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Slekters gang 
Døpte
02.12.  Frøya Kroglund Hestflått, Byneset kirke 
12.12.  Tuva Gustad, Leinstrand kirke 
26.12.  Samuel Hjellen, Byneset kirke 
28.12.  Sverre Sveen Relling, Byneset kirke 
16.01.  Johanna Hellstrøm, Byneset kirke 
30.01.  Gustav Steinshylla Kjærvik, Byneset kirke 
30.01.  Matheo Bedin Risvik, Byneset kirke 
06.02.  Fie Laurine Iversen, Leinstrand kirke 
13.02.  Emilie Risstad Stamnes, Byneset kirke 
13.02.  Jonas Skarvåg Sande, Byneset kirke 
19.02.  Lina Skjelvik Harman, Nidarosdomen     

Vigde 
31.12.  Hege Gaustad Reppe og Simen Stubbsjøen, Byneset kirke   

Døde
29.10. Olav Klomsten f. 1945
03.11. Kåre Svendsen Bye f. 1941
14.11. Liv Indergård  f. 1941
03.12. John Ludvik Hanger f. 1937
14.12. Målfrid Sæther f. 1941
16.12. Hjørdis Esther Rimol  f. 1944

Ofringer siden sist (inkludert Vipps)

08.08. kr. 803,- Menighetsarbeidet
22.08. kr. 2.364,- Menighetsarbeidet
29.08. kr. 2.905,- Menighetsarbeidet
05.09. kr.  2.131,- Menighetsarbeidet
12.09. kr. 2.034,- Menighetsarbeidet
18.09. kr.  5.338,- Vennskapsmenigheten i Estland
19.09. kr.  3.915,- Vennskapsmenigheten i Ukraina
26.09. kr.  1.719,- Menighetsarbeidet
03.10.   kr. 640,- Menighetsarbeidet
17.10. kr.  3.015,- TV-aksjonen
24.10. kr.  1.743,- Menighetsarbeidet
21.11. kr.  2.816,- Menighetsarbeidet
28.11. kr.  1.379,- «Lys til verden»
05.12. kr.  1.871,- Menighetsarbeidet
12.12. kr.  2.019,- Menighetsarbeidet
24.12. kr. 11.006,- Kirkens Nødhjelp
25.12. kr. 4.935,- NMS 
09.01. kr. 1.074,- Menighetsarbeidet
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“Gallionsfigur eller mast?” 

Vi er vel flere som føler for å ta både tilbake- og fremblikk ved runde 
tall, og nå i skrivende stund fyller jeg 20 år som prest. 

Presteyrket var ikke på radaren i min tidlige ungdom. Som 17-åring 
erfarte jeg noe jeg har brukt å referere til som Guds prikking på 
skulderen (her noe karikert): 
 -Du! 
- Jeg? 
- Prest!  
- Hva!? 

Jeg hadde en liten Moses inni meg, han som sa: «Jeg duger ikke til 
å tale». Min versjon: «Jeg har ikke riktig personlighet!» Jeg syntes 
jo faktisk det var lettere å tale til forsamlinger enn å prate løst og 
ledig i åpent sosialt lag. Dette siste mente jeg imidlertid krevdes; 
en så synlig figur må være sentral og ruvende, tydelig og frimodig 
blant folk. Hvordan passer min forsiktighet og lavmælte stil inn? 

Vel, jeg fikk noen oppmuntringer langs veien. I løpet av studietiden 
gikk jeg i kor, og der falt kommentaren i en pause: “-Jeg tror du blir 
en god prest, for du har en sånn raushet over deg!” 

Og jeg fikk en blomst på kontoret av enken etter den første 
begravelsen jeg forrettet i. «Du var flink!» var teksten. 

Siden har jeg hatt flere fornemmelser av å være på rett hylle, til 
tross for mange kamper med og mot meg selv, teologien og kirken. 
Sant å si langt flere indre enn ytre kamper. 

Jeg er i sum takknemlig for å tilhøre et kirkesamfunn som er 
sakramentalt orientert og fundert. Selv om reformasjonen gjorde 
prekenen til en hovedsak, så står sakramentene, dåp og nattverd, 
sentralt i vår virksomhet og bevissthet. Hvis vi fastholder disse 

som konstituerende for det kirkelige 
fellesskap, kan vi tillate hverandre å 
puste fritt, om vi så skulle ha ulike syn 
på noen saker. 

Noe jeg ønsker for fremtiden, er at flere skap-kristne kommer ut av 
skapet, for å bruke det uttrykket. Europa generelt sekulariseres, det 
vil si at det hellige får mindre plass i folks liv. Derfor er det viktig å 
skape og vitalisere miljøer, fellesskap som minner oss på at vi er mer 
enn forbrukere, mer enn arbeidstakere, elever, «gamere», venstreback, 
eller andre roller vi har. Vi er Guds skapninger, og trenger å utvikle 
relasjonen til Han underveis i livet, av den “enkle” grunn som vi finner 
i Johannes 17,3: «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste 
sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.»

Jeg skulle likt å vite hva terskelen mange har for å gå regelmessig 
på gudstjenester egentlig handler om. Send PM! (Som det heter i 
våre dager - privat melding.) 

Jeg kan trykkes ned av utviklingstrekk i samfunnet, men løftes stadig 
vekk opp i mitt daglige virke. Plutselig er det noen dåpsforeldre 
våger å betro meg noe som er vanskelig for dem. Plutselig har 
en konfirmant en stjernekommentar. Brudeparet stortrives med 
livet, og det smitter over på meg. Staben vår har et unikt samhold. 
Prestekollegiet i Trondheim består av så vidt forskjellig typer at det 
er grunn til å tro at jeg kan være meg! 

Jeg så vel for meg presten som en gallionsfigur, en synlig skikkelse 
som viser vei og bryter bølgene i stormen. Det kan jo være noe i det 
også. Masta er mindre prangende, men den muliggjør Den hellige 
ånds, vindens, verk, i seilene. Godt plantet i kirkeskipet. Det er mer 
en slik prest jeg vil være de neste 20, før jeg legger inn årene (for 
å bli i maritime metaforer!)”

Sveinung Enstad
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Hei! Her er en betraktning over mitt eget virke, nå som jeg runder 20 år som prest.

Jeg tror på Langfredags Gud,
du som har gjemt deg i gåter.
Jeg tror på lidelsens Gud,
som gråter med oss når vi gråter.

Jeg tror på påskenatts Gud,
du som har svøpt deg i mørket.
Jeg tror på taushetens Gud,
som finns i netter og tørke.

Jeg tror på Påskedags Gud,
du som har reist deg med seier.
Jeg tror på skapelsens Gud:
Ditt liv er det livet jeg eier.

Jeg tror på hverdagens Gud,
som går der jeg går alle dager.
Jeg tror på den evige Gud
og fjellet av nåde som rager. Fra “Gåten om korset – en påskekonsert”

som finnes på Spotify, Apple Music etc.
Gjengitt med tillatelse.

Gåten om korset
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Byneset kirke har i likhet med mange andre kirker i vårt land et skip hengende til utsmykning, men også 
til ettertanke. Menneskelivet kan sammenlignes med en seilas. Skipet har både anker og et korsflagg 
som minner oss om Guds store kjærlighet. 

Først og fremst ønsker vi å lage et tun som best mulig 
gjenskaper Seilskipet er laget etter modell av datidens krigsskip 
med full seilføring. Hvor skipet er laget og kommer fra, vet man 
ikke sikkert. Alt tyder imidlertid på at skipet er kommet til kirken 
i 1736 siden dette årstallet er malt på skipets side. 

Datidens kirkeeier Carsten Volqvarts 
hadde en datter Mette Margrethe 
født i 1733, som skipet kan 
være oppkalt etter. I 
tilfelle kan skipet være 
bekostet av kirkeeieren 
og innhengt 
på den første 
konfirmasjonsdagen 
i Byneset kirke 
som var nettopp 
i 1736. Mette 
Margrethe ble 
senere gift med 
biskop Bang, 
men døde bare 
22 år gammel i 
barselseng. 

En annen 
mulighet er 
at skipet er 
bekostet av Viggen 
(Viggja) menighet 
og gitt til datidens 
prest i sognet Johan 
Crantz.  Dette mente Arnt 
O. Frøseth i 1964 å ha funnet 
bevis for i en justisprotokoll for 
Trondhjems stift fra 1752. Den omtaler 
en åbotstakst i prestegården, som ble holdt da 
neste prest  overtok embetet etter Crantz.  Frøseth forutsetter 
da at seilskipet i kirken er identisk med en seilbåt omtalt i 
dette skriftet. Skipet blir omtalt fordi den er forsvunnet fra 
«herrestuen» i prestegården. 

Crantz var gift to ganger. Første gang med Ingeborg Hansdatter 
Lautrup i 1701. Etter hennes død giftet han seg med Margrete 
Kristine Tybring, datter av fogd Mads Tybring, som eide gården 
Store Brå, Byneset på den tiden. Crantz hadde satt sin første 

hustrus navn, Ingeborg, på altertavlen i kirken. Da er det 
en mulighet for at han har satt navnet på sin 

andre hustru på seilskipet i kirken. Det er 
ikke kjent fra andre kilder at Margrete 

Kristine også hadde Mette som 
navn, men muligheten er der. 

Etternavnet på skipet var 
ifølge Høyems bygdabok 

nesten utvisket en 
periode slik at bare de 

siste bokstavene ntz 
var synlig. Crantz 
kan slik være 
forbyttet med 
Volkvarts. 

Det er i ettertid 
fortalt at på 
Brågårdene 
fantes det i 1920-
årene gamle skip 

av samme type 
som det som henger 

i kirken. Kanskje kan 
skipet i kirken ha blitt 

laget på samme sted. 

Klokker Oluf Høyem 
restaurerte kirkeskipet i 1890, 

og satte på det et trefarget norsk 
flagg i stedet for «Danebrogsfanen». 

Det synes riktig at et krigsskip får riktig 
nasjons flagg, når et land blir selvstendig. Den som på 

nytt satte det danske flagget på seilskipet burde kanskje tenkt 
annerledes.  Skipet er tatt fra hverandre og renset og rengjort 
og satt sammen igjen ved siste restaurering av kirka.

Seilskipet i Byneset kirke 

Fra boka «Fra Odin og Tor til St.Michaelskirken på Stein»  
Byneset bygdebok bind IV

Byneset historielag har gitt ut ni bøker fra Byneset.
Om du synes denne artikkelen var interessant, og vil lese mer om slekt, historie og dialekt  
på Byneset, kan du ta kontakt med Olve Røstum, tlf 984 06 891/olve@sanden-sondre.no
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Byneset Songlag 100 år
I 20 åra, nærmere bestemt den 5 januar 1922, etablerte ivrige sangervenner i ungdomslaget  
De Unges Håp «et blandakor for den frilynte ungdomsbevegelse», med John Tisthammer som dirigent. 
Han var lærer på Byneset. 

I 30 åra kjøpte koret piano, det var et stort løft for koret. Koret 
sang på gudstjeneste i Nidarosdomen for første gang og koret 
var arrangør for Orkla og Gauldal`s sangerstevne. 

I 40 åra feira koret 20 års jubileum med spekesild på menyen og 
de opptrådde for første gang sammen med Songlaget Våren. 

I 50 åra feira koret 30 års jubileum med karbonade, erter og øl. 
Koret fikk nytt piano, det gamle var utslitt. 

I 60 åra var det sangerstevne på Spongdal, denne gang med 
Songlaget Våren som arrangør. Koret fikk nye antrekk, damene i 
helt gule kjoler med brune knapper og herrene i svart dress. 

I 70 åra fikk koret nye sangertrapper og Harald Bjørkøy ble korets 
dirigent. Han kom inn med litt nytt og friskere stoff. 

I 80 åra ble Jostein Kløften korets dirigent. Koret hadde cabarét 
for første gang. Randi Lundemo ble vår nye dirigent og vi sang på 
festgudstjeneste under bispevisitas i Byneset Kirke. 

I 90 åra samarbeidet vi med Arve Moen Bergset og Henning 
Sommerro. Anita Brevik ble vår nye dirigent og vi vant Syng med 
oss i Bergen. I tillegg sang vi for Kong Harald I Olavshallen.

På 2000 tallet ga vi ut CD. Vi hadde konsert sammen med Ola 
Bremnes og vi fremførte Mozarts Rekviem i Gammelgruva på 
Løkken. I tillegg var vi i Lübech og i Roma, hvor vi blant annet 
sang i Peterskirka. 

På 2010 tallet hadde vi konsert sammen med Hanne Krogh 
og 3 tenorer, koret deltok på Messingsong under åpningen av 

Nye Spongdal Skole og vi var med på 
teaterforestillingen Doppler. Sigrun Hove ble vår nye dirigent. 
En utrolig energisk dame som gav koret ny giv. Vi arrangerte 
Operaperler sammen med Songlaget Våren, flotte solister og Sør-
Trøndelag Orkesterforening.

Dette er bare en brøkdel av det som har skjedd siden 1922. 

Nå i 2022 skal vi feire 100 år i Byneset Songlag. Vi skal feire 
stort, 22 mai blir det jubileumskonsert sammen med bl.a. Randi 
Stene, Roar Wik, Heidi Rye Berg, Marianne Meløy, Odd Johan 
Overøye og Bynesstrupan. Vi skal ha jubileumsfest når verden 
tillater det og det blir kirkekonsert i Byneset kirke i november. 

Snart kommer den første journalisten og tar bilder og intervjuer 
oss. Da stiller mannfolka i svart dress med Trondheimsrosa og 
damene i gule kjoler med brune knapper.

Gratulerer med dagen Byneset Songlag!
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ETTERMIDDAGSTREFF 
BYDELSKAFEEN:
Onsdag 16. mars kl.17.00: Ettermiddagstreff

Onsdag 27. april kl. 17.00: Ettermiddagstreff

Det er 16 år siden bedehuset 
ble malt utvendig. Vi har 
tanker om å utføre arbeidet 
på dugnad. Men både maling, 
koster, skraper osv osv. koster 
mye.

Kan du tenke deg å være med å 
«sponse» kjøp av maling med noen 
kroner ? Eller kan du tenke deg å være 
med å male?

Beløp kan betales inn til konto:  
0530 37 82844

For styret,  
Helge Venås,  
tlf. 481 13 942   
mail: hv456@kirken.no 

Berg bedehus trenger maling

• Ny leder og nestleder i menighetsrådet, valgt for ett år. 
Signe Lise Hjellen er valgt som leder og 
Frode Hove som nestleder

• Handicap toalett Byneset kirke. Menighetsrådet vil 
arbeide for den permanente løsningen med utvidelse av 
våpenhuset. Og ønsker ikke å gå inn for noen midlertidig 
løsning på kirkegården. 

• Rye kapell. Salg av parkeringsplass. Ved avstemming ble 
det nei til salg.

Menighetsrådet informerer

Visste du:
- En arbeider er sin lønn verd
Uttrykket stammer fra Bibelen (Lk 10,7; Rom. 4,4 ; 1.Tim. 
5,18). Det handler om å gi rett lønn for et arbeid.

- Hårene reiser seg på kroppen
Når noe oppleves skummelt eller nifst.  
(Jobs bok 4,15)

- Det som hjertet er fullt av
Det er sammenheng mellom det vi er engasjert av inni oss, 
og det vi snakker om (Matt.12,34; Lk 6,45)

- Kaste perler for svin
Ord fra Bergprekenen. Uttrykket har i hverdagstale fått 
betydningen: sløse bort noe verdifullt til andre som ikke 
verdsetter det (Matt 7,6; Ordspr. 23,9)

MENIGHETENS ÅRSMØTE 
Er planlagt til søndag 13. mars  
etter gudstjenesten på Bydelskafeen kl. 11.00
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Snakke med noen? Byneset 
Statsalmenning

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 taushets-
plikt og tid. 

Tilbudet er gratis, og du er hjertelig velkommen til å ta 
kontakt direkte, for å avtale tid og sted for samtale.

Kontakt oss!

SØKNADFRIST  
for uttak av vedblink

sesongen 2022 – 2023

1/5-2022
 
Kvantumet er på omlag 4 kubikk pr søker. 
Søker må oppgi gårds- og bruksnr, samt blinknummer ved 
søknad.

SØKNADSFRIST  
for uttak av tømmerblink

sesongen 2022-23

1/5 – 2022

Ved mangel på virke vil det istedet bli utbetalt en liten 
kompensasjon avhengig av hvor mange som søker. Søknaden 
må derfor inneholde gårds- og bruksnr, blinknummer og 
kontonr.

Søknaden sendes på e-post til:  la-engen@online.no
eller på sms til 414 55 640, eller pr brev til
Lars Engen, Bergsgjerdvegen 133, 7074 Spongdal.

Styret i Byneset Statsalmenning

ÅRSMØTE
Det innkalles til årsmøte i Byneset 

Statsalmenning
Torsdag 31. mars 2022, kl 19.30  

på Klubbhuset Stormyra.

Vanlige årsmøtesaker. 
Saker som ønskes fremmet i årsmøtet bes sendes styret 
innen en uke før møtet.

Enkel bevertning.

Styret

Diakonimedarbeider
UNNI TARALDSEN AUNE                                                            

Mobil: 954 74 299

Sokneprest
SVEINUNG ENSTAD                                                                                        
Mobil: 932 69 690           

http://la-engen@online.no


Det er en snørik tirsdag vi blir tatt godt imot av  Audun Leinum i hans hyggelige hjem i Ringvålveien 
334, der han har bodd siden han fikk satt opp huset i 1948.
Audun, som fylte 100 år i januar, har mye program, men heldigvis fant han en ledig dag til et 
intervju med menighetsbladet. Med på samtalen er også hans nevø, Knut Fordal, og det blir en god 
stund med samtale både om “gamle dager” og nåtiden. 
Det første Audun viser oss er brevet med gratulasjoner fra kong Harald V. Det brevet var ventet og 
ble satt pris på! Det er stas å ha nådd tallet 100!

Profilen:

Møt mannen som feirer sine fødselsdager 
5 dager før han er født!

Glad i folk
Om Audun kan man si at han er helt med 
fremdeles, ikke bare har han en svært god 
hukommelse, han evner også å være til stede 
i nåtiden og har en god evne til kommunisere 
med yngre folk. 

Han har alltid vært glad i folk, og 
mesteparten av sin yrkespraksis, fra 1960, 
har han  arbeidet innen YVI for å hjelpe folk 
med handikap tilbake til yrkeslivet. I den 
 rollen har han på en måte vært lærer.

Han har også en tallrik storfamilie 
som feiret ham på dagen hans på et 
forsamlings lokale like ved.

“Vi var 28 stykker samlet, av dem seks 
barn,” forteller Audun, “men vi skulle 
vært så mange flere”, legger han til, og 
vi aner at korona har satt sine begrens-
ninger på feiringen. Det lille hjerte sukket 
forteller også om en raus person som 
helst vil favne så mange som mulig!

Registrert i kirkeboka før sin egen 
bursdag

Det ble en feil med registreringen av fødsels-
datoen hans i kirkeboka, kan Audun fortelle, 
og dette ble dessverre ikke gjort om. Audun 
er født 21. januar, men han står oppført med 
fødselsdato den 16. “Hvordan kunne dette 
skje?” undres vi.

Jo, det hadde seg slik at en eldre mann døde 
5 dager før Audun ble født, og så ble hans 

Skoledagene var på Nypvang skole med 
snille lærere, bl.a Vingsand. Det var todelt 
skole, og han måtte gå de 3 km dit. Det 
kunne være kaldt i klasserommet om vin-
teren, minnes han.

Har alltid vært våken

Å lære å  lese, skrive og regne gikk fint for 
6-åringen.

“ Æ ha’ alltid vært våken”, fastslår Audun, og 
det tror vi på, han er like våken enda. Han 

er interessert i alt, følger med på nyheter, 
men ikke sport!

Oppvekst på Leinløkken med 
fenomenale foreldre

Audun vokste opp med sine foreldre og 
fem søsken på hjemgårdem, Leinløkken.

Gården var vanskelig å drive, siden 
arealet på 50 mål var oppdelt i teiger som 

lå langt fra hverandre. “Audun sine foreldre 
va’ fenomenal’”, ytrer Knut og fortsetter. 
“Hans far va’ en person som koinn gjør’ goill 
av gråstein”. Han for også  til Amerika en 
tur,” legger han til. “Hainn livnærte den store 
 familien med det han hadd’. Han va’ kort og 
godt en tryllekunstner”, utdyper Knut om sin 
bestefar.

Far fikset radiatoren

Audun kan så fortelle om en gang han var 
ute og kjørte i 20-årene, for bil hadde han.
Da radiatoren sviktet og begynte å lekke, 

dødsdato og Auduns fødselsdato byttet  
om. 

“Men hvilken dato feirer du?” spør vi, og da 
svarer Audun at det er den 16.

“Så da er du litt foran din egen tid”, konklu-
derer vi, og det samstemmes!

Skolestart som 6-åring

Det kommer fram at Audun begynte på 
skolen ett år før han skulle, så også der lå 
han foran, noe som var svært uvanlig på 
den tiden. “Æ skreik mæ te å start’ på skolen 
sammen med kameratan min’,” får vi høre. De 
var ett år eldre enn ham.
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En mann “litt forut” for sin tid

Audun i godstolen  foran vinduet i stua si. Foto: Knut F
orda
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beordret faren en stopp, vrengte hatten sin 
og fylte den med vann som han fylte på slik 
at bilen kunne fungere igjen.

Ja, faren var makeløs, forstår vi, og Audun 
fikk i sin barndom et godt grunnlag for sitt 
lange liv midt i en søskenflokk på 6.

Yrkesliv og verdenskrig

Audun begynte i Bilverksted “Prøven Bil” hos 
sin svoger på Selsbakk. 

Han måtte opp kl 5 om morgenen og syklet 
den 12 km lange veien til og fra arbeids-
plassen.

Krigen bød på store utfordringer i forhold til 
jobb. Det var knapphet på varer, man måtte 
være kreativ og finne erstatninger for både 
drivstoff og bildeler.

Da besto arbeidet mye i å montere genera-
torer på biler, siden man ikke hadde tilgang 
på bensin.Det betød også at han hadde 
arbeid den tiden.

Skog og natur viktig

Skog og natur har vært viktig for Audun. Han 
har drevet med litt treskjæring og laget flere 
klokker, og så har han hentet utvekster fra 
trær, rirekuler. Han viser bl.a fram en stor 
bolle han har slipt.

Ved inngangen ute står to påler med samme 
teknikk på hver sin side av trappa.

Naturkunst i beste stil!

Trengte ikke dra på treningssenter

Da Audun fikk satt opp huset til seg og kona, 
ble hele tomta gravd ut for hånd. Arbeid som 
i dag ville tatt bare 6 timer med grave-
maskin, brukte man en hel sommer på.

“Da trøngt man it å træn på træningssenter 
for å få rørt på kroppen,” reflekterer Audun.

Ble tidlig enkemann

Kona døde i 1982. Hun var fra Stadsbygda. 
De møttes på Leinstrand, for hun arbeidet 
i Trondheim på Knutsens knivfabrikk. “Kniv-
Knutsen” hadde sommersted like ved Leinum, 
og slik gikk det til at de møttes.

Men hun gikk bort da Audun var 60 år, så det 
har blitt mange år som enkemann.

Stor slekt
Audun har mange slektninger som bor i nær-
heten og en stor familie å forholde seg til.

Britt, som er inngiftet i familien, steller huset 
for ham nå og følger ham opp på beste måte.

Han kan ikke få fullrost henne for den 
kjempe jobben hun gjør!

Mye å undres over

Det er mye å undres over for en som har 
levd med den store utviklingen som har vært 
gjennom de siste 100 år.

Etter krigen ble det oppgangstid, og det 
er enighet om at vi bor i et land som har 
utviklet seg til en velferdsstat som har tatt 
vare på oss.

Audun synes han får god oppfølging av 
hjemme tjenesten på Byneset og Leinstrand. 
Han har mye program for dagene sine. Han 
bor alene i huset, men har trygghetsalarm 
på hånda.

“Skreik seg med” på 
Trondheimsutstillingen 1930

“Er det noe annet du vil nevne?” spør vi.

Jo, Audun har et spesielt minne fra 1930. Han 
var 8 år, og det var stor Trondheimsutstilling. 
“Æ skreik mæ me”. forteller han. Så han gikk 
med to av sine søsken til stasjonen på 
Nypan, tok toget til Skansen og fikk denne 
opplevelsen som et minne for livet!

Audun virker svært snill, men en sterk vilje 
har tydeligvis vært en stor drivkraft i livet 
hans.

Tråder i livet samles

Helt på tampen kommer det fram at Auduns 
mor var  Marie Mule,og hennes tantebarn, 
Magnar Mule, er godt kjent på Byneset fra 
sin tid som vaktmester på Spongdal skole.
En i hjemmehjelpen bor i Jonetta Mules vei, 
og slik kan trådene i Auduns liv samles, han 
som i sin barndom kjøpte godteri i butikken 
på Utnes sammen med sin fetter, Magnar.

Planer for framtida

Før vi runder av, kan Knut fortelle at onkelen 
alltid er blid og at han fortsatt griper livet. 
Han har også planer for framtida!

Til stede i nåtiden

Vi sier tusen takk for møtet med Audun som 
fylte 100 år 5 dager før sin egen bursdag.  
En god og omsorgsfull person litt “forut for 
sin tid” men fremfor alt sterkt til stede i 
nåtiden.

Vi ønsker lykke til  
videre på livsvandringen!

Olga Elisabeth Slettahjell

Klassebilde fra 1. klasse på Nypvang skole 1928/1929. Audun i første rekke nr 2 fra høyre.
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SØNDAGSMØTER  
PÅ BERG BEDEHUS KL. 19.30
Byneset Normisjon og Byneset Misjonsforening 
for Norsk Luthersk Misjonssamband 
• Søndag 6. mars Emne. «Trygghet i troen» 

ved sokneprest Dagfinn Nils 
Bjerkestrand

• Søndag 2. april Tale ved Knut Ole Østertun
• 2.påskedag 18. april  Påskelovsang  

«Olavs menn» deltar
• Søndag 8. mai   Tale ved Atle Ølstøren
• Søndag 12. juni   «Norge mitt Norge» 

Nasjonalromantikken i  
ord og toner.  
Ved Dagfinn Thomassen  
og Lars Eggen              Velkommen!

Aktiviteter for små og store
• Babysang på Berg bedehus hver andre fredag kl. 11.00.

• Fusion ungdomsklubb på Berg bedehus hver andre 
fredag kl. 18.00-22.00. Følg med på Fusion – Byneset og 
Leinstrand ungdomsklubb sin Facebook-side.

• Onsdagsklubben på Esp bedehus hver andre onsdag 
kl. 17.30-19.00. For barn opp til ca. 10 år. Følg med på 
onsdagsklubbens egen Facebook-side.

• Gårdsklubb, på Opeggen en gang pr. måned onsdag  
kl. 17.30-19.00. For barn opp til ca. 10 år. Informasjon  
legges ut på Onsdagsklubbens Facebook-side.

• Kveldsmat på kapellet med eget Sprell levende-opplegg 
for barna. Søndagene 27. mars og  
15. mai kl. 17.00.

For oppdatert informasjon, gå inn på 
«Byneset og Leinstrand menighet» sin 
hjemmeside eller Facebook-side.

Kunngjøringer

RAKEDAG  
på Byneset kirkegård 
Årets rakedag blir mandag 2. mai fra kl. 17.
Blir det dårlig vær, prøver vi onsdag 4. mai.
Vi håper på godt oppmøte og godt vær!
Kanskje kan det bli en dugnadskaffe også?
Se ellers plakater som blir satt opp!

Hilsen Styret i Byneset Blomsterfond

RAKEDAG på Leinstrand 
kirkegård tirsdag 3. mai kl. 18.00

KONDOLANSEKORT  
fra Byneset Blomsterfond 
Coop Extra på Spongdal og Coop Marked Rye selger 
kondolansekort til inntekt for Byneset Blomsterfond. 

Fondets formål er primært å sørge for blomster 
til bruk i kirka, og å holde blomsterurnene ved 

kirka og Rye kapell i orden.

Minstepris kr. 50,- pr. stk. 

Betales med kontanter eller  
Vipps nr. 75838.

MIDDAG OG 
MUSIKK  

på Esp Bedehus:
Torsdagene 17. mars og 21. april  

kl. 16.30.

KVELDSMAT  
PÅ KAPELLET  

Rye kapell: 
Søndagene 27. mars og 15. mai  

kl. 17.00.



Takk  
Takk for all vennlig deltakelse ved John Ludvik Hangers 
bisettelse og takk for gaver til Gaulosen danseklubb.  
Vi ønsker også å rette en stor takk til ansatte ved Byneset 
helse og velferdssenter for god pleie gjennom to år 
Familien

Hjertelig takk for all vennlig omtanke, blomster og 
minnegaver til Norsk Luftambulanse ved vår kjære Liv 
Indergårds bortgang. 
Per Jarle, Anita og Per André Indergård med familier.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 6. mars til 17. mai 2022 Med forbehold om endringer.

6. mars – 1. søndag i faste

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

13. mars – 2. søndag i faste

BYDELSKAFEEN SPONGDAL KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen 
Aune
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etterpå 

20. mars – 3. søndag i faste

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

27. mars – Maria budskapsdag

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

3. april – 4. søndag i faste 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Folkemusikkgudstjeneste ved 
Enstad og Byneset spellmannslag
Offer til menighetsarbeidet

10. april – Palmesøndag

NYPANTUNET KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner og
Taraldsen Aune, nattverd

BYDELSKAFEEN SPONGDAL KL. 17.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner og 
Taraldsen Aune, nattverd
Offer til menighetsarbeidet

14. april – Skjærtorsdag 

RYE KAPELL KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad og
Taraldsen Aune, nattverd
Kveldsmat

15. april – Langfredag

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Pasjonsgudstjeneste ved Enstad

17. april – 1. Påskedag

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

18. april – 2. Påskedag 

INGEN GUDSTJENESTER 

24. april – 2. søndag i påsketiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene ved Enstad og 
Taraldsen Aune,  
offer til Menighetsarbeidet

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene ved Enstad og 
Taraldsen Aune,  
offer til Menighetsarbeidet.

1. mai – offentlig høytidsdag

RYE KAPELL KL. 09.00
Solidaritetsgudstjeneste ved Enstad
Offer til Kristne Arbeidere

8. mai – 4. søndag i påsketiden

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

LEINSTRAND KIRKE KL. 19.00
«Vi synger våren inn»
Trondheim gospelkor med flere deltar
Offer til musikk i gudstjenesten.

15. mai – 5. søndag i påsketiden

BYDELSKAFEEN SPONGDAL KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner og 
Taraldsen Aune, nattverd,  
offer til menighetsarbeidet

17. mai – Grunnlovsdag

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

RYE KAPELL KL. 11.30 
Gudstjeneste ved Enstad
Offer til Redd Barna. 

FRIVI LLIGHETS FEST  
ESP BEDEHUS

Søndag 8. mai  
kl. 19.30

Se INFO på plakater og mail.



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

Min salme/sang  Hild Rokseth

Morning has broken like the first morning                   
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world

Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven
Like the first dewfall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where His feet pass

Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God’s recreation of the new day

Nå er det morgen, tåkene letter.
Fuglesang vekker livet på jord.
Takk, Gud, for sangen, dagen og lyset,
sannhetens kilde, som er ditt ord.

Skapelsens morgen, solen og vinden
Stryker din nåde mykt mot mitt kinn.
Takk, Gud, for marken, skogen og gresset.
Nyfødt er jorden, dagen er min.

Jesus, du oppstod ren og forklaret,
langs våre stier har du din vei.
Vakker er jorden, mektig er håpet:
Alt skal fornyes herlig i deg.

Morning has broken
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Det finnes så mange fine salmer 
og sanger så det å velge én til 
Menighetsbladet var ikke lett for meg.

Valget falt til slutt på Morning has 
broken som var en av favorittene i 
ungdomstida i visesangens storhetstid 
på 70-tallet. Sangen ble veldig populær 
med visesangeren Cat Stevens.

Cat Stevens har litt av en merittliste og skulle egentlig besøke Trondheim på 
fjorårets Olavsfestdager. Sangen finnes også i salmeboka med både engelsk, 
og norsk tekst ved Eivind Skeie og er egentlig en gælisk folketone.

Jeg foretrekker den engelske teksten som på en vakker og poetisk måte 
beskriver den urørte naturen i skaperverket, tidlig en morgen.

Da er det bare å håpe at Cat Stevens vil besøke Trondheim til slutt,  
gjerne på Olavsfestdagene ved en senere anledning.
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