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Slekters gang 
Døpte
10.09.  Kim Aleksander Størseth, Byneset kirke 
18.10.  Ada Joakimsdatter Sørgjerd, Leinstrand Kirke 
18.10.  Cattleya Akua Langdahl, Leinstrand kirke 
18.10.  Cornelia Belle Schjetne Holm, Leinstrand kirke 
25.10.  Lars Bøhn Braa, Byneset kirke 
25.10.  Oskar Ebert Østerløf Angell, Byneset kirke 
01.11.  Synnøve Skibnes, Tiller kirke
08.11.  Runa Storleer Ramsøskar, Leinstrand kirke 
15.11.  Sofie Ha Berg, Byneset kirke 
15.11.  Jenny Hellstrøm, Byneset kirke
   

Vigde
03.10. Emmeline Hammer Knudsen og Martin Alexander Berg, Byneset kirke 

Døde
06.07.  Eigil Haave, Leinstrand  f. 1937
15.08.  Ingrid Margrete Rosshaug, Byneset  f. 1929
01.09.  Terje Johan Johansen, Byneset  f. 1924 
07.09.  Asbjørn Reidar Megård, Byneset  f. 1939
20.09.  Harald Einan, Byneset f. 1929
25.10.  Torbjørn Eggan, Leinstrand  f. 1922

 

Ofringer siden sist
30.08.  kr.    250,-  Menighetsarbeidet  (Byneset kirke) 
13.09.  kr.    220,-  Menighetsarbeidet  (Byneset kirke)
20.09.  kr.    200,-  Menighetsarbeidet  (Byneset kirke) 
27.09.  kr.    750,-  Vennskapsmenigheten i Ukraina (Leinstrand kirke)
11.10.  kr.    950,-  TV aksjonen  (Byneset kirke) 
18.10.  kr.    600,-  TV aksjonen  (Leinstrand kirke) 
25.10.  kr.    920,-  Menighetsarbeidet (Byneset 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

Anne Lise Berg
Tlf: 993 09 805
anneliseberg@greterode.no

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

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

Kasserer: Helge Venås, 
tlf. 468 20 024

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

Kirkens ansatte

MENIGHETEN HAR FÅTT NYTT KONTONUMMER 
1506.30.34891

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 7. januar 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
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«Då dei var farne, synte Herrens engel seg for Josef i ein draum og sa: «Stå opp, ta barnet og mora med 
deg og røm til Egypt, og bli der til eg seier ifrå! For Herodes kjem til å leita etter barnet og vil drepa det.» 
Han stod opp, tok barnet og mora og drog til Egypt same natta.» Matt 2, 13-14.

Josef er ein av dei figurane som må vere 
med i julekrybba. Vi høyrer ikkje så mykje 
om han. Likevel må han vere med, det vert 
ikkje jul utan han. Det er Maria som føder 
Jesus, og det er ho som er med i forteljin-
gane om Jesus som vaksen. Josef vert på 
ein måte borte. 

Eg har ein gong gjort Josef til trønder. Det 
skulle vere juletrefest for store og små på Ås 
der vi bur, og sidan det var i kyrkja, ville ein 
ha eit alternativ til ein CocaCola-nisse. Eg 
hadde tatt på meg jobben å kome med gåver 
til barna, men det var opp til meg å finne 
på noko. Så eg gjekk på juletrefest i kyrkja 
i kjeledress, med hammar og tommestokk i 
beltet. Det var det året då vi bygde hus, og 
romjula var fine dagar til å få gjort noko. Så 
eg kunne gå rett inn i rolla, utan å skifte, og 
spelte snekkaren Josef, frå Nasaret. 

«Josef» hadde med seg små gåver til barna, 
og fortalte jule evangeliet slik han hadde 
opplevd det. På trøndersk, så godt eg kunne 
hugse åfjordsdialekten. 

For Josef kom frå nord i landet, han budde 
ikkje i hovudstaden Jerusalem. Dei hadde 
rett nok slekt i Betlehem, men heller ikkje 

det hjalp for å få husrom til Maria og han 
sjølv då dei kom for å skrive seg i keisarens 
folketelling. 

Eg veit ikkje heilt om barna oppfatta 
poenget, men dei var fornøgde med å få 
godteposane. Kanskje nokon av dei vaksne 
gjorde det: Det var Josef som var innom, 
ein vanleg mann, med ein vanleg jobb, med 
eit språk eller dialekt som ikkje var lært i 
hovudstaden.  

Jesus er født inn i vår verden, vår heilt ver-
kelege og vanlege verden. Han er født i ein 
familie som ikkje er på slottet eller i mak-
tas sentrum, men hardt pressa og trua i ei 
tid då mykje sto på spel for dei som hadde 
makt. Keisar Augustus ville sikre seg over-
sikt over innbyggarane – og skatte inntekter. 
Kong Herodes var redd for rivaler.

Josef vert skildra som den som gjer det 
ein far skal gjere – og som mange fedre 
og mødre må gjere i vår tid, også: Beskytte 
barnet sitt, om nødvendig ved å flykte til 
eit anna land. 

Josef lyttar til Guds tale til han gjennom 
draumane sine. Han lyttar dermed sikkert 

til si eiga indre stemme også. Han er ein 
mann med integritet og ryggrad, og med 
gjennomføringsevne og offervilje. Ein mann 
som sikkert levde godt med å stå bak andre, 
og ikkje måtte vere den som var i sentrum 
og alt handla om. Men han var ein person 
med tanke, haldning og handlingar som var 
påverka av Guds vilje. 

Slik vert det understreka i Matteusevangeliet 
at Jesus kom til jord som ein av oss. For å 
få fram kva Gud vil midt iblant oss: At Guds 
rike med rettferd, fred og glede skal komme. 
Inn i alt vi menneske frydar oss over eller slit 
med, i gleder og i sorger, i kriser og i dei heilt 
vanlege dagane. I snikkarverkstaden. Blant 
fiskarar. Blant tollarar og syndarar. 

Jesus lærte oss alle å be: «La din vilje skje på 
jorda så som i himmelen.» 

Til ære for Gud. Slik englane song om det 
den første julenatta. Og til glede for oss. 
Slik Josef fekk høyre om det første gongen.

No skal vi igjen feire jul og kan igjen høyre 
det gode budskapet: I dag er det fødd dykk 
ein frelsar. I ein stall. Midt iblant oss.

Då Josef var trønder

Smitteverntiltakene sier at vi har lov til å ha 82 personer i Byneset kirke på en samling og 72 personer i Leinstrand kirke på 
en samling. Vi har da planlagt å ha 3 gudstjenester i Byneset kirke og 3 gudstjenester i Leinstrand kirke til samme tid julaften.   
Vi må ha en eller annen form for påmelding til gudstjenestene, men det er ikke klart ennå, så det får vi komme tilbake til. 

Følg med på hjemmesiden og Facebook. 

Juleaften og gudstjenestene

God jul til alle i heile Nidaros bispedømme!

Helsing  
Olav Fykse Tveit 
preses og biskop  

for Nidaros domprosti



Bucket list
«Bucket list», kjenner dere det uttrykket? Det kommer av en 
omskrivning av «kick the bucket», som er å dø. (Pushing up daisies 
er et annet, lett humoristisk; man ligger i graven og dytter blomstene 
oppover!)

Bucket list er en liste over ting man må få gjort før det er for sent. 
Man krysser av på lista etter hvert som man har gjort det som står 
der. Det er jo gjerne reisemål, eller en eller annen utfordring som 
å hoppe i strikk eller fallskjerm, eller løpe maraton. En boktittel 
er: «1001 filmer du må se før du dør». De som lever i rike land har 
mange muligheter, og mange samler på opplevelser. 

Simeon i templet hadde ett ønske som virkelig gjaldt; han ville se 
Guds frelse. Han hadde fått et løfte om det. Nå var han en gammel 
mann, men en dag blir han ledet av ånden, som det står, til templet. 
Da reiste Maria og Josef helt til Jerusalem for å bære frem barnet 
i templet. Simeon utbryter:  
«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,  

slik som du har lovet.         
For mine øyne har sett din frelse,      
som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk,        
et lys til åpenbaring for hedningene  

og ditt folk Israel til ære.»

Den første linjen kan tolkes som en løslatelse fra et fangenskap. 
Han er lenket til livet helt til han har sett hva Gud har beredt for 
folket, så nå blir han fri. Han hadde det ene, store viktige krysset 
på sin «bucket list». 

Julefeiringen vår har mange om skrivninger. 
Det handler om familie samvær, det handler om å 
være god og raus med hverandre, det handler om å levendegjøre 
opplevelser fra barndommen, mattradisjoner, gaver, pynt, juletre, 
julenissen. 

Artistene som drar på juleturne benytter anledningen mellom låtene 
til å gå rundt (jule)grøten. Det er få som vitner om frelsen i Jesus 
Kristus. Så vidt meg bekjent er det bare Rune Larsen som gjør det. 

Mitt hjerte alltid vanker, ja den handler om lengsel, Nordnorsk 
julesalme handler om stolthet om hvor man kommer fra.  Ja, men 
det er ikke hovedpoengene! 

Akkurat som å snakke rett frem om døden er noe vi prøver å unngå, 
selv om vi vet at den er der, kan det bli nærgående å snakke om at vi 
trenger Jesus som frelser. Kallet til å tro på det, kan bli noe vi hopper 
elegant over ved å legge vekt på alle andre sider ved julen enn dette 
ene. Derfor kjenner jeg på et ansvar for å legge vekt på dette ene. 

Dette er Guds vei, han gjorde det sånn for å åpne veien. En frelser 
skulle redde oss fra død, synd og mørke. 

Vi kan fylle ut så mye vi vil på bucketlista, men det ene er viktigere 
enn alt annet, derfor håper jeg vi kan lære av Simeon i templet. 
Vi kan ikke fare herfra i fred, før vi har sett Guds frelse. 
Vi blir ikke løslatt før vi har tatt imot Frelseren. 

Sveinung Enstad
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Til ettertanke

Det har etter hvert minket på beholdningen av kondolansekortene Blomsterfondet har lagt ut til salg hos Prix Spongdal og 
Coop Marked Rye.

I forbindelse med behovet for opptrykk av nye kort og 
konvolutter har det en tid vært arbeidet med en revisjon av de 
gamle utgavene. 

Våren 2020 hadde styret i fondet kommet fram til en omforent 
utforming for et nytt kort, med nye tekster, og med motiver i 
fargetrykk. Hovedmotivet er et bilde av Byneset kirke. Bildet er 
tatt av vår sokneprest Sveinung Enstad, og er tidligere gjengitt 
på forsiden av menighetsbladet for Byneset og Leinstrand. 
Dette motivet er også trykket ved det nedre venstre hjørnet på 
konvoluttene.

Styrets forslag ble oversendt til menighetsrådet, som ga 
forslaget sin tilslutning.

Etter dette ble det innhentet tilbud på trykking, og Skipnes 
Kommunikasjon AS fikk oppdraget.

Kort og konvolutter er nå ferdig produsert, og er lagt ut til salg 
hos Prix Spongdal og Coop Marked Rye.

Vi håper det nye kortet vil bli godt mottatt, og at riktig mange 
vil finne det egnet til å sende en hilsen ved bisettelser og 
begravelser, også om de pårørende i denne sammenheng har 
ønsket støtte til et bestemt formål. 

Inntektene ved salget av kortene går til Byneset Blomsterfond, 
og disse midlene går bl.a. til å «holde kirken og kirkegården 
vakker», som det står i statuttene for fondet. 

For styret i Byneset Blomsterfond
Jostein Kløften

Nye kondolansekort fra Byneset Blomsterfond



Byneset og Leinstrand menighetsblad 4-2020 | 5

Hei! 

Her kommer giroen til dere som er medlemmer av menigheten om 
innbetaling/ bidrag for at vi kan fortsette å gi ut menighetsbladet 
med informasjons-og kirkestoff. Spesielt i disse corona-tider kan det 
være den eneste kontakten dere har med kirkene. Covid-19 har gitt 
oss mange begren sninger og restriksjoner, men vi i redaksjonen 

forsøker å være et bindeledd og komme 
med aktuelt stoff.

Men treffer vi dere på heimebane, eller….?

Tips oss svært gjerne om dere har idéer. Vi kan love at vi vil være 
takknemlige både for tips, ros – og ikke minst konstruktiv kritikk. 
Alt kan bli bedre, men husk at arbeidet er noe vi på frivillig basis 
bruker tid på.

Dere skjønner at det koster å trykke bladet og Posten skal også 
ha sitt.

Tusen takk for alle bidrag – og som tidligere nevnt – kom gjerne 
med konkrete forslag!

Hilsen oss i redaksjonskomitéen

Nedenfor finner du to muligheter for betale inn et beløp:
VIPPS: 75800
Kontonummer: 1506 30 34891
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Menighetsbladet informerer:
Covid-19 og menighetslivet 

Infoskriv om hva som skjer i koronatid per i dag:

22. oktober 2020, Unni Taraldsen Aune

Mange lurer kanskje på hva som skjer i menigheten nå etter at vi 
har hatt koronapandemi siden mars. Hvordan er det med de ulike 
arrangementene i menigheten? Etter at alt ble nedstengt; hva er i 
gang igjen og hva er ennå avlyst?

Frivillighetsarbeidet er viktigere i denne tiden enn noen gang før. 
I tillegg til ansatte, bidrar mange frivillige på arrangementene for 
at vi i det hele tatt skal kunne gjennomføre.

Smittevern er det vi ansatte må tenke mye på og planlegge i forhold 
til akkurat nå. Et eksempel er før en gudstjeneste med dåp og 
nattverd må mange detaljer gjennomgås. Avstand, håndhygiene 
og vasking av kirke/lokale er fokuset i dette. Ved gjennomføring av 
konfirmasjonene tidlig i høst måtte kirkene rengjøres mellom hver 
gudstjeneste. Salmebøkene kan brukes, og er smittefri og kan brukes 
igjen etter ett døgn i karantene. 

Middag og musikk på Esp og bedehus og Kveldsmat på kapellet 
på Rye kapell er i gang igjen. Folk kommer og er glade for å kunne 
samles og spise sammen igjen. Vi trenger å samles; se hverandre 
og dermed gi hverandre bekreftelse. Dette varmer og gjør oss godt. 
Viktig smittevern foruten avstand og håndhygiene på disse sam-
lingene er at vi serverer maten. Vi unngår buffe, for å overholde 
gjeldende smittevern. 

Byneset og Nypantunet Helse- og velferdssenter: Andaktene 
på institusjonene er heldigvis i gang igjen. Det er godt å endelig 
få møtes til andakt etter flere måneder uten. Smittevernrutinene 
er godt ivaretatt; en avtale må gjøres med sykehjemmene før hver 
andakt og avstand og håndhygiene gjennomføres når vi kommer på 
andakt. Imidlertid er både Ettermiddagstreffene og gudstjenester 
på Byneset og Nypantunet ennå avlyst.

Konfirmantundervisningen er i gang igjen; annenhver onsdag på 
Spongdal skole etter endt skoledag. Første helga i oktober reiste 
vi tradisjonen tro på konfirmanthelg på IMI- Stølen på Oppdal. 
Heldigvis kunne vi gjennomføre leir, noe som er ett av høydepunktene 

i konfirmantåret. Covid-19-forskriften gir åpning for unntak fra 
avstandskravet. Her er det stor trivselsfaktor; vi blir bedre kjent og 
viktige aktiviteter i forhold til undervisning og samhandlingsløype 
skjer. Helga avsluttes med gudstjeneste søndag formiddag,

I forhold til konfirmantenes valgfag diakoni, så er vi i en litt spesiell 
situasjon på grunn av koronapandemien. Normalt ville konfirmantene 
møtt opp på Ettermiddagstreff på Byneset og Nypantunet helse- og 
velferdssenter, og ville fått praktiske oppgaver i forhold til beboere 
fra sykeheimsavdelingene. I år har vi lagt en annen plan; konfirman-
tene som har diakoni er med på Middag og musikk og Kveldsmat 
på kapellet. Her har de praktiske oppgaver, og hjelpe til med gjen-
nomføringen av arrangementet. 

Babysang og Fusion ungdomsklubb på Berg bedehus annen-
hver fredag er i gang, med smittevern etter gjeldende regler. 
Ungdomsklubben gjennomføres derfor ved at kun ett klassetrinn 
møter per gang. Pizza og sveler/muffins/vafler lages fra bunnen av 
og serveres, gratis.

Onsdagsklubben på Esp bedehus og Gårdsklubben på Opeggen er 
også i gang. Her er oppmøtet godt og trivselen stor. Gårdsklubben 
samlet 12 barn sist i oktober. 

Skolegudstjenester og Barnehagebesøk før jul vil bli gjennom-
ført med tilpasninger. For eksempel vil noen av barnehagebesøkene 
bli gjennomført ute.

Visste du:
Som man sår høster man (Gal.brevet 6,7 / 2.Kor.brev 9,6)
Meningen er at det som du vil få igjen i livet er det som du 
har vært villig til å gi inn i det

Hovmod står for fall (Salomos ordspråk 16,18 / 29,23) 
En som er spesielt stolt av egne bragder vil som regel møte 
motgang.

Gammel og mett av dager (Mosebok 25,8) 
Det sies om en person som har levd lenge og er tilfreds med 
å skulle dø

Ulv i fåreklær  (Matteus 7,15) 
Ulv i fåreklær er et uttrykk for en person som skjuler onde, 
uredelige hensikter bak påtatt uskyldighet.
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Da vi hadde en samtale med Merete i sep-
tember var det nestlederen i Byneset og 
Leinstrand Menighetsråd vi hadde fått i tale. 
I ettertid har menighetsrådet hatt nytt valg 
av leder og nestleder, og Merete er nå leder i 
menighetsrådet.

Hun er også den yngste, født i 1996, men har 
allerede rukket å være nestleder i Leinstrand 
menighetsråd i perioden 2015-2019, før 
sammen slåingen til ett menighetsråd.

Hun er oppvokst på Ringvål og flyttet til 
Kammen da hun var 7 år. Hun trives godt på 
Leinstrand og sier hun er på stadig utkikk etter 
hus for å bosette seg der.

Merete er utdannet ortopedtekniker. Hun 
gikk et år helse og oppvekst på Byåsen vgs 
før hun tok ortopedteknikerutdannelse ved 
Rosenvilde vgs i Bærum. Etter to år i lære ved 
Trøndelag Ortopediske Verksted i Trondheim 
fikk hun fagbrev i ortopediteknikerfaget. Videre 
ble hun ansatt ved ØSTO Ortopedisenter på 
Rosten. Hun har en fantastisk jobb som hun 
trives med hvor hun møter mennesker i alle 
aldre med forskjellige behov for ortopediske 

hjelpemidler. Ingen løsninger er like, så her 
må hun være kreativ for å finne den beste 
løsning en for hvert enkelt menneske. Dette er 
alt i fra såler til skotøy, proteser og håndledds-
ortoser. Det beste er når hjelpemiddelet hun 
har laget gir en bedre hverdag for brukeren. 
Det tror vi gjerne på og hun blir veldig entusi-
astisk når vi kommer inn på dette emnet.

Merete er fremdeles aktiv i 4H selv om hun 
avsluttet med 4H-plaketten i 2014 etter 10 år. 
Hun er i dag klubbrådgiver for Spoven 4H på 
Leinstrand som innebærer at hun er en voksen-
kontakt som gir gode råd til medlemmene og 
følger opp klubbens aktiviteter. Grunnen til 
at hun fortsatt engasjerer seg i 4H er alle 
mulighetene organisasjonen gir. Blant annet 
utveksling til andre land som USA og Gambia. 
Et av høydepunktene var sommerleiren i 2019 
på feriestedet Bornholm i Danmark hvor 1200 
4H-ere fra hele Norden møttes. Lidenskapen for 
ungdom og frivilligheten, hvor man kan utgjøre 
en forskjell, har alltid vært til stede hos Merete. 

Utover hennes engasjement i 4H er hun også 
engasjert i kirkens aktiviteter, som tidligere 

Phil Bosmans – den flamske forfatter og 
menneskevenn er blitt et begrep, ikke bare 
ute i Europa, men også her i Norgen hvor 
hans bøker selger i stadig nye opplag. Selv 
vil  han ikke kalle seg forfatter. Hans korte, 
aforistiske betraktninger, holdt i et enkelt, 
forståelig sprog, kaller han “vitaminer 
for hjertet”. Det ligger en kvalitet av 
ekte omtanke og menneskekjærlighet 
i alt han skriver. Temaene er hele 
tiden nødvendigheten av “mer hjerte” 
og medmenneskelighet i vår stadig 
hårdere verden. Istedenfor å vende seg 
i direkte kamp mot det onde, vil han 
vekke det gode og dyrke det. Bare når 
det gode i menneskene og i verden 
blir stekt nok, vil det kunne ta kraften 
fra det onde.

Grøndal og Dreyer

Phil Bosmans

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

Merete Holm Anderssen nevnt er hun nå inne 
i sin andre periode 
i menighetsrådet. 

Etter konfirma-
sjonen ble hun 
med på prostiets 
ungdomslederkurs 
og har siden vært 
med på alle konfirma-
sjonsleire og annen aktivitet 
knyttet til konfirmasjonsundervisningen.

Bjørn Olav Berg fanget opp hennes engasje-
ment og fikk henne med i ungdomsarbeidet i 
menigheten. Hun er med og bidrar i ungdoms-
arbeidet gjennom Fusion og også her ser vi 
et sterkt engasjement for å bidra. Til Fusion 
kommer det også ungdommer fra Heimdal da 
det ikke er et slikt tilbud der, det virker som de 
blir tatt godt i mot på Byneset. Hun håper at 
hennes stemme vil gjøre til at flere unge enga-
sjerer seg stort og smått i menighetens arbeid.  
Vi ønsker lykke til, både i jobb og i alle de andre 
aktivitetene hun er engasjert i. Vi trenger alltid 
ungdommer som stiller opp for lokalsamfun-
net, og vi har troen på at Merete til slutt vil 
finne drømmehuset på Leinstrand.

Kari og Jon

Menneske – jeg er gla
d i deg!

Ingen annen er som du
.

Enestående i ditt slag,

helt opprinnelig,

og maken kan ikke lage
s.

Du tror det ikke,

men ingen annen er so
m du

fra evighet til evighet.

Når du er glad i et men
neske,

da er denne en eller an
nen

ikke noe alminnelig m
enneske mer,

først nå merker du hvo
r

enestående han eller h
un er,

hvor fengslende og full
 av overraskelser!

Du blir selv annerledes

gjennom møtet med de
tte menneske.

Da kan du si:
For meg behøver du ik

ke være fullkommen

og uten feil,
for jeg er glad i deg.

Et gammelt menneskes 
velsignelser
Velsignet er du hvis du forstår at hendene mine skjelver, og at føttene mine er blitt langsomme. Velsignet er du hvis du tenker på at ørene mine ikke hører så godt mer og at jeg ikke lenger forstår alt. Velsignet er du hvis du vet at øynene mine ikke ser så godt mer, hvis du ikke blir sint,  hvis jeg mister ned den peneste koppen eller at jeg – jeg vet ikke for hvilken gang – forteller det samme. Velsignet er du hvis du smiler til meg og spør meg etter mine ungdomsdager. Velsignet er du hvis du omgås meg forsiktig og vennlig og forstår mine stille tårer og lar meg føle at jeg er avholdt. Velsignet er du hvis du blir litt lenger hos meg når det bilr mørkt overalt, og hvis du holder meg litt i hånden når jeg skal alene inn i natten, dødens natt.

Velsignet er du, og jeg skal tenne på stjernene for deg når jeg er i himmelen.
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Bak fv: Timo Skagseth, Kristoffer Fordal, Isak Noteng, Noah Joakimssønn 
Sørgjerd, Ådne Sæther, Magnus Græsli, Johannes Sandnes Vada, 
Jonas Sæther.

Midterste rad: Eimund Husby, Christina Gresseth, Petter Sumstad Kråkmo,  
Thea Agnete Vågø Krogh, Andrea Haarstad, Julia Christine Aasgård, 
Filippa Skogstad Antonsen, Dina Lyngby

Foran f v: Robin Gullikstad Sumstad, Pernille Forås Antonsen, Tuva Holthe 
Bakken, Rebecca Natalie Stene Yilmaz, Hannah Emilie Westerlund, 
Emil Vestre, Sebastian Solberg.

Ikke tilstede; Martine Strømsvåg.  Foto: Multifoto 

Konfirmanter Leinstrand kirke 2020

 

 

• Merete Holm Anderssen er valgt til leder i 
menighetsrådet for ett år. 

• Siv Mari Forsmark er valgt til nestleder for ett år 

• HC toalett i Byneset kirke: En arkitekt har utarbeidet 
tegninger for løsning, de vil bli presentert for 
menighets rådet i neste møte. Forslaget vil også bli 
presentert i menighetsbladet. 

• Det er tatt kontakt for å få saget ned en del trær rundt 
Leinstrand kirke, slik at den kan bli litt mere synlig.

• En privatperson i menigheten ønsker å bekoste 
belysning på parkeringsplassen ved Leinstrand kirke, 
kirkelig fellesråd er kontaktet. 

• Det er tatt kontakt med Trondheim kommune for 
å undersøke om mulighet for å omregulere og 
selge deler av parkeringsplassen ved Rye kapell til 
tomteformål.  
Vi kommer tilbake til saken i senere menighetsblad.

Leinstrand kirke
De siste årene har jeg, som andre som sogner til kirka vår og besøker 
den jevnlig, lagt merke til den forandring som har kommet med stell 
av kirkegården.

Det har blitt så vakkert der. Nydelig beplanting av urner og bed 
foran kirke og bårehus til enhver tid. Likedan er plenstell utført 
med omtanke rundt hver grav. Dette gir et helhetsintrykk som er 
innbydende og gir ro. 

Æren for dette er de ansatte som har kirkeveggen som arbeidsgiver.

Takk til dere for nydelig utført arbeid. Kari Borten Moe

Menighetsrådet 
informerer

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

Aktiviteter for barn og unge
• Babysang kl. 11.00 annenhver fredag.
• Fusion ungdomsklubb på Berg bedehus annenhver fredag  

kl. 18.00-22.00.
• Gårdsklubb på Opeggen for barn opp til 10 år. En onsdag i måneden kl. 17.30-19.00.
• Onsdagsklubben på Esp bedehus for barn opp til 10 år. Annenhver onsdag kl. 

17.30-19.00
• Kveldsmat på kapellet med Sprell levende. En søndag i måneden kl. 17.00

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

50-års konfirmanter 2020
50 ÅRS KONFIRMANTER 
LEINSTRAND
Første rekke fra venstre:  
Astrid Johanne Skånø Richardsen, Bjørg Lidal 
Gåsvatn, Sigrid Hjellen, May Elin Aune Øyen. 
Andre rekke fra venstre:  
vikarprest Oddvar Gudmestad, Geir Inge 
Relling, Arne Gaare, Magnus Bredeli

50 ÅRS KONFIRMANTER 
BYNESET
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

▼

▼



Tlf: 476 18 273

Klett | Tlf.: 72 84 67 90
7083 Leinstrand         Alltid åpen 24 t

Hornebergveien 7A
7038 Trondheim
Mob.: 975 51 600

Våre annonsører ønsker alle  Våre annonsører ønsker alle  
en riktig god jul og et godt nyttår!en riktig god jul og et godt nyttår!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Dame- og herrefrisør 

• Solarium 

• Timebestilling / drop in 

• Tlf. 72849660 

• Bak COOP på Rye 
 

 

     

       
       
 
  

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

Byneset
Ned i vekt – Drop in – Hold vekten

Kursleder: Anne Lise  anneliseberg@roede.com
Mobil: 99309805

www.smb.no
Tlf. 485 00 600

Klukk-klukk eggutsalg
Myrsundveien 28,  
7074 Spongdal

Ferske egg rett fra Gården
Eggutsalget er selvbetjent i Hønsehuset

Vipps 

92663770
92663770

Døgnåpent – selvbetjent eggutsalg.
Kontant og vipps
Leinstrandvegen 20, 7074 Spongdal
Halvor Braa tlf. 92634322

Byneset Bygdeservice SA – 7074 Spongdal
E-post: byneset@bygdeservice.no – Telefon: 926 91 400

PER INDERGÅRD AS
Møbelsnekker

Esp, 7083 Leinstrand
Tlf. 72 84 66 12 – Fax 72 84 84 83

Spesialverksted for finere innredninger  
til banker, restauranter, barer etc.

Brågjerdet gård – Byneset
Ferske egg fra frittgående høner
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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 13. desember hos  
Anne Lise og Dagfinn Thomassen kl. 19.30

• Søndag 7. februar Berg bedehus kl. 19.30
• Søndag 7. mars Berg bedehus kl. 19.30



Takk  
Hjertelig takk for alle gode hilsninger, nydelige blomster, telefoner og pengegaver til 
gatemagasinet Sorgenfri, ved Harald Einan sin bortgang.  
Liv Solveig, Inger Elisabeth, Kjersti og Geir.

“Hjertelig takk for vakre blomster, varme hilsninger og pengegaver til Kreftfondet 
St. Olav i forbindelse med vår kjære Asbjørn Megård sin bortgang” 
Vennlig hilsen Marie, Atle, Bård med familie.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 29. november 2020 til 1. april 2021

29. november – 1. søndag i advent

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad, dåp, nattverd 

BYNESET KIRKE KL. 18.00
Lysmesse ved Enstad og konfirmantene
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 

13. desember – 3. søndag i advent

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Enstad
Offer til menighetsarbeidet.

20. desember – 4. søndag i advent 

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

24. desember – julaften

BYNESET KIRKE KL. 12.30
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner

BYNESET KIRKE KL. 14.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner

BYNESET KIRKE KL. 15.30
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner

LEINSTRAND KIRKE KL. 12.30
Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen Aune

LEINSTRAND KIRKE KL. 14.00
Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen Aune

LEINSTRAND KIRKE KL. 15.30
Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen Aune

Offer til Kirkens Nødhjelp på alle 
gudstjenester

25. desember – 1. juledag

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

Med forbehold om endringer.

26. desember – 2. juledag 

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

1. januar – Nyttårsdag/Jesu navnedag

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad, nattverd

3. januar – Kristi åpenbaringsdag

INGEN GUDSTJENESTER

10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden 

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

17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden

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

24. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste, nattverd
Offer til menighetsarbeidet

31. januar – såmannssøndag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune, nattverd, 
Offer til Bibelselskapet

7. februar – Kristi forklarelsesdag

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

14. februar – Fastelavnssøndag

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00 
Familiegudstjeneste ved Enstad 
Offer til menighetsarbeidet

21. februar – 1. søndag i faste

BYNESET KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste , 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, 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

28. mars – Palmesøndag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste , nattverd
Offer til menighetsarbeidet

1. april – skjærtorsdag

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



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

Min salme/sang  Ragnar Fagerheim

Velsigna du dag over fjordan.
Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan.
Om håp og ei utrakt hand.
Verg dette lille du gav oss
Den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme
I armod og slit

Vi levde med hua i handa
Men hadde så sterk ei tru
Og ett har vi visserlig sanna
Vi e hardhausa vi som du.
Nå har vi den hardaste ria
Vi slit med å karre oss frem
Mot lyset og adventstida
D’e langt sør til Betlehem

Gud fred over fjellet og åsen.
La det gro der vi bygge og bor.
Guds fred over dyran på båsen
Og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketids-landet
Du signe med evige ord.
Husan og fjellet og vannet
Og folket som leve her nord.

Nordnorsk julesalme
Av Trygve Hoff
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Da jeg fikk utfordringen om å velge 
ut min salme, tenkte jeg først at 
dette blir meget vanskelig. Det er jo så 
mange salmeskatter å velge blant. Det 
blir som å spørre en mor om hvem av barna 
hun liker best.

Da salmen skulle trykkes i julenummeret, ble valget straks litt enklere, 
dog ikke helt enkelt likevel.

Det ble mitt Nordnorske opphav som ble utslagsgivende til at valget 
falt på Nordnorsk Julesalme av Trygve Hoff. 

Jeg er født i Kirkenes i Øst Finnmark og oppvokst på Fauske i Nordland. 
Julen i nord har alltid hatt en stor betydning for meg. Mørketid blir fort 
forbundet med noe negativt. Det spesielle lyset i mørketida er langt 
mer positivt. Trygve Hoff tar oss med inn i en Verden i armod og slit, 
men med et folk med ei “lysanes” Gudstru og et håp om ei god framtid. 
Vårres Gud gir oss håp og ei utstrekt hand.

Etter at jeg flyttet sørover, har det vært en tradisjon 
når julen nærmer seg å fremføre denne salmen i diverse 
kor, de siste drøye 20 årene i Leinstrand Songlag. Da er 
det ikke fritt for at det kommer en tåre i øyekroken.  
Den gir meg en høytidelig stund og en lengsel mot  
nord og mot et land som alltid vil være der.


