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Slekters gang 
Døpte
28.02.  Markus Andrè Kjøsnes-Føleide, Byneset kirke 
28.03.  Viktor Daae Eide, Leinstrand kirke 
28.03.  Samuel Daniel-Frengen, Frengen kirke 
04.04.  Noah Alexander Refseth-Nordbach, Horg kirke 
25.04.  Emil Skotnes Nervik, Havstein kirke 
25.04.  Luna Estelle Øvrehus Rønning,  Leinstrand kirke 
25.04.  Wilma Berntzen, Leinstrand kirke     

Døde
21.12.  Marit Snøfugl Graabræk,  f. 1938
26.12.  Erna Haugum,  f. 1942
29.12.  Åse Nikoline Pedersen, f. 1938
08.01.  Jarle Johnsen,  f. 1935
18.01.  Anton Selbæk,   f.1939
24.01.  Helge Rye,  f. 1943
27.01.  Johanna Nordbø,  f. 1931
08.02.  Ragnhild Håbjørg, f. 1932
18.02.  Asbjørn Hangerhagen f. 1938
24.02.  Jorunn Grostad Olsen, f. 1929
28.02.  Helge Andreas Karlsen, f. 1957
12.03.  Anders Kviseth, f. 1958  

Ofringer siden sist (inkludert Vipps)

24.12. kr. 13.615,-  Kirkens Nødhjelp (tre gudstjenester)
25. og 26.12. kr. 3.670,- NMS (to gudstjenester) 
24.01. kr. 197,- menighetsarbeidet  
31.01. kr. 788,- Bibelselskapet
07.02. kr. 790,- menighetsarbeidet
14.02. kr. 591,- menighetsarbeidet
21.02. kr. 594,- menighetsarbeidet
28.02. kr. 1.537,- menighetsarbeidet
07.03. kr. 840,- menighetsarbeidet
14.03. kr. 200,- Kirkens Nødhjelp
21.03. kr. 2.220,- menighetsarbeidet
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Hvordan omgås vi med «hva»,  
«hvordan» og «hvorfor»?

Da jeg gikk på skolen, var det mye «hva» og «hvordan». Vi skulle 
lese det og det og løse de og de oppgavene. Men hvorfor vi lærte 
nynorsk, og måtte streve med vanskelige matteoppgaver, sto ikke 
alltid like klart for oss. 

Hvis eleven spurte og fikk til svar: «Det er pensum!», så var ikke 
det noe motiverende svar. «Fordi vi har to offisielle skriftspråk», er 
heller ikke motiverende for å lære sidemål. Hvorfor må vi ha det, 
blir neste spørsmål.  

Vi skulle leve bedre hvis vår innsats og våre valg hadde 
utspring i et hvorfor, ikke bare forholdt seg til hva og hvordan. 
Samfunnsmaskineriet går sin gang; et kretsløp av forbruk, jobb og 
skole, underholdning, sport og fritid, og hvor mange ikke får tak i 
sitt eget hvorfor. 

Hvorfor står jeg opp om morgenen? 

NRK Radio har programserien «Drivkraft», der mennesker som har et 
stort engasjement for ett eller annet, blir intervjuet. De har funnet 
ut hva som er deres «hvorfor». 

Hva med alle oss andre, vanlige 
folk, som strever med oss selv, og 
med å strekke til i hverdagen. Er 
det rom for å spørre hvorfor, i det 
hele tatt? 

Hvis man kan tro at Gud er skaperen, ligger 
det et «derfor» i bunn. Jeg lever fordi Gud gav meg livet. Jeg har fått 
evner og muligheter fra han. Da blir det mer om å gjøre å forvalte 
og bruke det jeg har fått. Det er hans «skyld» at jeg trives når jeg 
gjør det og det, så derfor gjør jeg det. 

Mye av livet er plikter; vi må forholde oss til samfunnets krav, og 
fylle roller vi har, og gjøre kjedelige ting, for at det skal bli levelig 
i vår sameksistens. Oftest skjønner vi hvorfor vi må det. Men det 
finnes et handlingsrom utover det vi må, der vi med fordel kan spørre 
mer etter hva som motiverer oss til å stå opp om morgenen, og i 
større grad iverksette og prioritere nettopp det. 

Ha en meningsfylt dag videre!

Sveinung Enstad
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Til ettertanke

Visste du:
Å være i den sjuende himmel
Å være i en spesiell lykkelig tilstand. Kan muligens spores 
tilbake til Paulus. Jødiske rabbiner regna med sju himler (også 
i Koranen). (2. Kor. 12,2)

Sent og tidlig 
Til enhver tid, gang på gang. For å uttrykke at noe skjer til 
enhver tid. (2. Krøn. 36,15; Jer. 7,13; Jer. 32,33 )

Å holde sin sti ren 
Et av de mange gode råd fra Salme 119 som handler om 
Guds ord og bud. (Salme 119,9)

Skjerv / enkens skjerv 
En liten gave, gitt av kjærlighet fra en som ikke har så mye. 
Noen sier de vil yte sin skjerv, altså bidra med litt. Et klassisk 
utsagn fra Jesus. (Markus 12,41-44)
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 ...i fokus
Hvordan møter du andre mennesker?

Årsaken til at jeg innledningsvis stiller dette spørsmålet , har sin bakgrunn i to forhold: at vi for det 
første nå lever i en spesiell tid der vi må være kontrollert i forbindelse med møter med mennesker, og 
ikke minst det at jeg hadde sjansen til å være med på et dagskurs arrangert av Omatt (en paraply-
organisasjon for gjenbruksbutikker). Dette kurset som for det meste omhandla hvordan vi opptrer 
i forhold til de rundt oss gav meg en idé om at jeg kunne ha det i bladet for kirka vår siden det har 
allmenn interesse. Livet består av møter med mennesker hele tida- og i mange forskjellige settinger.

Mange har tidligere sagt at ethvert menneske er som en øy der mye 
er uoppdaga. På kurset fikk vi presentert det på en annen måte: 
et hvert menneske kan sammenlignes med et isfjell. Isfjellet som 
vi ser utgjør kanskje bare en liten del, resten skjuler seg i dypet.

Var det ett ord som gikk igjen på kurset var det ordet relasjon. I et 
leksikon er ordet forklart som forhold, forbindelse, (årsaks)sammen-
heng eller samhørighet. I vår sammenheng betyr det hvordan vi er 
i møtet med andre.

Koronakrisens relasjonelle pris:
Vår kulturelle relasjonelle atferd som håndtrykk, klemming og kyss 
har på få måneder blitt endra til nikk og smil over hele verden. 
Hjerneforskeren og fastlegen Ole Petter Hjelle sier at stress-
systemet vårt i hjernen aktiveres og det skilles ut kjemiske stoffer 
som påvirker helsa vår negativt!

Nå er det på tide å presentere foredragsholderen. Jan Spurkeland 
(1941) ble presentert for oss med sin bakgrunn som lærer, rektor, 
skolesjef og personalsjef i Statoil, nå Equinor. Han gikk av frivillig 
i Statoil og begynte å interessere seg for “menneskemøter”. Dette  
har resultert i flere bøker og han kan vel sies å være “far” til 
relasjons ledelse, den norske modellen for ledelse og organisasjons-
utvikling.

Han brukte mange eksempler fra sitt eget liv- og dette gjorde vel 
at vi som var der kjente oss igjen- og at dette ikke bare var teorier!

Noen få eksempler:

Han har bygd to små hytter på småbruket. I den ene er det bare 
plass til to stykker. Den ble kalt dialoghytta. Her møtes kun to til 
viktige samtaler. I den andre hytta er det plass til tolv stykker og 
den har fått navnet relasjonshytta. Her har blant annet barnabarna 
truffet bestefar. Et viktig spørsmål for han til dem var om de hadde 
nok venner. Det er så viktig for den mentale helsa vår at vi har noen 
nære relasjoner.

Loneliness kills - good relationships make a happy and  a long life
(Ensomhet dreper - gode relasjoner gjør en glad og fører til et langt  
liv)

En dag spurte 7-åringen hvor lenge han og bestemor hadde vært 
gift. “Det er mange år”, svarte han. Jenta var ikke fornøyd. “Hvor 
mange år?” Bestefar Jan svarte over femti år. Svaret fra jenta var: 
“Har du aldri tenkt på å skille deg, bestefar?!” “Jo”, svarte han, ”flere 
ganger, men det er jeg sikker på at bestemor også har tenkt!” Livet 
er ikke enkelt for noen av oss, men det er et arbeid som må gjøres 
for å holde sammen – og ikke minst skape gode relasjoner.

Han mente at det er to hovedveger inn i gode relasjoner: 
enten intellektuelt (og da viste han til de fem Fér). 

Han nevnte fra sin tid i Statoil et eksempel der en ble spurt om 
hva han var. “Ingeniør”, var svaret. “Nei, det er bare yrket ditt”. 
Ved å benytte figuren ovenfor der vedkommende ble spurt bl.a. om 
familien, ble dette så sterkt for han at tårene kom. Når alt kommer 
til alt, så er det familien som betyr mest. Med hensikt hadde Jan gjort 
familiesektoren i diagrammet så stor.

Han mente det burde være en naturlig oppgave for fastleger å 
stille spørsmål om hvordan familien har det. I andre kulturer ville 
det vært helt sjølsagt.

Den andre hovedvegen er gjennom å forsøke å skape positive 
følelser (emosjoner). Her kom han også med en konkret hendelse. 

Framtid

Fag

Familie

Fritid
Fortid
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Aprilvær

Jeg kommer i tanker om en mandag for mange år 

siden. De kalde aprildagene var over. Naturen pustet ut 

i det varme solskinnet. Overalt var det friskt og grønt. 

Blomstene sprang ut. Mennesker og dyr livnet til. Verden 

var full av skjønnhet.

Og så plutselig, uten varsel, aprilvær i mai.  

Det friske grønne ble slått ned. Blomsterknoppene lukket 

seg. Mennesker og dyr krøp sammen. Alt virket dødt.  

Det varte bare én dag, men på den ble meget tilintetgjort.

På samme måte som naturen i mai kan menneskene 

blomstre opp. De blir vakre og elskelige. De lar andre 

puste ut og livne til. Livet er fullt av skjønnhet.

Og så skjer det at regnet plutselig plasker ned.  

Ikke i livsglede, men i aggressivitet. Mennesker får 

 ikke det de vil ha. De kaster seg over hverandre med 

fordringer og påfunn. Utbruddene deres kaster andre  

til jorden. Alle kryper sammen. Livet ser igjen mørkt ut.  

Ofte varer uværet bare en eneste dag, men den dagen 

kan meget bli ødelagt.

Phil Bosmans

Spre glede!
Norsk utgave ved Karin Bang

Forlaget Grøndal og Dreyer

Vedkommende greide ikke å forholde seg til svigerinna si. Dette 
igjen førte til at det var uaktuelt å være med på et familiejuleselskap 
for henne. “Sett deg ned i godstolen og notér ned 10-20 positive ting 
du kan skrive ned om svigerinna di!” Når du har gjort dette, så skal 
du pugge det du har skrevet”. Det det førte til var at familieselskapet 
ble gjennomført med begge til stede! Alle har noe positivt ved seg. 
Det gjelder å bevisstgjøre seg det, og aktivt jobbe med den andre 
personen!

Du må jobbe med å like andre! Om det er naboen, eleven, kollegaen… 
og ikke minst den du til daglig lever med.

Nøkkelen til konflikthåndtering på et tidlig stadium er relasjonelt 
mot. Det handler om å være ærlig å si ifra når noe ikke stemmer. 
Ved å være ærlig blir du tydelig for omgivelsene dine. Han tok opp 
dette med relasjonell kapital: Det et menneske omgir seg med 
av kjærlighet, vennskap, vennlighet og respekt for andre.

Gjennom 15 år har han i samarbeid med andre utvikla og testa 
ut et verktøy for å kartlegge en persons relasjonskompetanse. 
Verktøyet har vært mest brukt på ledere og lærere, men kan 
absolutt være en påminner for oss alle! “Radarhjulet” består av 70 
utsagn som til sammen danner de 14 dimensjonene i det nevnte 
“radarhjulet”. Kartlegginga har med hell vært brukt som samtale-og 
refleksjonsverktøy for personer som har valgt å arbeide med 
mennesker. Og således kan det være nyttig for oss alle!
 

Merk at den første dimensjonen er menneskeinteresse. 

Det starter der for oss alle. Vi har alle våre sterke og svake sider, 
men det er viktig for oss alle å øve og utvikle oss! 
Fargene grønn og rød sier noe om styrker og svakheter som den 
enkelte har. (Den svarte streken gjelder en testpersons skåring i 
radarhjulet)

Dette foredraget gav meg mye å tenke på i etterkant.
Kanskje har du også fått noe å tenke på?

Rolf R



Et møte med Jon Stene på Steinshylla
 

Fortsettelse fra forrige nr. 

FÅR VÆRE MED ENDA
“Ja, man får være med på reisen enda. Man mister mange. Det er 
smerten ved å leve lenge .” Stene bekrefter at økende vemod følger 
med høy alder. Flere av dem han savner var med i Byneset Seniorkor 
der Stene startet å væremed etter at han var 80 år.

Det var nytt å være med i sangkor. Han har aldri lært å synge og 
kan ikke noter. Men han vet når tonene går opp og ned og synes det 
er morsomt, tross alt. Så han kommer til å holde på.

Men det går best når han har en ved siden av seg som synger den 
samme stemmen, som er bass. ”Men det har hendt at en på hver side 
har sunget i litt forskjellig tempo, og da kan det bli vanskelig,” ler han.

BARNDOMMEN
Vi tar et stort steg tilbake, til barndommen.

Jon Stene vokste opp i huset som hans bestefar bygde i 1908, 
årstallet står over inngangsdøra som er rammet inn med treskjæring 
utført av ham selv. For Stene er også håndverker og har både dreid 
og skåret ut fine ting han har i huset, bl.a. en vakker gulvklokke.

Oppveksten var trygg og god. Men man måtte være med i arbeidet. 
Man var vant til å holde på, og det var ingen traktor. Oppveksten 
helt ned til sjøen gjorde at man lærte seg tidlig å svømme og var 
mye på sjøen og fiska.

KRIGSDRAMA I FJÆRA HJEMME PÅ 10-ÅRSDAGEN
Han var 10 år da krigen kom. Egentlig merket han ikke så mye til 
krigen. Men likevel kom det til en dramatisk situasjon 11. juni 1940.

Stene forteller videre at tyskerne var etablert i Trondheim, og det 
hadde kommet inn en rekke tyske krigsskip som skulle repareres. De 
observerte at det kom 12 fly på vei mot Trondheim. De var engelske 

og ment for å bombe de tyske skipene. Men flyene traff ikke. Så 
ble det luftkamp. To engelsk fly ble skutt ned. En begravelse som 
skulle vært på Byneset den dagen måtte utsettes på grunn av den 
farlige og dramatiske situasjonen som utspilte seg i sjøen ca 300 
- 400 meter fra land.

“Det ble skutt ned ett fly over Buvika og ett like utenfor her på 
Steinshylla. Vi var delvis i kjelleren og delvis oppe. Da så vi flyet 
som kom i glideflukt. Noen gutter, (Lars og Ole Risstad), rodde ut, og 
flygerne hadde en gummibåt de hadde blåst opp. De fikk tre mann, en 
av dem såret, på land. Det var en kai her, og vi var der og så på. Før 
engelskmennene greide å flykte, ble de dessverre hentet av tyskerne. 
Den ene døde dagen etter og ble gravlagt på Tempe kirkegård,” minnes 
Stene som ikke vet noe om skjebnen til de andre to.

“Først dagen etterpå oppdaget vi at dette hadde skjedd på min egen 
10-årsdag!” utbryter han.

Bortsett fra denne voldsomme hendelsen, tenker Stene at stort 
sett merket han ikke så mye til at det var krig, de hadde nok mat 
og ellers alt de trengte.

Radioen som de nettopp hadde fått, måtte leveres inn, men den var 
ikke noe stort savn, fattig på program som den var i førstningen.

Det var verre med klærne som de vokste fra uten at de fikk nye. Stene 
mente at med utvokste klær kunne de se ut som “lørvonga”! Ellers 
presiserer han at tyskerne oppførte seg bra. De var alminnelige folk.
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Profilen

Jon Stene ved tuntreet  
i hagen sin på Steinshylla.  
Foto: Flemming Stene

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.



▼

SKOLEN
“Du begynte på skolen i 1937. Hvor lå skolen, og hvordan var 
skolegangen organisert?” spør vi.

Stene forteller: “Den tida var det skole annenhver dag med lærerinne 
de første tre årene og lærer i storskolen. Skolen lå på Spongdal, var 
4-delt skole, og det var 3 km å gå.”

Skolen hadde to klasserom. Lærerinnen bodde i 2. etasje. Fagene 
var hovedsakelig bibelhistorie, salmevers, skriving og regning. De 
hadde håndarbeidsrom og sløydsal der det ble undervist en uke på 
våren. Etter folkeskolen var det framhaldsskole.

UTDANNELSE OG YRKESLIV
Jon Stene har utdannelse innenfor gartneri og hagebruk. Han startet 
med gartnerskole, og før det igjen arbeid i gartneri for å få praksis. 
“Da skulle jeg hjem og drive hagebruk. Men det fant jeg ut at jeg 
ikke ville i første omgang. Jeg hadde ikke gymnas, og skulle jeg inn 
på Landbrukshøyskolen, måtte jeg ta fag som jeg trengte, og det var 
studentkurs på Hamar ett år. Men på landbrukshøyskolen på Ås var det 
opptak annethvert år og stor søkning. Derfor reiste jeg til Danmark, 
ellers kunne det blitt lenge å vente.”

Og nå får vi høre hans historie om utdannelsen og valg av 
livsledsager.

Han fikk sin utdannelse på Den kongelige veterinær- og landbo-
højskolen i København. Systemet var slik at alle som søkte kom inn, 
uansett kompetanse. Etter hvert skallet man av. Av de som startet, 
var det knapt halvparten som kom igjennom med en utdannelse. 
“Slik fikk jeg sjansen,” forteller han. For i utgangspunktet hadde han 
ikke det faglige grunnlaget.

I starten var studiet vanskelig, fordi de som underviste var 
professorer fra hele landet, og de snakket bl.a vest-jysk. Han forsto 
nesten ingenting av undervisningen på grunn av språket de første 
ukene. Men han hadde gode lærebøker som han kunne lese seg opp 
på. Dessuten hadde presten på Byneset, Christian Svanholm, dansk 
kone. Og der var Stene en del i oppveksten og lekte med barna deres 
og hadde fått litt erfaring med dansk bl.a. ved at Svanholm leste 
eventyr av H.C Andersen, tilsynelatende på dansk. Med sin store 
egeninnsats gikk han ut som den beste av studentene på sitt kull!

Som nevnt ovenfor, fant han kona si i Danmark. Hun hadde ønsket 
å komme til et land med fjell, og slik fikk hun sin drøm oppfylt. De 
giftet seg i 1959. De kom til Stjørdal med ett barn i 1960. Da ble 
Stene ansatt i Norsk Gartnerforening med bosted på Forsøksgården 
på Kvithamar. De bodde først på en gård og fikk etter hvert enda en 
sønn. Fra 1970 flyttet de inn i eget hus og levde alle år med base 
i Stjørdal. Dessverre fikk hans kone kreft og døde i en alder av 65 
år, og slik kom Stene tilbake til Byneset som pensjonist.

YRKESLIV OG KARRIERE
Man kan ikke nevne alt Stene har vært og gjort i yrkeslivet, det 
ville føre for langt i en profil som denne. Men han har hatt et 
variert og rikt yrkesliv som rådgiver innen hagebruk og gartneri. I 
tillegg har han bl.a. vært lærer i bygging og drift av veksthus på Ås 
landbrukshøyskole i 11 år.

Han har vært konsulent i Norsk Gartnerforbund med rådgivning 
i gartneriene med hovedformål planteproduksjon. Da hadde han 
distriktene Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge.

Foruten å besøke gartneriene og gi råd direkte, skrev han mye i 
tidsskriftet, Gartneryrket. Han var også kurs og foredragsholder.
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Eldre bilde fra Steinshylla



▼

Etter hvert, mellom 1960 og 1970, ble det mer og mer 
spørsmål om teknisk rådgivning. Stene skolerte seg selv, 
og fra 1970 ble han ansatt som statskonsulent i Statens 
fagtjeneste for landbruket.

Da ble han teknisk rådgiver på landsbasis, bl.a om 
energisparing, i forbindelse med den såkalte oljekrisen fra 
1973/1974. Han holdt kurs og foredrag og skrev mange 
fagbøker på ulike fagområder.

HAR FULGT MED UTVIKLINGEN
Jon Stene ser ikke ut til å ha blitt skremt av nyvinninger 
innen teknologien. Han gir et sterkt inntrykk av at han til 
enhver tid har hatt vilje og evne til å ta nye utfordringer her.

Han startet med skrivemaskin og forteller at han etter 
hvert fikk en med rettetast. I den forbindelse husker han 
en morsom reklame for en slik skrivemaskin der en kvinne 
syntes den var smart, fordi hun trengte å rette et tall på 
sertifikatet sitt!! Da den første PC kom, var han straks med, 
og slik har det fortsatt. Men de første maskinene var svært 
dyre, minnes han, så han søkte statens fagtjeneste om å 
få penger til datamaskin. Hans første datamaskin var en 
svensk brukt maskin.

Ja, Jon Stene er så absolutt “på nett”, som vi sier!

“Men en dag stopper det,” sier han realistisk.

Det er sant, men det gjelder for alle, enten man er ung, midt 
i livet eller eldre. Å samtale med en slik levende og livsglad 
person på 90 år, er alltid givende og ikke minst interessant!

Det er noe som heter “å eldes uten å bli gammel”. Det kan 
godt sies om Jon Stene på Steinshylla, eller også “Jo på 
Hylla”, som han liker å kalle seg.

Det ble noen timers samtale i hans hyggelige hjem som han 
renoverte før han flyttet inn der for 20 år siden.

KORONATID
Til slutt snakker vi litt om koronatiden. Den har gått fint for 
ham. “Gubbekaffen” som Stene er med på hver torsdag på 
bydelskaféen, er i gang igjen, og til sommeren, når kafeèen 
er stengt, samles de i sommerhuset, “Pentagon”, slik de 
pleier.

Vi takker for intervjuet med en opplagt Jon Stene som 
uhøytidelig tar avskjed i gangen med hatten på.

Ved retur opp den bratte Steinshyllveien tenker vi at 
“Kjærringhærsjen” som den kaltes før i tiden, må være et 
langt mer treffende navn på den kneika.

Olga Elisabeth Slettahjell
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RAKEDAG  
PÅ BYNESET KIRKEGÅRD

Mandag 26. april fra kl. 17 
arrangeres årets rake- og ryddedag 

Blir det for dårlig vær prøver vi onsdag 28. april.
Alle som har anledning til å bli med på «vår-
rengjøringen» er velkommen!
Det gikk fint i 2020 til tross for koronaen, og vi 
satser på å tilpasse oss til de gjeldende rådene fra 
myndighetene også i 2021!  
 Dugnadskaffe med tilbehør serveres når vi er enige 
om at jobben er gjort!
 Styret i Byneset Blomsterfond

RAKEDAG  
PÅ LEINSTRAND KIRKEGÅRD

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

Blir det for dårlig vær så prøver vi tirsdag 4. mai. 
Ta med rive og det som trengs.
Dugnadskaffe må bli i form av medbrakt.

KunngjøringerKunngjøringer

SØNDAGSMØTER
Byneset Normisjon og Byneset misjonsforening 
for Norsk Luthersk Misjonssamband 
Felles søndagsmøter på Berg bedehus. 

Søndag 9. mai kl. 19.30   
Regionleder for NLM, Atle Ølstøren taler

Søndag 6. juni kl. 19.30   
Prost Dagfinn Thomassen kåserer/taler over temaet: 
«Norge mitt Norge. 
Nasjonalromantikkens salmer og sanger».  
Lars Eggen deltar med sang. 

Søndag  5. sept. Kl. 19.30   
Sokneprest Tarjei Løvik innleder over temaet:  
«Kan vi stole på Bibelen?»

Alle er hjertelig velkommen. 

Den til en hver tid aktuelle 
Koronasituasjonen avgjør hvilke 
smittevernhensyn som må tas.
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Gravalvorlige Jesus

Jeg leste med interesse Åste Dokkas kommentar «Lykken og nytten» (VL 15/8), og merket meg sp-
esielt avsnittet der hun streifer innom den kuriøse forestillingen om at Jesus aldri lo. Ja, for det står 
jo ikke i Bibelen at han gjorde det, ikke sant? I likhet med Dokka kan heller ikke jeg huske å ha hørt 
andakter eller andre utleggelser om temaet, verken i min indremisjonsoppvekst eller i min studietid 
på MF. Men et par konkrete inspirasjonskilder – en bok og en film – fikk meg for noen år siden til å 
tenke at humor må ha vært en viktig side ved Jesus.

Per Arne Gjerdi – Journalist

Flisen og bjelken

Elton Trueblood, amerikansk teolog, filosof og kveker, forteller om 
den gangen han leste fra Matteus 7 for sin fire år gamle sønn. 
Stemningen var akkurat så alvorlig som den skulle være når det 
leses fra Bibelen. Men plutselig begynte den lille gutten å le. Han 
lo fordi han så det absurde i at en mann kunne være så opptatt av 
flisen i en annen persons øye at han ikke merket bjelken i sitt eget.

Guttens latter ble en vekker for Trueblood, som begynte å se etter 
humor i alle aspekter av livet, og ikke minst i Jesu undervisning. Han 
innså etter hvert at det var få som virkelig anerkjente denne siden 
ved Jesus som viktig i forståelsen av ham. Trueblood skrev boken The 
Humor of Christ, for å vise hvordan Jesus med ironi, overraskende 
bilder og skarpe replikker konfronterer mennesker med sannhet og 
livsalvor, men også gir dem håp og livsmot.

Jesu ironi

Forfatteren nevner mange eksempler på utsagn vi trolig ikke har 
tenkt på som humørfylte, for eksempel dette at «morgendagen 
skal bekymre seg for seg selv» (Matt 6,34). Når Jesus sier at det er 
«lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme 
inn i Guds rike» (Matt 19,24), er det enklere å oppfatte ironien. Og 
hvor naturlig er det å sette en lysende lampe «under et kar eller under 
sengen» (Mark 4,21)? Eller les Matteusevangeliet på nytt og se for 
deg den blinde som leder den blinde (15,14), perlene som kastes til 
svin (7,6) fariseerne med store minnedusker (23,5) og veilederne 
som siler bort myggen, men sluker kamelen (23,24). Alvorsord som 
også fikk noen i Jesu følge til å smile?

Gravalvorlige Jesus

Vi som lot oss fascinere av Franco Zeffirellis filmverk Jesus fra 
Nasaret på slutten av 70-tallet, med Robert Powell i hovedrollen, 
reflekterte neppe den gangen over hvor dødsens alvorlig Jesus blir 
fremstilt. Selvsagt måtte Jesus være en alvorsmann av en forkynner, 
det er jo slik vi møter ham i evangeliene, tenkte vi.

Like før årtusenskiftet dukket det opp en annen Jesusfilm, en 
TV-dramatisering kort og godt kalt Jesus, med Jeremy Sisto i 
hovedrollen. Alvoret er der. Han konfronterer fariseerne, helbreder 
syke og kaller mennesker til etterfølgelse. Men i flere situasjoner er 
humoren der i fullt monn. Han står sammen med noen av disiplene 

ved en brønn, da han plutselig begynner å sprute vann på dem før 
han løper av gårde. Ja, hvorfor ikke? Jesus var en ung mann, omkring 
tretti år gammel, forteller Lukas.

En leende Jesus

Den scenen jeg husker best med tanke på Jesu latter, er fra 
fiskefangsten i Lukas 5. Fiskerne har ikke fått noe, og holder på å 
skylle garna. Jesus stiger opp i båten til Simon og underviser først 
folkemengden derfra. Deretter ber han Simon om å legge ut på dypet 
og sette garna til fangst. Når så Jesus sitter der, fremst i båten, og 
ser dem dra opp så mye fisk at garna nesten revner, ler han. Det 
står ikke i bibelteksten, men det stemmer godt med den livsglade 
Jesus vi møter i filmen.

Tror vi at Jesus er det sanneste mennesket som har vandret på 
jorden, og at humor og latter er blant Guds fineste gaver til oss, ja 
så må det også ha vært en viktig del av fellesskapet rundt Jesus.

Gjengitt med tillatelse av  
avisa Vårt Land
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Påsken fra A til Å

H for hytta, P for Pilatus, E for engel. Vi lar alfabetet hjelpe oss gjennom sentrale og mindre sentrale 
sider ved påsken.

Tekst: Trygve W. Jordheim

A for Agnus dei: Latin for «Guds lam», et av begrepene som 
blir brukt om Jesus. Uttrykket har røtter i den jødiske påske-
feiringen (se Z).

B for Betlehem: Det går en tydelig linje fra juleevangeliet, 
der det viktigste skjer i Betlehem, til påskebegivenhetene i 
 Jerusalem.

C for cirka: Jesus var cirka 33 år da han døde og sto opp igjen.

D for daVinci: Leonardo daVinci (1452-1519) har malt verdens 
mest kjente bilde av den første nattverden (se K).

E for engel: Da kvinnene kom til graven påskemorgen, steg en 
engel ned fra himmelen, rullet steinen foran graven til side og 
fortalte dem at Jesus var stått opp. Motivet er malt direkte på 
veggen i Santa Maria delle Grazie, som er en kirke og et kloster i 
Milano i Italia.

F for ferie: Påsken kommer med ekstra «rød-dager» på 
 kalenderen: skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag (mandag).

G for Getsemane: Getsemane er navnet på hagen der Jesus ble 
pågrepet av romerske soldater (se R).

H for hytta: Mange drar bort i påsken. Flertallet av disse holder 
seg i Norge, og mange drar på hytta.

I for INRI: «lesus Nazarenus Rex ludaeorum» er latin og betyr 
«Jesus fra Nasaret, jødenes konge».Dette skrev Pontius Pilatus 
(se P) på et skilt som han hengte på Jesu kors.

J for Jesus: Påskens kjernebudskap er at Jesus døde på et kors 
for menneskenes synder og sto opp igjen.

K for kommunion: Kommunion er et annet ord for nattverd, det 
kristne fellesskapsmåltidet. Nattverden ble etablert (innstiftet) av 
Jesus skjærtorsdag.

L for langfredag: Dagen da Jesus ble korsfestet kalles lang-
fredag – fordi den er lang og sorgtung. På engelsk heter dagen 
«Good Friday», men vi vet ikke sikkert hvorfor. Det kan handle om 
«good» i betydningen «hellig», men det spekuleres også på om det 
egentlig skal være «Godfriday».

M for Maria: Jesu mor, Maria, var blant dem som var der da Jesus 
ble korsfestet. Maria Magdalena fant graven tom (se G) søndag 
morgen.

N for Nikea: På kirkemøtet i Nikea i 325 ble det bestemt at 
første påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne 
etter vårjevndøgn (se V). Nikea heter i dag lznik og ligger i Tyrkia.

0 for oblat: Det lille, kjeks-aktige brødet som brukes i nattverden, 
(se K) kalles en oblat.

P for Pilatus: Pontius Pilatus var romernes (se R) representant i 
Jerusalem. Det var han som til slutt dømte Jesus til døden.

Q for Quo vadis: «Quo vadis?» er en historisk roman utgitt i 
1896, av polske Henryk Sienkiewicz. Den handler om apostelen 
Peter, som til tross for sin menneskelige svakhet ble utpekt av 
Jesus til en viktig leder i urkirken.

R for Roma: Romerriket er et av historiens mektigste imperier. 
Mellom 115 og 117 e.Kr. var riket på sitt største. Da kontrollerte 
romerne hele Middelhavet samt et område som strakte seg fra 
Irskesjøen til Persiabukta.

S før søndag: Rettssaken mot Jesus ble gjort raskt unna for å 
få saken avsluttet før sab bat en, jødenes helligdag, som starter 
fredag ettermiddag og varer til lørdag etter solnedgang. At Jesus 
sto opp fra de døde på en søndag, er grunnen til at dette er den 
kristne helligdagen.

T for å toe: Pilatus forsto ikke hva galt Jesus hadde gjort, men 
ga til slutt etter for presset fra folkemengden. Han vasket da hen-
dene og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres 
sak.» Dette er opphavet til begrepet «å toe sine hender)) (toe= 
vaske), som betyr å fraskrive seg ansvar.

U for ultrafiolett: UV-stråling har en rekke skadelige effekter på 
levende celler, så husk solkrem hvis du skal på fjellet.
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V for vårjevndøgn: Første påskedag faller på første søndag et-
ter tørste fullmåne etter vårjevndøgn. Vårjevndøgn inntreffer når 
natt og dag er like lange, og det skjer når jordens akse står vinkel-
rett i forhold til sola. Dette skjer 20. eller 21. mars.

W for winner: Påskebudskapet kan oppsummeres med at livet 
vant over døden.

X for X-kors: Alle apostlene {Jesu tolv nærmeste disipler) bortsett 
fra en, ble drept for sin tro. Han som het Andreas ble korsfestet på 
et x-formet kors, som derfor kalles et Andreaskors.

Y for yksi: Yksi betyr en på finsk. Kristendommen er en av tre 
store religioner som har det til felles at de tilber en gud.

Z for 7: Bokstaven Z sto opprinnelig på sjuende plass i det latin-
ske alfabetet. Sju er et hellig tall i jødedommen, og jødene feirer 
påske (pesach) til minne om utferden fra Egypt.

Æ for ære: « Deg være ære» er en av de mest kjente påske sal 
mene. Teksten er skrevet av sveitseren Edmond Louis Budry i 
1885 og oversatt til norsk av Arne Fjelberg i 1947.

Ø for øst: Sola står opp i øst. Fra gammelt av sies det at 
påskemorgensola danser av glede over Jesu oppstandelse.

Å for åker: Da Judas hadde tatt livet sitt, kjøpte overpre st ene 
en åker for de 30 sølvpengene han hadde fått for å forråde Jesus. 
Åkeren ble brukt som gravplass for fremmede.

Kilder: 558, Store Norske Leksikon, bibel.n o, Wikipedia, NTB
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Asbjørn Hangerhagen  
døde brått den 18. februar. Med han er en av de absolutt mest trofaste medlemmer i 
kirka gått bort. Han besøkte inntil det siste jevnlig  begge kirkene våre.

Opp gjennom åra var han i mange år medlem i menighetsrådet på Byneset. Han satt 
bl.a som leder i 8 år. Rye kapell sto også hans hjerte nært og det er ikke få timer han 
har nedlagt også her.

Asbjørn var absolutt et ja-menneske som bidro på så mange områder i lokalmiljøet. 
Det var ikke få foreninger der han møtte opp. Alltid med en god replikk og et 
lurt smil. Sammen med Lillian hadde han en spesiell omsorg for Berg bedehus. 
Dugnadsarbeid sto hans hjerte nært. Vi må holde orden og sørge for midler til og 
vedlikehold av bedehuset!

Vi takker for alt han var og lyser fred over minnet.

 Redaksjonen

Gaulosen

Minneord
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Konfirmasjonene i Byneset og Leinstrand er utsatt fra mai til september grunnet Korona. 

Byneset kirke lørdag 18. september kl. 11.00                   Byneset kirke lørdag 18. september kl. 13.00

Aleksander Raphaug Enlid                                                     Alexander Valslag

Ingrid Amalie Aanonli                                                             Andrine Natalia Sletbak

Kitty Cicilie Kråkmo Andresen                                               Benjamin William Jelstad Molsberry

Kristian Barstad                                                                       Ingrid Hanger

Levi Mathias Juul                                                                     Ingrid Maria Risstad

Ole Aron Engan Stene                                                             Joakim Strandheim

Waldemar Karl Bernhof Brekkvassmo                                 Kim Aleksander Størseth

Ådne Grimstad                                                                         Nora Rise Knutsen

Ronja Margareta Høyem                                                                                                                                      Siri Segtnan Langørgen

Leinstrand kirke søndag 19. september kl. 11.00          Leinstrand kirke søndag 19. september kl. 13.00

Ingeborg Elise Goa                                                              Cornelia Fellinghaug

Karoline Vestre                                                                    Håkon Hanssen

Kristian Jansson                                                                   Leander Kvale Hammeren

Leah Isabel Westerlund                                                      Simen Slapgård-Enes

Lisa Marie Kilaas                                                                  Sirill Olsen Kjøren

Raymond Bekkavik Korshavn                                            Tuva Sofie Sundsvold

Sofie Strauman                                                                    Kenneth Svee Løkken

Thomas Nakrem Solbakken                                              Celina Klomsten Storleer 

Even Møllenhus

Tristan Bjørnbeth

Aktiviteter  
for barn og unge
Babysang på Berg bedehus hver andre 
fredag kl. 11.00.

Fusion ungdomsklubb er for tiden ikke åpen pga. korona-
begrensninger.

For oppdatert informasjon, gå inn på «Byneset og 
Leinstrand menighet» sin hjemmeside eller Facebookside, 
og «Fusion – Byneset og Leinstrand ungdomsklubb» sin 
Facebookside

Menighetsrådet informerer

Konfirmanter Byneset Leinstrand 2020-2021
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Til våre lesere!Til våre lesere!

Du sitter nå med et nytt nummer av Byneset 
og Leinstrand menighetsblad i hånda, og vi 
håper du finner noe lesbart i det.

Heldigvis er det slutt på den tiden da kirka 
kunne bruke sin makt og skremme folk til 
å gi sine bidrag til økonomien, slik vi  bl.a. 
kjenner fra historien da Johann Tetzel med 
sin avlatshandel samlet inn penger til 
Peterskirken i Roma.

Heldigvis gjenoppdaget  Martin Luther at 
nåden og tilgivelsen er en gave gjennom 
Jesus Kristus, og at kollektpenger til kirken 
ikke er nødvendig for vår evige frelse.

Men like fullt trengs det penger for å drive 
menighetsarbeid, og Menighetsbladet 
trenger fortsatt midler til trykking og 
distribu ering.

Gavene har kommet jevnt inn til enhver tid. 
Men siden vi fikk en ny avtale med Posten 
angående giroen som følger med bladet, 
har inntektene gått ned. Tidligere hadde vi 
i redaksjonen dugnad på å legge inn en løs 

giro, men siden Posten har fått distribu-
sjonen, så har vi ikke lenger den muligheten.
Den siste tiden har giroen blitt en del av ei 
fast side. Dette har gjort at den ikke lenger 
er så synlig for våre lesere, og det har fått 
konsekvenser for økonomien.

Vi gjør derfor våre lesere oppmerksomme 
på dette og håper at vi kan få et løft økono-
misk, slik at bladet fortsatt kan drives på 
en god måte. 

Bladet gis nå ut 4 ganger i året. 
Tidligere har vi vært oppe i 6 nummer. 

Hvis du setter pris på bladet og synes det 
har sin verdi, er vi glade for alle bidrag.

Gaver kan gis via bankgiro nr  
4213 20 96001 eller Vipps 75800.

Vi sier på forhånd takk for alle gaver.

Mvh 
Redaksjonen

Då Josef var 
trønder

side 3

Til ettertanke

side 4

Covid 19 og 

menighetslivet
side 6

Merete Holm 

Anderssen
side 7

Nr. 4 – november 2020 . 66. årgang
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God jul til alle i Byneset og Leinstrand menigheter!

Phil Bosmans: 

Jeg er glad i deg
Profilen

Til ettertanke

side 3

side 4

side 5

side 9

Menighetsrådet 

informerer

Nr. 1 – februar 2021 . 67. årgang
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Takk  
Hjartleg takk for varme 
helsingar, blomar og gåver 
til kreftfondet/St. Olavs 
hospital i forbindelse ved 
Helge Ryes død. 

Helsing Dagrunn, Jens,  
Knut Inge og Inga Hansine 
med familier

Hjertelig takk for all 
vennlig deltagelse, 
omtanke, blomster og 
minnegaver ved vår 
kjære Anton Selbæk sin 
bortgang.

Ragnhild Selbæk 
Øvrig familie

Hjertelig takk for all 
vennlig deltagelse, 
blomster og gaver til  
Berg Bedehus på til 
sammen ca kr. 30000,- 
ved Asbjørn Hangerhagen 
sin borgang 18 feb.

Lillian, Eli, Per, Lars og 
Arne Inge med familier
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 25. april  til  29. august 2021

25. april  - 4. søndag i påsketiden

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

1. mai – Offentlig høytidsdag

BYNESET KIRKE KL. 09.00
Gudstjeneste ved Enstad
Offer til kristne arbeidere

2. mai – 5. søndag i påsketiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste 
Offer til musikk i Gudstjenesten.

9. mai – 6. søndag i påsketiden

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

13. mai – Kristi himmelfartsdag

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

16. mai – 7. søndag i påsketiden

INGEN GUDSTJENESTER

17. mai – Nasjonaldagen

LEINSTRAND KIRKE KL. 09.45
Gudstjeneste ved Enstad 
Offer til Redd Barna

AULAEN SPONGDAL SKOLE KL. 11.30
Gudstjeneste ved Enstad
Offer til Redd Barna

23. mai – 1. pinsedag

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Enstad
Nattverd, offer til menighetsarbeidet

24. mai – 2. pinsedag

INGEN GUDSTJENESTER

30. mai – Treenighetssøndag

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

Med forbehold om endringer.

6. juni – 2. søndag i treenighetstiden

FRØSET AMFI KL. 11.00 
«Skaperverkets dag» 
Friluftsgudstjeneste ved Enstad og
Taraldsen Aune. Offer til Kirkens Nødhjelp

13. juni – 3. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad, nattverd
Offer til menighetsarbeidet

20. juni – 4. søndag i treenighetstiden

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

27. juni – 5. søndag i treenighet

INGEN GUDSTJENESTER

4. juli -  6. søndag i treenighetstiden

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

11. juli – 7. søndag i treenighetstiden

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

18. juli – 8. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER

25. juli – 9. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

1. august – 10. søndag  
                   i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENSTER

8. august – 11. søndag  
                   i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste, nattverd
Offer til menighetsarbeidet

15. august – 12. søndag  
                    i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENSTER

22. august – 13. søndag  
                     i treenighetstiden

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

29. august – Vingårdssøndagen

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad og  
Taraldsen Aune
Presentasjon av neste års konfirmanter
Offer til menighetsarbeidet

BYNESET KIRKE KL. 13.30
Gudstjeneste ved Enstad og  
Taraldsen Aune
Presentasjon va neste års konfirmanter
Offer til menighetsarbeidet

 



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

Min salme/sang  Ingrid Ellen Resell

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag:  
Denne dag kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går er like ny,  
hemmelig som ved vårt første morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag den kan bli vår beste dag.

Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag!
Hør maneten stemmer sine strenger.
Løfterik er tonen i et fiskevak:  
Denne dag kan bli vår beste dag.
Fjorden vår er like ny og blå og blank.
Blikket ditt er fritt og ryggen like rank!
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag - den kan bli vår beste dag.

Kjære lytt til mørket når vår dag er gått.
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss i stort og smått, 
mer, kan hende, enn vi har forstått.
Månen over tun og tak er like ny,  
men tier stille om vårt neste morgengry!
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!

Vår Beste Dag 
Erik Bye
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For ei som voks opp i ei lita utkantgrend 
på 70-talet, og måtte pugge salmevers på 
skulen dei første åra, er det ikkje så lett å 
plukke éin salme! Den første eg lærte, som 
har vore med meir eller mindre heile livet, 
lærte eg sjølsagt av mor mi: Kjære Gud, 
jeg har det godt. Den var fast kvar kveld, 
til eg vart for stor for «den slags». 

Og så var det alle tekstane vi lærte på 
skulen – flink pike som eg var, pugga eg 
sjølsagt alt. Og mange sit som spikra 
enno! Alle fugler, Kom Mai du skjønne 
milde, No livnar det i lundar…  Og eit 
tjuetal (minst) jule- og påskesalmar med 
MANGE vers.

Men tilbake til mor og alle dei andre 
kvinnene som har gått før oss – mor mi 
var raudstrømpe, sa ho alltid. Og eg voks 
opp med ei tru på at eg kunne gjere, og 
klare, alt det som gutane kunne. Takka 
vere mor mi og alle dei sterke kvinnene 
som har stått opp og kjempa for like 
rettar. Når eg no ser at verda på mange 
måtar går i motsett retning, kjenner eg på 
avmakt og sinne!

Kampen for likeverd og menneskerettar 
må fortsatt kjempast! «Hver time blir 
seks kvinner drept av menn» las eg i avisa 
for ei veke sidan! «I Storbritannia blir en 
kvinne drept av en mann hver tredje dag. I 
Amerika er det enda verre.» Det kan ikkje 
fortsette sånn!

I FN sine bærekraftsmål for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030, er god 
utdanning for alle eit av dei viktigste 
delmåla. Før koronapandemien gjekk ni av 
ti barn på skulen. Men framleis er det over 
750 millionar menneske i verda som ikkje 
kan lese eller skrive – og to tredjedeler av 
dei er kvinner. 

Eg tenkjer at det er viktigare enn nokon 
gong å hjelpe barn og unge til å finne 
sin eigen veg, gjennom å stå fram som 
stødige, kunnskapsrike og «usminka» 
vaksne.   

Eg har stor respekt for alle som kjempar 
for dei svake i samfunnet, og Erik Bye 
var ein som kjempa! Da NRK i 2005 kåra 
Århundrets Nordmann, kom Erik Bye på 
tredjeplass, berre slått av kong Olav V og 
Einar Gerhardsen.

Erik Bye var kjent for å stå på dei svake si 
side. Han løfta fram dei som var oversett 
og uglesett: Krigsseglarar, indianerar, 
fattige barn og funksjonshemma.

Men han mista ikkje motet, og det kan 
ikkje vi heller! Det å ha trua på dagen, og 
dagane som kjem, er kanskje ekstra viktig 
dette året?


