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Slekters gang 
Døpte
01.06.  Amund Brustad, Nidarosdomen
14.06.  Iver Johan Sandmo Grip, Leinstrand kirke 
21.06.  Guri Schjerve Langlo, Byneset Kirke 
21.06.  Ella Olava Mandal, Byneset kirke  
05.07.  Bjørn Larsen Sørnypan, Leinstrand kirke
23.08.  Kristian Brattset Opland, Melhus kirke 
06.09.  Eskil Watters Venås, Leinstrand kirke 
06.09.  Isak Olsen Hofsøy, Leinstrand kirke 
13.09.  Brage Brodal Brå, Byneset kirke 
13.09.  Oliver Meek Sæter, Byneset kirke
13.09.  William Dahle Volden, Byneset kirke 
13.09.  Nick Sebastian Tamlag Haugrønning, Byneset kirke 
13.09.  Christian Stokbakken, Byneset kirke 
20.09.  Linnea Halvorsen Skjøstad, Byneset kirke  

Vigde
20.06.  Ragnhild Klara Hasselberg og Arne Hangerhagen, Byneset kirke 
27.06.  Monika Jakobsen Haugum og Mats Isaksen, Byneset kirke 
08.08.  Marita Enger Tinmannsvik og Jan Enger Tinmannsvik, Byneset kirke

Døde
20.05.  Randi Strugstad, Leinstrand f. 1936
24.06.  Arnt Oust, Leinstrand f. 1967
27.06.  Rigmor Irene Skikstein, Byneset f. 1939
  

Ofringer siden sist
17.05.  kr. 1.000,- Redd Barna  (Leinstrand kirke) 
21.05.  kr. 720,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
31.05.  kr. 2.000,- Sjømannskirken (Leinstrand kirke)
07.06.  kr. 500,- Kirkens Nødhjelp (Frøseth amfi)   
14.06.  kr. 50,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
21.06.  kr. 910,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
05.07.  kr. 1.000,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
12.07.  kr. 50,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
09.08.  kr. 770,- Menighetsarbeidet ( Byneset kirke)
16.08.  kr. 260,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
23.08   kr. 1.040,- Vennskapsmenigheten i Estland (Byneset kirke)

Sokneprest Sveinung Enstad  
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Mammons akkompagnement
Det var teksten om Gud og Mammon i Matteus 6 som falt på 
konfirmasjonsdagen til konfirmantene på Byneset. 

Det passet bra. Ikke fordi jeg ville benytte anledningen til å ta 
et kraftig oppgjør med pengegavefokuset, det kom aldri. Nei, i 
fortsettelsen handlet teksten om ikke å bekymre seg. Pengenød og 
bekymringer kan høre sammen, derfor gjorde jeg et poeng av dét; 
at pengene kan åpne muligheter for konfirmantene, og i familielivet 
kan man slappe mer av og ha mer glede av dagene hvis man ikke 
har en nagende følelse av at det går i underskudd.  

Mammon står for penger, gods og eiendom. Jesus er helt kategorisk; 
man kan ikke tjene både Gud og Mammon, man vil forakte den ene 
og holde seg til den andre. Men så sier han også mot slutten av 
denne samme teksten: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg».

Det er fare på ferde først når eiendelene eier oss, og vi blir glade i 
penger for pengenes egen skyld. Hvor mye er menneskelivet verdt i 
kriminelle miljøer når millioner av kroner står på spill? Det er nok ikke 
bare på film man plaffer ned dem som er til hinder for å skaffe seg 
masse penger. Når begjæret etter penger fyller hjertet, er det ikke 
plass til menneskene lenger. Det er de som skal elskes. Menneskene. 
Og Gud. Tingene skal forvaltes, brukes til nytte og hygge, og de skal 
deles. Men det er Gud og vår neste som skal elskes. 

Vi har et kollektivt problem i Norge: 
På sett og vis sosialiseres vi inn i å 
tjene Mammon, i våre samtaler og 
våre prosjekter så er det så mye 
som handler om tingene. Vi trenger 
et miljø hvor det er andre «ting» som 
gjelder. Kirken er et sted der størrelsen 
på bilen og hvilke klær du går med, er helt 
underordnet. Sosial rang, utseendet eller suksess skal ikke skape 
skillelinjer mellom oss der. Alle som går inn i kirken, skal kunne 
hvile fra alt sånt. Alle som går inn der, har det samme behovet for 
Guds nåde. Kristus bor i oss, og vi er ett i Ham, for å si det med 
Bibelens språkdrakt. 

Et musikktips peker seg ut: Smak av honning, DeLillos. 

« Mange glemmer det å lytte 
For det gir dem ingen nytte 
Kjøp og salg er deres sang 
Mammons akkompagnement 
Men hva blir det så igjen 
Av det søte liv min venn?»

 

Sveinung Enstad
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Til ettertanke

Takk for at dere er positive til et sam
arbeid med oss. Vi setter stor pris på at 
dere vil bidra i vårt arbeid med å finne 
fosterhjem til barn og unge. 
Ta gjerne kontakt med oss!

Roger Hammer
Rådgiver fosterhjemtjenesten, Trondheim
www.fosterhjem.no

Jeg sender dere som vedlegg appellen som biskop Herborg Finnset har skrevet til 
bruk i media. Appellen fra henne følger nedenfor:

Fosterhjem trenges

Trygge voksne er viktig for barn og unge. 
Behovet for fosterhjem er ikke blitt 
mindre dette året: mange opplever at 
familiestrukturer blir sterkere utfordret i 
denne annerledes tida vi er inne i.   Å vokse 
opp i et hjem som er preget av trygghet 
og omsorg er viktig for et lite menneskes 
utvikling. Voksne som bryr seg om, som er 
gode forbilder, som viser vei og styrker barn 
og unges selvbilde er viktige for alle.  Mange 
voksne rundt oss: familie, lærere, trenere, 
naboer og andre har betydd mye for hvordan 
vår livsvei har blitt. 

Noen ganger trenger barn og unge et 
annet hjem for kort eller lang tid: de nære 
personene kan ikke ta godt nok vare på dem 
eller gi dem den tryggheten som skal til. 

Disse barna og ungdommene trenger noen 
som bryr seg – bryr seg om.  Bryr seg så 
mye at de kan tenke seg å åpne hjemmet 
sitt for å skape trygghet for de som trenger 
omsorg og trygge voksne. Dette er et felles 
ansvar. Er det din tur nå? 

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros

FOSTERHJEM TRENGS!
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Bynes Torvstrøfabrikk

De var mange , nyttige og krevde stor arbeids kapasitet.

Produksjonen var basert på ressurser i form av flere tusen år gamle 
planterester – myra, som på det dypeste gikk seks meter ned.

Første halvdel av 1900-tallet var det flere fabrikker rundt i Norge 
som utvant torv til produksjon av strø for dyr. Men etter at prisene 
på kunstgjødsel sank på 1950 tallet, mistet torven sin oppgave 
som gjødseloppsamler og isolasjon. Den ble utkonkurrert av flis og 
halm, samt steinull.

I dag er det bare historien igjen av Bynes Torvstrøfabrikk, en historie 
som Olav Wik har samlet sammen og tatt godt vare på.

Bynes Torvstrøfabrikk ble etablert i 1919, men kom ikke ordentlig 
i drift før to år senere. Den lå like sør for gården Skjelbreia, hvor 
Wik vokste opp. 

To gårder var involvert i driften – det var Høstad 278 (1) og eien-
dommen Skjelbreia 277(2), hvor fabrikken lå. Til sammen omfattet 
driften 140 dekar myrområde, likt fordelt på disse to gårdene. 

Wik  husker godt fabrikken og har derfor vært interessert i å bevare 
de mange slitte bøkene med de stadig falmende sidene, dekorert 
med  en håndskrift som hører til i en helt annen tid. 

Driften startet opp med 92 andelshavere med 413 andeler. De fleste 
andelshaverne var bønder. 

Byneset var rik på denne viktige og nesten evigvarende ressursen. 
Tanken var å ta ut myr slik at man kom på leirjorda og da kunne få 
brukt denne til jordbruksformål.

Torva ble stukket ut i skiver, som ble lagt til tørking på hesjer med to 
tråder. Torvskivene måtte vendes så de tørket på alle kanter. Tørre 
torvskiver ble så tatt inn i fabrikken og kvernet til løs masse som 
deretter ble presset i baller, holdt sammen av trådlister. Størrelsen 
på en balle var 1 m* 60cm*70cm. Prisen på en balle var i krigsårene 
4 kroner. Her på Byneset ble torvstrøet for det meste brukt til hus-
dyrene i fjøs og stall, noe som fremgår av protokollene. Torvstrøet 
egnet seg mye bedre enn sagflis til å ta vare på fuktigheten. På 
fabrikken var det 4-5 ansatte i heltidsjobb.

Man var også her prisgitt naturens luner
Vi finner at det i årene 1926 og 1927 var det storproduksjon. Det 
ble da produsert 2000-3000 baller i året.  

Noen år var det tørke, og da ble det mindre produksjon. Dette med-
førte at andelshaverne måtte legge inn kapital for å få det hele til 
å gå rundt igjen. 

I krigsårene var lønna 3 kr dagen for fabrikkarbeideren. Etter krigen 
gikk lønnsnivået  oppover i takt med den økende velstanden landet 
opplevde. 

Det var lange og arbeidskrevende dager i fabrikken for de ansatte. 
Det var store krefter i sving, spesielt når torva skulle knuses i ”knusa”. 

Det var en forferdelig ulykke på fabrikken en arbeidsdag  i 1930. En 
av de ansatte, Ole P. Langørgen trådde feil og fikk foten i ”knusa”. 
Han døde på vei til byen.

Produksjonene av torvstrø ble stadig mindre etter krigen. 
Fabrikklokalet ble tatt ned og solgt til Asbjørn Vold for 3500,- og 
ble bygd opp som fjøs på gården hans. 

Bynes Torvstrølag ble helt avviklet den 30.april i 1963.

Myra ligger fortsatt der som et stille minnesmerke over en virksom-
het som en gang var svært viktig her på Byneset.

– Den første fabrikken i bygda
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HVORDAN KAN VI HA TILLIT TIL EVANGELIENE I BIBELEN?

Jeg har lenge vært opptatt av spørsmål knyttet til troverdigheten av 
evangeliene. Derfor ønsker jeg å dele noe av det som hjelper meg 
til også med fornuften å kunne forsvare troen.

Har Jesus levd?
Det er få, om noen, som benekter at Jesus har levd omtrent på den 
tiden vi kan lese om i Det nye testamente (NT). Jesus skrev ikke noe 
selv. Det vi vet om ham og hans liv og hva han har sagt og gjort, 
finner vi for det meste hos de fire evangelistene, Matteus, Markus 
Lukas og Johannes. Men det er profetert flere steder i Det gamle 
testamente (GT) at Jesus skulle bli født som Guds sønn og verdens 
frelser. Den første som skriver om Jesus i NT, er trolig Paulus. Han 
levde samtidig med Jesus og gikk fra å forfølge de som trodde på 
Jesus til selv å bli troende kristen. Det skjedde antagelig så tidlig som 
i år 34 eller 35, altså et år eller to etter at Jesus ble korsfestet i år 33. 
Majoriteten av sine brev skrev Paulus fra ca. år 50. Markusevangeliet 
ble skrevet en gang mellom 65 og 75, Matteus skrev mellom 70 og 
85, Lukas mellom 80 og 95 og Johannes en gang på 90-tallet. Det 
finnes også forskere som hevder at Markusevangeliet kan dateres 
til omkring år 40. Alle evangeliene ble skrevet av øyenvitner eller 
fortalt av øyenvitner til Jesus. Det er viktig kunnskap når det gjelder 
troverdigheten til historien om Jesus. 

Mente jesus at han var Guds sønn og menneskenes frelser?
Med bakgrunn i det som øyenvitner skriver eller forteller om Jesus, 
er det ingen tvil om at Jesus oppfattet seg selv som Guds sønn. Hans 
oppgave var å leve et fullkomment liv i vårt sted og sone straffen 
vi hadde fortjent på grunn av synd mot Guds bud. «For så høyt har 

Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Johannes evan-
gelium, 3,16).

Hvor sannsynlig er det at Jesus var Guds sønn og vår frelser?
I teorien er det mulig at hvem som helst kan påstå at han er Guds 
sønn og verdens frelser. Hvorfor er det grunn til å feste lit til det 
som er skrevet om Jesus og hans liv? Kanskje kan vi skille mellom det 
som er indisier (dvs. tegn som tyder på) og tilnærmet bevis. Indisiene 
er: At Jesu komme er forutsagt i GT flere steder. Tilnærmet bevis 
er: At troverdige øyenvitner til Jesu liv og virke har beskrevet: a. at 
han gjorde under, b. at han sto opp fra de døde etter tre dager, c. at 
han ble sett av flere disipler etter at han var stått opp og d. at han 
for opp til himmelen. Kritikere hevder at mennesker har forfalsket 
historien fordi de hadde så sterkt et ønske om at Jesus skulle være 
Guds sønn og verdens frelser. Teoretisk er dette en mulighet. Men 
det forutsetter at alle som har skrevet om Jesus er svindlere eller i 
beste fall syke mennesker med livlig fantasi. Alle som leser NT vil 
nok finne det lite sannsynlig. Sikre bevis slik det kreves i matema-
tikken, har vi likevel ikke. Heldigvis har Gud sørget for at den som 
hører budskapet om Jesus, også blir kalt til å tro på ham. 

Til skeptikere som er interessert i å se nærmere på slike spørsmål, 
kan jeg anbefale de to bøkene til Stefan Gustavsson: «Skeptikerens 
guide til Jesus», bind 1 og 2, Luther forlag, 2017.

Ola Røstum

Det teologiske hjørne

 

• ANGÅENDE HCTOALETT VED 
BYNESET KIRKE
Bygg og eiendom vil se på løsninger 
ang HC-toalett på Byneset nå i høst. 
Fortsatt er det en del ferieavvikling hos 
oss og rådgiverne vi benytter. I starten 
av september er alle tilbake og vi vil da 
starte med arbeidet.

• UTVIDELSE AV BYNESET KIRKEGÅRD
Vedrørende utvidelse av kirkegården 
på Byneset mot vest, så har det ikke 
skjedd noe i sommer.  Dette er pga 
at Trondheim kommune ennå ikke 
har ervervet grunnen hvor det skal 
bygges. Inntil vi får positive signaler 
fra kommunen om dette, vil det være 
stillstand i prosjektet. 

• PLANER OM FÅ I GANG 
GIVERTJENESTE TIL MENIGHETEN 
Mere info senere. 

• RYE KAPELL 
Hvordan få til mere utleie ?  
Driften går fortsatt med underskudd. 

Menighetsbladet informerer:
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 ...i fokus

Barn gjetter ofte galt
Familielivet i gamle dager, var det ikke mye bedre? De er jo så opp-
skrytt. Nei, det var ikke bedre, men det var mer stabilt.
Folk hadde det stabilt godt, eller stabilt dårlig. Men ekteskapet 
fortsatte i all slags vær.
Mange sier det er for mange skilsmisser nå for tiden. Det er mulig 
det, men før i tiden var det utvilsomt for få skilsmisser.

Vi har det pr. definisjon hyggelig, uansett hvordan vi har det. Det 
skal smiles.
Slik skapes rigiditet. Men et ansikt med et stivnet smil vil etter hvert 
forvitre, slå sprekker og falle fra hverandre.

Vet du hvordan din egen mor og far har det i ekteskapet?
Vet du det? Folk vet ikke. Har du en fortelling som egentlig tildek-
ker virkeligheten?
Fordi alt idylliseres eller idealiseres? Idyll kan være sant, men det 
er alltid noe mer enn det idylliske som er sant.
Regninger som ikke gjøres opp i en generasjon, gjøres opp i neste, 
eller i tredje generasjon. Barns sykdommer kan iblant forstås i et 
generasjonsperspektiv. De betaler gamle regninger.

I 1950 rådet kjernefamilien. Det gjør den ikke lenger. Halve befolk-
ningen lever alene. I stedet for kjernefamilien har vi nå fått fler-
familien: Dine, mine og våre barn.
Men: Det går an å lage gode relasjoner. 
 Du kan oppløse et ekteskap, men ikke et foreldreskap.
Sats på vennskap, om grunnmuren er aldri så tynn, så ikke barna 
må betale, for eksempel gjennom lojalitetskonflikter.

Vanskeligheter i familien lar seg i lengden ikke skjule.
Far har fått seg en ny venninne. Mor har også fått en ny venninne, 
og forteller at hun egentlig er lesbisk. Far er flau, han har vært gift 
med en lesbe.

Du kan ikke ikke-kommunisere med et barn. Du har bare to muligheter:
1. Vær utydelig
2. Vær tydelig
Hvis du velger å være utydelig, blir barnet nødt til å gjette. Barn 
gjetter ofte galt og tolker feil:
Far har fått kjeft på jobben og kommer sint hjem. Det er rot i entréen. 
Far kjefter og smeller. Barnet sier til seg selv: «Det er min skyld. 

Far er sint fordi jeg har rotet i entréen». Far er ikke sint fordi det er 
rotete i entréen. Han er sint fordi han har fått kjeft.
Når ting er vanskelig hjemme, kan familien sette seg ned å si til 
hverandre:
«Vi har et problem. Men vi opplever det ulikt. Hva er problemet, og 
hvordan opplever hver enkelt av oss situasjonen?»

Barn tar skade av å gjette, særlig av å gjette galt. Barn tar ikke 
skade av å vite. La barnet vite:
Far har fått en ny venninne.
Mor har også fått en ny venninne, og forteller at hun egentlig er 
lesbisk. Far er flau, han har vært gift med en lesbe.

Alle mennesker har hemmeligheter. Noen hemmeligheter suger 
kraften ut av deg.

Tar du problemer ut av familien, ut av skoleklassen, ut av jobben, 
og til et lukket rom der du og spesialisten sitter overfor hverandre, 
skaper det usikkerhet og lav selvfølelse. Hemmelighetene skjermes, 
ikke du.
Psykiske helse handler om:
1. La det ubevisste bli bevisst
2. Gjør det ukjente kjent
3. La det uforståelige og irrasjonelle få et forståelig språk.

Ved et dødsfall snakket jeg med de tre barna om mor som var 
gått bort:
Den eldste sa at mor var snill
Nummer to sa at mor var kald.
Den tredje hadde mor knyttet så nært til seg at han ikke klarte å 
snakke.

Barn har ofte ulike fortellinger om mor og far. Fortell det nå! La 
dem sprike nå! Ikke vent til minnesamværet.

Ingenting er verre for depresjon enn isolasjon. Et ressursrikt liv, 
hvor jeg føler at jeg har krefter og makt, blir til gjennom alle for-
mer for fellesskap:

Samvær, samspill, samfunn, samarbeid, samtaler og samleie, 
selv om det bare varer fra tre til fem minutter.

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:
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Byneset felleslegat for utdanning

Legatets midler kan deles ut til ungdommer på Byneset som er elever 
ved folkehøyskoler eller videregående skoler med naturbruksfag. 
Alle typer folkehøgskoler er aktuelle. Skjetlein vgs og Øya vgs er 
eksempler på slike videregående skoler.

Søknaden på legatmidler må inneholde opplysninger om 
kostnader ved utdanningen og opplysninger om eventuelle andre 
stipendtildelinger. Husk å oppgi ditt kontonummer! 

Søknaden sendes:
Byneset felleslegat for utdanning
ved Olav Noteng
Høyemshaugen 53
7074 Spongdal
epost: noteng@online.no

Byneset felleslegat  
for helse- og sosial omsorg 

Legatet kan søkes av enkeltpersoner, institusjoner og foreninger 
som har sitt virke innen grensene til tidligere Byneset kommune. 
Det forutsettes at formålet ved alle søknader som innvilges, skal 
dekke behov for helse og sosial omsorg. Søknad på legatmidler med 
opplysninger om kontonummer sendes:

Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg
ved Berit Sæter Utstrand
Bråmyra 51
7074 Spongdal
epost: bsu1301@gmail.com

Stiftelsen NBGF  
(Nordbygdens Gammeldansforening) 
Byneset-bidrag
Formålet er å støtte ulike tiltak til almennyttige formål for 
befolkningen på Byneset. Støtte kan søkes av lag og foreninger og 
private og offentlige institusjoner. Beskriv tiltaket det søkes om, 
hvordan dette tenkes finansiert og når det planlegges påstartet/
gjennomført. Oppgi kontonummer. 

Søknad sendes:
Stiftelsen NBGF
ved Endre Persen
Jernkisvegen 9
7089 HEIMDAL
epost: epe@hent.no

Byneset fjellstyre

Byneset fjellstyre fordeler en liten pott penger hvert år til 
allmennyttige formål innenfor Byneset gamle kommune. Pengene 
skal brukes til positive tiltak som kommer bygda til gode. Søknaden 
med kontonummer sendes til:

Byneset fjellstyre
ved Ingrid Berg Selfjord
Langørjan 150
7070 Bosberg
epost: ingrid-berg.selfjord@trondheim.kommune.no

Berit og Ragnvald Haugs legat  
til sangens fremme på Byneset 

Følgende er berettiget til støtte av legatmidlene:
• Igangværende songlag på Byneset 
• Enkeltpersoner bosatt i tidligere Byneset kommune, med utdanning 

i sang og musikk
• Utdannelse av dirigenter for sang og musikk

Vedkommende må være bosatt i tidligere Byneset kommune

Søknad sendes til: 
Tove Fallan Strand 
Epost: tove.fallan.strand@byneset.no  

Søknadsfrist for alle legat: 1. november 2020

Søknad på legatmidler som utdeles i 2020

Visste du:

Ramaskrik 
Om en høyrøstet og voldsom klage og protest (Matt. 2,18)

Rett skal være rett 
Når en vil slå fast at lov og rett skal følges. Henta fra 
Salmenes bok (Sal. 94,15)

La ikke solen gå ned over deres vrede 
Ofte brukt i bryllupstaler, der en råder til alltid å gjøre opp 
uenighet før en sovner (Ef. 4,26f) 

Til å ta og føle på
Noe som er meget konkret. (2.Mos.10,21; Hebr. 12,18)
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Foran fv: Isabell Opland, Oliver Braa Myran, Era Gausen Feirud, Daniel Johansen Fallan, Anna Kristin Onsøyen Johansen, Mina Eriksen, Rebekka Sofie Almli Andersen, 
Kristine Solli Larsen, Vilde Risstad Solli, Helle Lillebudal Risstad, Kristine By Berg.

Rad 2 fv: Guro Vigdal Berge, Anna Sofie Hansen, Astrid Vevik, Monica Egseth, Steffen Skogstad Noteng, Mikko Stokdal Joramo, Emil Walker, Vegard Eugen Sletvold 
Adolfsen, Lasse Fremstad, Christoffer Jacobsen Aunan.

Rad 3 fv: Robin Rødsjø, Ken Aleksander Kviseth, Fabian Rye Myhre, Ola Heggvoll, Henrik Øverland Bjørsvik, Rasmus Nerland, Kristoffer Barlien, Line Braa. 
Bak fv: Idun Grydeland Rye, May Håbjørg, Daniel Aune Prestvik, Daniel Bogstrand, Magnus Helgesen, Alexander Thomas Bolgnes Wæraas. 
 Brage Aune var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Multifoto 

Konfirmanter Byneset kirke 2020

 

Noen ganger kan det være godt å snakke med noen som ikke er venn 
eller i nærmeste familie om sorg og glede, vanskelige relasjoner, 
ensomhet og kjærlighet, tro eller tvil. Du bestemmer hva du vil dele 
og hva du vil snakke om. Samtale/sjelesorg er ikke terapi, men å få 
dele det som ligger en på hjertet, kan gi hjelp på veien videre.

Unni Taraldsen Aune, diakonimedarbeider, og Sveinung Enstad, 
sokneprest er til stede for samtale. Vi har taushetsplikt og tid.  
Tilbudet er gratis, og du er hjertelig velkommen 
til å ta kontakt direkte, for å avtale tid og sted 
for samtale.

Snakke med noen?

 Diakonimedarbeider Sokneprest
 UNNI TARALDSEN AUNE SVEINUNG ENSTAD                                                                                                
 Mobil: 954 74 299 Mobil: 932 69 690 

Kontakt oss
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Glimt fra menighetslivet

MUSIKK ved konfirmasjonsgudstjenesten i Byneset kirke 22. august
Heidi Rye Berg, Vilde Sofie Ingeborg Ovesen, Aurora Ude, Sveinung Enstad og Bjørn-Olav Berg

Den 7. juni var det flere som hadde funnet vegen 
opp til Frøseth Amfi på gudstjeneste (Skaper-
verkets søndag) til tross for at denne morgenen 
våkna vi til nokså grått og kjølig vær.

Skaperverkets
søndag



Aktiviteter  
for barn og unge

• Babysang på Berg bedehus  
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.

Det er en del begrensninger og 
tilpasninger p.g.a. Korona. Følg med  
på menighetens hjemmeside og  
Fusion ungdoms klubb sin Facebook- 
side for mer informasjon.
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SØNDAGSMØTER
Fra høsten 2020 vil Byneset Normisjon  
og Byneset Misjonsforening for  
Norsk Luthersk Misjonssamband  
samarbeide om månedlige søndagsmøter 
på Berg bedehus.

• Søndag 27. september kl. 19.30

• Søndag 22. november kl. 19.30

 
EttErmiddagstrEff  
i bydElskafEEn
• Onsdag 14. oktober kl. 17.00 

• Onsdag 11. november kl. 17.00

• Andakt
• Sang
• Bevertning 

Trenger du litt avlastning og 
et pusterom i hverdagen?

Middag       musikk

Esp bedehus, 
Kammen

Torsdagene 17. september, 
15. oktober og 19. november  

kl.16.3018.00  
 

 Byneset og Leinstrand barnekor og 
Byneset Spellmannslag kommer

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

KVELDSMAT  
på kapellet

Søndagene  
20. september, 25. oktober 

og 15. november  
kl. 17.00-18.15  

inviterer vi til møtepunkt 
for små og store.  

Det blir kveldsmat, sosialt 
samvær og samling rundt  
bibelhistorier med utgangs-
punkt i Søndags skolens 
opplegg “Sprell levende”.

Kunngjøringer

Dråpen  
i havet 2000

arrangeres i  
lEinstrand kirkE 
15. november kl. 18.00
til støtte for Moria flyktningeleir  

i Lesvos i Hellas

Det blir musikalske innslag og appell, og kvelden avsluttes 
med konsert med «Lyden av kirken» med Asbjørn Berson, 
gitar, Toril Stendahl, sang, og Wenche H. Fossen, orgel.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 27. september til 31. desember 2020

27. sept. – 17. søndag i treenighets tiden 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00 og 13.00 
Konfirmasjonsgudstjenester ved Enstad 
ogTaraldsen Aune  
Offer til vennskapsmenigheten i Ukraina

4. okt. – 18. søndag i treenighets tiden

INGEN GUDSTJENESTER

11. okt. – 19. søndag i treenighets tiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner og 
Taraldsen Aune  
Nattverd  
Offer til TV-aksjonen

18. okt. – 20. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved Enstad 
Utdeling av 4 årsbok  
Offer til TV-aksjonen

25. oktober – Bots og bønnedag

BYNESET KIRKE  KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad 
Offer til menighetsabeidet

Med forbehold om endringer.

 EttErmiddags- 
trEff  

på nypantunEt
Tirsdag 20. oktober kl. 17.00 

• Andakt
• Sang
• Bevertning

Arr: Diakoniutvalget

1. november – Allehelgensdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 17.00
Minnegudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune

BYNESET KIRKE KL. 19.00
Minnegudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune

8. nov. – 22. søndag i treenighetstiden

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

15. nov. – 23. søndag i treenighetstiden

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

22. november – Kristi kongedag

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad 
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

29. november – 1. søndag i advent

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Enstad
Offer til «Lys til verden»

LEINSTRAND KIRKE KL. 20.00
Lysmesse ved Enstad og konfirmantene  
Offer til «Lys til verden»

6. desember – 2. søndag i advent 

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

11. desember – fredag

AULAEN SPONGDAL SKOLE KL. 19.00
Fredsgudstjeneste 
Nattverd

13. desember – 3. søndag i advent

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Enstad
Offer til menighetsarbeidet

20. desember – 4. søndag i advent

BYDELSKAFEEN KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen Aune
Offer til menighetsarbeidet 

BYNESET KIRKE KL. 19.00
«Vi synger julen inn» 
Offer til musikk i gudstjenesten

22. desember – tirsdag 

NYPANTUNET KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen Aune

24. desember – julaften

BYNESET KIRKE KL. 12.30
Gudstjeneste ved Enstad

BYNESET KIRKE KL. 14.00
Gudstjeneste ved Enstad

LEINSTRAND KIRKE KL. 16.00
Gudstjeneste ved Enstad

25. desember – 1. juledag 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune 
Nattverd 
Offer til NMS

26. desember – 2. juledag 

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

27. desember – 3. juledag

BYNESET KIRKE KL. 19.30  
Romjulskonsert



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

Min salme/sang  Vegard Frøseth Fenes

Sometimes in our lives we all have pain
We all have sorrow
But if we are wise
We know that there’s always tomorrow
Lean on me, when you’re not strong
And I’ll be your friend
I’ll help you carry on
For it won’t be long
‘Til I’m gonna need
Somebody to lean on
Please swallow your pride
If I have things you need to borrow
For no one can fill those of your needs
That you won’t let show
You just call on me brother, when you need a hand
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you’ll understand
We all need somebody to lean on
Lean on me, when you’re not strong
And I’ll be your friend
I’ll help you carry on
For it won’t be long
‘Til I’m gonna need
Somebody to lean on
You just call on me brother, when you need a hand
We all need somebody to lean on

Lean on me
Av Bill Winthers
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Først vil jeg takke for 
utfordringen om å dele en 
salme og noen ord med dere. 
Mitt valg falt på Sometimes in 
our lives, også kjent som Lean on 
me,  med tekst og melodi av Bill Winthers. 
Jeg ble kjent med denne melodien gjennom mine 
aktive år i speiderbevegelsen, hvor andakt og sang 
var en del av aktiviteten. Denne sangen brukte vi 
ofte i forbindelse med små og store samlinger, både 
på turer eller speidergudstjenestene. 

«Lean on me» har for mange fått stor betydning 
– særlig på det Nordamerikanske kontinentet, 
hvor sangen for mange har blitt et symbol på 
samhold i både «normale» tider og krisetider. Slike 
tekster trenger vi også i disse koronatider, som en 
påminnelse om at vi må stå opp for de som trenger 
det: Både de som sliter økonomisk på grunn av 
situasjonen i samfunnet, og de som har opplever 
ensomhet i denne tiden med færre sosiale arenaer.  

For min del kommer teksten både til å stå igjen 
som et minne fra tida i speiderbevegelsen – og en 
påminnelse om at vi trenger sterke fellesskap både i 
normale og mer «unormale» tider. 


