og butikk kom også til, drevet av Jon sin bestefar. 
Halve kjellerrommet på bygningen som ble satt opp i 1908 rom-
mer fortsatt bakerovnen der 120 brød ble stekt på en gang. “Så 
her baker vi brød bare en gang i året!” spøker Stene, “og i stua, hvor 
vi har vår samtale, sto disken i butikken,” minnes han, “ja, du sitter 
akkurat foran disken,” legger han til.

Men så ble Trollaveien bygget, deretter kom bilen. Båttrafikken 
ble avsluttet mellom 1928 og 1929. Meieriet ble nedlagt. Byneset 
Samvirkelag ved Risstad mølle kom i 1925. Da var det uaktuelt 
med butikk her.

Forhistorien til Jon sitt hjemsted har han skrevet om i historielagets 
årshefte for Byneset fra 2000.
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Profilen

 

Vedrørende Profilen med Jon Stene
Menighetsbladet har vært i samtale med Jon Stene som hadde så mye verdifullt og interessant å fortelle at det sprengte rammene 
for antall sider i bladet. Derfor har vi valgt å fordele intervjuet på flere numre. Dette til orientering for våre lesere.

God lesning!

Hilsen redaksjonen.

Jon Stene i hagen sin ved tuntreet på Steinshylla.  

Foto: Flemming Stene



En aktiv 90åring med glimt i øyet
Men det er først og fremst Jon Stene som person vi ønsker å pro-
filere her, og med sine 90 år og et svært aktivt liv, skulle det være 
ett og annet å fortelle!
“Utviklingen gjennom disse 90 årene har vært eventyrlig,” mener han, 
og selv er han med i det pulserende livet enda, med fornyet førerkort, 
profil på Facebook og bruker av I-pad. “Det nytter ikke å gå baklengs 
inn i fremtiden ,” slår han fast.

Jon Stene er en svært aktiv pensjonist. Han leser mye og engasjerer 
seg i det som rører seg i tiden. Han er medlem i historielaget, 
seniorkoret og i pensjonistforeningen. Videre har han vært reiseleder 
i 10 år i pensjonistforeningen og også har han ledet reiser i 
seniorkoret. Han har bidratt med skriving i historiebøkene, bl.a.om 
kaiene og meieriene , som nevnt ovenfor.

Han har også reist mye, bl.a. til Kina, Sør-Afrika, Uganda og Russland. 
Han har også vært i Peru og Lima i Syd-Amerika. Fra Syd-Amerika 
reiste han ut til Påskeøya som var en fem timers flyreise. Han har 
også vært et par ganger i USA, og i den forbindelse var han i Hawaii. 
I Russland skulle han legge planer for rehabilitering av noen store 
veksthus anlegg som var ca 100 dekar stykke. Da var han i byene 
Arkankangelsk, Petrozavodsk og Vologda.

Han leser amerikansk historie for tiden og løser kryssord. Prøver slik 
å holde hodet i gang. “Jeg hører godt, ser godt og kjører fortsatt bil. 
Fikk nylig fornyet sertifikatet for nye tre år. Når man blir 90, får man for 
3 år av gangen,” humrer han, men legger likevel til at reglene nettopp 
har blitt endret med et ekstra år. “Å ha bil betyr alt når man bor her 
hvor det ikke er noen annen mulighet for transport,” konkluderer Stene.

Språkinteressert
Bakken fra fjæra opp til Risstad mølle, nå “Steinshyllvegen”, gikk i 
hans oppvekst under navnet “Kjærringhærsjen”. Veien brukte man 
bl.a. når man skulle “åt kjørstån”, den var “bakkåt“, “kranglåt” og 
“ailder så umulæ”.

Stene er opptatt av Bynesspråket som han var bevisst på å ta 
opp igjen da han returnerte til bygda som 70-åring. For i hans 
daglige virke med hele landet som arbeidsfelt gjennom foredrag 
og kursvirksomhet, nyttet det ikke å prøve å gjøre seg forstått på 
gammelt bynesmål. Men han påstår at han er ingen ekte bynesing. 
Han skifter litt, fordi han reiste til Danmark og gikk på skole i 3 år. 
Da snakket han riksmål. Men nå bor han og lever her, og da kan 
han ikke bruke “finspråk” i dagliglivet.

Han ville helst ha snakket “gammelbynesing” som han gjorde som 
gutt. Men da han gjorde det i starten, sa folk: “Det høres ut som du 
har kommet fra tilbake fra Amerika!” Så da måtte han jenke seg litt, 
slik at folk forsto hva han sa.

Stenes inntrykk er at unge folk på Byneset ikke snakker bynesing. 
Mye av det er blitt borte. Eldre folk snakker “gammelbynesing”, men 
ikke ekte lenger.

For et par år siden hadde Byneset seniorkor et prosjekt sammen 
med Songlaget Våren. De skulle synge om “sjøbbola i fjurrusteinåm”. 
Men da han sto på baldakinen i Spongdal skoles nye aula og spurte 

sidemannen, som var bynesing, han også, hva dette betød, så kunne 
sistnevnte ikke svare på det! “Så der sto nok de fleste av de yngre 
sangerne og sang om noe de ikke visste hva var!” bemerker han. “På 
en måte er det sørgelig, men det er ikke noe å gjøre med,” reflekterer 
han. “Men det er verre at ungdommer sier “sjøttkake”! kommer han 
på, og vi må si oss enige!!

I det hele tatt er Jon opptatt av språk . “Det er ikke bare engelsk som 
påvirker språket,” forklarer han. “Vi har masse lånord både fra latin 
og gresk, også tysk og fransk. Både latin og gresk er dominerende som 
fagspråk. I dag sier man helst ”fødselsdag” eller “jøbbursdag” som 
kommer fra tysk, “geburtstag”.

“Men dette er utviklingen,” innser han, ”og forleden dag så jeg et 
program om ungdommer som fikk utdanning i et fengsel. Der var det 
ingen rømninger, de ble behandlet som mennesker og fikk utdannelse. 
De lærte seg bl.a engelsk og snakket bedre engelsk enn f.eks Jens 
Stoltenberg!!” Stene bekrefter enda en gang sitt engasjement for 
det som skjer NÅ .

“Ingen klager på maten her i huset.”
Stene har brukket lårhalsen, (ikke pga beinskjørhet) og hatt et lite 
hjerteinfarkt, men ellers er helsa god.

Han steller huset selv. På spørsmål om han også tar rengjøringen, 
kommer følgende humoristiske kommentar: “Ja, det går greit. Jeg 
går så langsomt i huset at det blir ikke noe støv!”

Maten lager han også selv, og det høres ikke ut som helt lettvinte 
løsninger. Det kan for eksempel være fårikål, stor porsjon som han 
kan over flere dager. Eller fiskesuppe, med mange fiskeslag og 
grønnsaker. Slik kan han ferdig middag ei hel uke av gangen. “Det 
fine er at her er det ingen som klager på maten,” sier han lunt.

Fortsettelse i neste nr.
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Bildet er malt fra utsiktspunkt, Byneset kirke, 1995.
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Handikapptoalett i Byneset kirke
Jeg har forsøkt å engasjere meg når det gjelder å få på plass 
et handikapp-toalett i Byneset kirke. Saken har vært oppe i 
ulike menighetsråd gjennom mange år uten at en har kommet 
fram til en løsning. Nå er det snart 50 år siden rullestolbrukere 
har kunnet benytte toalett i kirka- og slik kan det ikke 
fortsette!

Det siste året har det vært øvet påtrykk til Trondheim kirkelige 
fellesråd ved kirkevergen. Rett før jul kom det et forslag til 
løsning innenfor eksisterende areal, men dette vil i sterk grad 
gå på bekostning av et allerede trangt våpenhus der det fra 
før er et dåpsrom.

Forslaget som arkitekten kommer med- og som det er mulig å 
få gjennomført i inneværende år, vil ikke endre på den 

ytre fasade. Dette kan i sin tur føre til at Riksantikvaren 
godkjenner ombygginga. Men etter mitt syn vil ikke dette 
ivareta menighetens behov! (Se tegninger et annet sted i 
bladet)

Besøkende i kirka vil merke hvor trangt det blir etter 
denne løsningen: lagerplass for konfirmantkapper, ulike 
prosesjoner …

På menighetens årsmøte vil planene bli presentert –  
og da er det viktig at du kommer og blir med på samtalen 
om kring dette viktige spørsmålet. Kirka har stått der i 
hundrevis av år, og vi må også tenke langsiktig omkring 
framtidige behov!

 Rolf Røstum

Ytringer

Like før jul ble det montert to lysarmaturer på parkerings plassen ved Leinstrand kirke. 
Dette er noe som lenge har vært et stort savn, da det har vært veldig mørkt der.  
Det hele er bekostet av en som er bosatt i menigheten og vi vil si hjertelig takk  
for den store gaven. 

Belysning på parkeringsplassen  
ved Leinstrand kirke
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MENIGHETENS ÅRSMØTE
Byneset kirke 

søndag 21. mars kl. 18.00 
etter gudstjenesten

VI HÅPER AT DU MØTER OPP!

LEINSTRAND KIRKESKOG 
«TOMASLIEN» HØLONDA
Allskog foreslår hugging av skog i vanskelig terreng, da de 
skal starte hugging på naboeiendommen. Det kan bli vel-
dig mange år til neste gang det blir mulig.  Menighetsrådet 
har vedtatt at hugg ing kan starte. De mottar inntekten av 
tømmersalget.

HANDIKAPP-TOALETT I BYNESET KIRKE 
Forslag som er framlagt og som det er mulighet å få gjennom-
ført i inneværende år, vil ikke endre den ytre fasade. Dette vil 
trolig Riksantikvaren godkjenne. Men det vil gå på bekostning 
av et allerede trangt våpenhus og dåpsrom. Dåpsrommet vil 

etter avdelingen bli på  4.6 m2. Det vil nok skape problemer 
både for lagring av nødvendige ting og ikke minst ved flere 
dåp i guds tjenesten. 

RYE KAPELL

• E-sport gruppa til Byneset idrettslag (Redaksjons 
forklarer: E-sport er videospill i en formalisert form for 
konkurranse eller prestasjonsutøvelse. All sportslig aktivitet 
som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte 
regelgivende forutsetning for spillet som utøves gjelder som 
e-sport) planlegger oppstart ganske snart. De ønsker i 
første omgang å leie det tidligere menighetskontoret og 
eventuelt mere plass senere.

 • Salg av hele eller deler av parkeringsplassen til tomte-
formål. Vi har vært i kontakt med to utbyggere, der den 
ene har svart, og tilbyr 1 million for hele plassen. De tenker 
å oppføre en tomannsbolig. Vi vil få mulighet til å parkere 
inntil 10 biler der.

 • Det er også tanker om at det gamle uthuset rives for å 
gi plass til mer parkering foran kapellet.

Menighetsrådet informerer

1. EKSISTERENDE PLAN VÅPENHUS 2. NY PLAN VÅPENHUS



Aktiviteter  
for barn og unge

For informasjon, gå inn på  
«Byneset og Leinstrand menighet» sin 

hjemmeside eller Facebookside, og  
«Fusion – Byneset og Leinstrand ungdoms-

klubb» sin Facebookside.
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Med forbehold. 

Følg med på hjemmeside  

og Facebook.



Takk  
Hjertelig takk for all oppmerksom-
het og gaver til menighetsbladet 
til  sammen kr. 2.750,- ved Johanne 
Anette Aalberg sin bortgang.  
Jon, Inger, Margit og Einar med familier.

Hjertelig takk for deltagelse, blomster, 
hilsener og pengegave til Spongdal 
hjemme tjeneste i forbindelse med vår 
kjære Ingeborg Selbæk sin bortgang 
5. desember 2020. 
Randi, Liv, Solveig og Lars med familier.

Hjertelig takk for all vennlig  
del tagelse, oppmerksomhet og 
minnegave til Estlands foreningen 
Midt-Norge tilsammen kr. 31.350,- 
ved Erna Haugum sin borgang. 
Jarle Haugum m/familie
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 21. februar til 18. april 2021

21. februar – 1. søndag i faste

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

28. februar – 2. søndag i faste

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

7. mars . 3. søndag i faste 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Esbjørn Hummelgård
Nattverd, offer til menighetsarbeidet.

14. mars – 4. søndag i faste

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

21. mars – Maria budskapsdag

BYNESET KIRKE  KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune. Nattverd
Offer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte. 

Med forbehold om endringer.

28. mars – palmesøndag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Hummelgård og 
Taraldsen Aune, nattverd
Offer til menighetsarbeidet.

1. april – skjærtorsdag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad og
Taraldsen Aune, nattverd

2. april – langfredag 

BYNESET KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad

4. april – 1. påskedag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Enstad
Nattverd. Offer til Sjømannskirken

5. april – 2. påskedag 

INGEN GUDSTJENESTER

11. april – 2. søndag i påsketiden

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

18. april – 3. søndag i påsketiden

BYNESET 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.



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

Min salme/sang  Solfrid Hellem

Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
Han har lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år.
Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.
Refr.

Det er makt i de foldede hender,
når i Frelserens navn du får be.’
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart du skal se.
Refr.

Det er makt i de foldede hender
Teksten er skrevet av Trygve Bjerkrheim og Øyvind Tønnesen har skrevet melodien.
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Jeg vokste opp i ei lita bygd på 
Nordmøre der det var lite å foreta 
seg for en oppvoksende ungdom. Da 
foreldra mine skjønte at de eldre søskena 
mine interesserte seg for musikk, kjøpte de 
piano og sendte dem på pianokurs. Jeg som var yngst fikk også nyte godt 
av det da jeg overtok noteheftene til søskena mine. Mor var flink til å 
kjøpe noter til oss. 

En gang før jul var mor på julehandel til Molde, som var nærmeste by. 
Da hun kom hjem ropte hun på meg og viste meg et julehefte hun hadde 
kjøpt. Hun hadde sett at på baksiden av heftet sto det en sang med 
pianostemmer, så hun ville hun at jeg skulle prøve å spille den.

Jeg begynte straks å øve og fikk tak i både melodi og tekst. Det var 
salmen: Det er makt i de foldede hender. Både melodi og tekst fenget 
meg og jeg har siden husket denne salmen. 

Den handler om den krafta vi kan finne i bønn. På skolen i min tid, startet 
vi alltid dagen med en sang eller salme, deretter ba vi Fadervår. Slik ble 
bønn en naturlig del av oppveksten vår, og jeg reflekterer litt over det at 
ikke alle barn får lære å be i dag. Det kan være en god ballast å ha med 
seg i livet, og er helt ufarlig! Sigvart Dagsland og  Sveinung Hølmebakk, 
synger denne salmen veldig fint.
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