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DRIFT AV MENIGHETSBLADET 
Du har sikkert fått med deg at vi sliter med å dekke utgiftene til 
menighetsbladet. Bladet forsøker å være et medlemsblad med ulikt 
stoff som vi håper du finner glede i å lese.

Er du interessert i å støtte utgivelsene kan du bruke VIPPS 
75800 eller betale inn til konto 4213 20 96001 merkes «gaver til 
menighetsbladet» Midlene går uavkorta til nettopp menighetsbladet! 
Vi som på frivillig basis driver arbeidet, ville synes det blir synd hvis 
bladet må gi opp.

TAKK FOR INNSATSEN til Kari Borten Moe som går ut av redaksjonen etter å ha vært med i flere år.  Er det 
noen som kan tenke seg å være med i redaksjonen eller som har forslag på noen som kan spørres, så ta kontakt.



De mektigste versus disse minste

Kirken startet som en bevegelse fra pinsedag, med budskapet om 
syndenes forlatelse, helbredelser og barmhjertighetsgjerninger. 

I våre dager er det mange som ikke assosierer ordet kirke med en 
slik bevegelse, men en hierarkisk institusjon og en maktfaktor. Og 
ja, kirken og nasjonen har vært til tider uløselig knyttet til hverandre 
politisk og maktstrukturelt. 

I konflikten mellom Russland og Ukraina er slik sett det kirkelige 
ikke en ubetydelig faktor. I år 998 lot fyrst Vladimir seg døpe i Kyiv, 
i det som var et felles russisk rike. Derfor representerer Kyiv et 
slags hjerte av Russisk-ortodoks tro, hvor Vladimir er det Olav den 
Hellige er for oss. Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991, følte 
man i Ukraina behov for en egen nasjonal ortodoks kirke, som ikke 
var underlagt Moskva-patriarkatet. Denne ble kalt autokefal (en 
«selvhodet» kirke), hvor patriarken satt i Kyiv. Det ble selvfølgelig 
ikke godt mottatt i Moskva, og flere og flere har med årene gått 
over fra den russisk-ortodokse til den Ukrainsk-ortodokse kirken, som 
i sin tur har Patriarken i Konstantinopel (Istanbul) som overhode. 

Den ukrainsk-ortodokse kirken søkte om 
løsrivelse 1991, men fikk avslag. Derfor 
er den aldri anerkjent, den er «ugyldig» 
i Moskvas øyne. 

At patriark Bartolomeus erklærte 
denne kirken som selvstendig i 2019, 
satte ny fyr i en gammel strid. 

Patriark Kirill i Moskva er på Putins side i krigen, sikkert ut ifra 
denne gamle nasjonale sterke følelsen av dette er egentlig ett rike, 
og burde være en kirke. 

Det er noe som skurrer når kirkeledere skal «eie» og «markere revir». 
De burde minnes på Jesu insistering på at vi skal ta vare på «disse 
minste», om hvem blir det i denne situasjonen, om ikke alle barna 
som blir traumatisert, skadet og i verste fall drept? 

Sveinung Enstad
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Helge Venås stod for åresalget

TORSDAG 10. MARS ble den årlige Estlands
kvelden arrangert på Berg bedehus

Det var sang av 60+, andakt 
ved Sveinung Enstad og 

Åresalg til inntekt for 
vennskapsmenigheten vår i 

Helme i Estland.

 60+ underholdt
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Ikke få ganger har jeg hørt Fredrik Skavlan spørre intervjuobjekter, i den grad de har en kristen 
eller religiøs tilknytning, om de ber. Jeg har da tenkt at bønn er noe han ønsker å vite mer om, er litt 
nysgjerrig på.

En kollega spurte meg for en del år siden i 
lunsjpausen:
“Hvordan gjør man når man ber?”
 
Jeg ble henne svar skyldig sånn på 
sparket. Hva kunne jeg sagt?
F.eks.:
“Å be er å samtale med Gud, slik du snakker 
med en vanlig person.”
“Man kan be til Gud overalt, ikke bare i 
kirker og andre gudshus.”
 
Det er kanskje enkelt å si for en som har 
vokst opp i et hjem og i sammenhenger 
der bønn har vært en naturlig del av livet.
 
Da disiplene spurte Jesus om det samme, 
svarte han med å lære dem bønnen “Vår 
Far i himmelen”, en fast bønn som rommer 
både troen og livet. Vi som regnes for den 
eldre garde nå, lærte ikke bare bønnen, 
men også Luthers forklaringer til hver 
enkelt ledd i bønnen.
 
Luthers forklaring til “tiltalen” Fader vår, 
eller nå, “Vår Far” er slik: “Gud innbyr oss 
her til kjærlig å tro at han er vår rette far 
og vi hans rette barn, så vi trygt og med 
full tillit kan be til ham, slik som gode 
barn ber sine kjære foreldre om noe.”
 
For ikke lenge siden kom jeg i prat med 
en eldre kvinne som også hadde vokst opp 
i kristen sammenheng. Men hun hadde 
blitt tvunget til å bøye kne når det var 
bønnemøte på bedehuset. Det var nok en 
del av hennes kristne oppdragelse. Dette 
hadde blitt så feil for henne at hun tok 
avstand fra miljøet. 
Mange kan ha slike historier. “Men jeg ber 
mitt Fadervår hver kveld,” sa hun. 
 
En av ungdommene som overlevde Utøya, 
fortalte at “Fadervår” hadde blitt viktig 
i den ubeskrivelige angsten som oppsto 
under terroren.
 
Bønn er for mange en kanal til trygghet, 
en å dele angst og uro med, “noe større” 
å lene seg på i livets både små og store 

utfordringer. Forbønn for andre er også 
viktig når vi snakker om bønn.
 
Trygve Bjerkrheim sin sang, “Det er makt 
i de foldede hender”, er en av de mest 
spilte sangene i Nrk sin ønskekonsert og 
benyttes enda ved begravelser.
 

Vi har hørt setningen: “I dette været får 
du mange bønner, Gud ”, når stormen og 
uværet rammer.
 
Det er blitt sagt at Ola Steinholt, som 
var biskop i Nord-Norge en periode og 
vel kjent med både været og folkeslaget, 
pleide å si at Gud også lyttet til bønner 
med banneord i! Oppriktige, ærlige bønner 
når livet raste som verst for et hardført folk!
 
I den grad man ønsker å meddele seg 
til Gud, er det ifølge Bibelen fordi Gud 
ønsker å være en del av livene våre. “ Se, 
jeg står for døren og banker.” er et sitat 
fra Bibelens siste bok. Å be blir da å  åpne 
døren og lukke Jesus inn.
 
Ingen skulle føle at bønn ikke er noe for 
dem.

Men det er ikke noen oppskrift på hva som 
er en god, dårlig eller riktig bønn. Å be er 
et tilbud, og Gud ser til hjertet. For det 
finns tider da man kanskje ikke orker eller 
kan be. Og det kan komme faser i livet der 
man ikke vil eller ønsker å be. Man river 
seg løs og ønsker ikke å ha Gud i livet sitt. 
 
Fortellingen om faren som venter på barnet 
sitt i lignelsen om “Den bortkomne sønn” 
i Luk 15, beskriver mer enn noen andre 
fortellinger i Bibelen at ethvert menneske 
som vender seg mot Gud, er velkommen 
tilbake og ventet. 
 
Jesus kalte Gud sin Far, det kan vi også 
gjøre med stor frimodig het. Jesus har 
åpnet den veien med sitt liv, død og 
oppstandelse.
 
Gud ønsker fremfor alt å være en 
nærværende Gud. Ikke en fjern Gud “i 
himmelen”, om vi tenker “himmelen” som 
en sfære langt over oss.
 
Derfor kom Gud selv, i personen 
Jesus Kristus, på jorden og var nær 
menneskene i kjøtt og blod.”Himmelriket 
er midt iblant dere,” sa Jesus. Han var 

et menneske som oss, han kjente også 
på angst, sorg og smerte. Han gikk ofte 
avsides for å be, samle krefter. 

Jesus gledet seg også sammen med sine 
venner. Han deltok i livets store fester. På 
bønn fra sin mor, Maria, gjorde han sitt 
første under der vann ble til vin.
 
Jesus ba med egne bønner, men også 
bønner fra Skriften, bl.a. Salmenes 
bok i Det gamle testamentet, jødenes 
bønnebok. På korset ropte han ut en bønn 
fra Salmenes bok 22: “Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg?”
 
Også i det gamle testamentet i Bibelen 
står det at Gud bor blant menneskene. “ I 
det høye og hellige bor  jeg, og hos dem 
som er knust og nedbøyd i ånden.” Gode 
ord å høre fra den som kjenner det slik.

Om bønn
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Så kan vi trygt, om vi ønsker det, 
henvende oss til “Vår Far”  med det som 
tynger, men også med takk for gode ting i 
livet. Alene eller sammen med andre. Med 
egne eller faste bønner. Med eller uten 
ord.
 
Og ikke minst  i bønnen som Jesus selv 
lærte oss.
 
Vår Far i himmelen
 
Vår Far i himmelen
La ditt navn holdes hellig
La ditt rike komme
La din vilje skje på jorden slik som i 
himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og tilgi oss vår skyld, slik som også vi 
tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse.
Men frels oss fra det vonde.
For riket er ditt, makten og æren
i evighet.
 Amen.

   
Det er makt i de foldede hender
Tekst: Trygve Bjerkrheim
 
Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender, 
han har lovet at svar skal du få.
 

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

 
Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodtes lekse må lære, himlens 
bønnesvar engang du får.
 
Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.
 

Olga Elisabeth Slettahjell

Ca. en gang pr. måned er 
det åpen gårdsklubb 
for barn på Opeggen gård 
i Mebygda hos Erlend og 
Ragnhild Kiplesund Gjære. 
Her samles mange barn i alderen 
2-12 år og får prøve seg på 
hesteryggen, dyrestell og annen 
moro.

Vi har en liten andakt underveis, 
og på bålpanna ligger det pølser 
klare når deltakerne blir sultne.

Informasjon om datoer 
finner du på Byneset 
og Leinstrand 
menighet sin 
hjemmeside 
under «Barn og 
unge».

Alle foto: Roar Langø



I spalten der utflyttede bygdefolk hilser til hjembygda, får vi denne gangen et møte med pensjonert 
 skuespiller Jakob Margido Esp, ikke minst kjent for sine to rollefigurer som han har skapt selv:  

Flettfrid  Andresen fra Øvre Singsaker og den litt “innfule” bynesbonden, Sivert Kvaksvik.

“Intet alvor uten humor, ingen humor uten 
alvor”, hevder Jakob Margido Esp i samtale
med Menighetsbladet

En god barndom på Byneset
“Jeg hadde en god barndom og bodde på det 
beste stedet på jord, på Byneset”, sier Jakob 
Margido Esp når Menighetsbladet får møte 
ham på Jordbærpikene, Solsiden, en solrik 
tirsdag i februar med krigen i Ukraina som 
bakteppe. “Vi hadde mat på bordet og ting vi 
fikk jobbe med!” slår han fast.
“Og så er stedet underbefolket og ikke 
overbefolket, slik det er “nedover i verden”, 
som Flettfrid ville sagt.” (underforstått at vi 
er på topp!) runder han av.

Flettfrid og Kvaksvik
Ja, for Flettfrid er med fremdeles, Esp 
kan fortelle at hun dukker opp i en ny 
liten forestilling, “Mitt liv med Flettfrid 
Andresen”, som ikke har blitt spilt enda pga 
korona. Sivert Kvaksvik får vi kanskje også 
et gjensyn med om vi er heldige! Han som 
driver med “jordbær og høn i Mebygda” og 
har en nabo, Arnt, som har gitt “skitlukta 
et ansikt”!

Født og oppvokst på Esp østre
Men alt starter et sted, og en liten gutt 
som fikk navnet Jakob Margido, ble født 7. 
juni 1943 på gården Esp østre i Mebygda. 
Ingen visste da at han skulle bli en profilert 
norsk skuespiller som har skapt så mye glede 
gjennom sitt yrke og satt så gode og viktige 
spor i samfunnet vårt med sitt virke.

Trygge, gode lærere
Skolegangen var på Skjøstad skole, og 
Esp kan ikke få fullrost sine gode lærere, 
Julie Løvseth og senere Leif Indergård. 
Han snakker også varmt om Martin Husby, 
som han har truffet igjen den senere tid på 
Spongdal bydelskafe.
“Skolen var god da,” sier Esp med ettertrykk. 
Lærerne var der for elevene, og man hadde 
tid, slik at også spørsmålene kunne komme 
fram. Esp peker også på engasjementet 
for elevene. Som f.eks. da han og noen 

klassekamerater oppsøkte Julie i etterkant 
av sin skoletid og hun viste fram ting hun 
hadde notert om dem! “Hvilken lærer gjør det 
nå?” undres han.

Bestemte seg tidlig for å bli 
 skuespiller
Esp var litt sjenert for å synge i klassen, men 
etter hvert, sånn i 10-11-årsalderen kom 
en bevissthet om at han ville bli skuespiller.
Det bare lo foreldrene av. “Han vokser det vel 
av seg”, ble det sagt. Men da han startet på 
sin teater-utdannelse, fikk han følge hjertet 
sitt, drømmen og valget ble realisert.

“Tante Espa”
En sentral person I Esp sitt barndoms 
rike, var Anna Opland, en eldre dame som 
bodde på Esp vestre. Det var stas å besøke 
henne, ja, mye gjevere enn å sykle rundt 
med klassekamerater. Han og “tante Espa” 
hadde så god kjemi, som vi sier nå, hun var 
kreativ og fant på så mye artig, og så lyttet 
de til ønskekonserten sammen. Esp ser ikke 
bort ifra at fra hennes personlighet vokste 
spiren til Flettfrid Andresen fram, bevisst 
eller ubevisst. Da hun plutselig døde i en 
trafikkulykke der hennes sønn også ble hardt 
skadet, voldte hennes bortgang en stor sorg 
med mange tårer.

Utdannelse og yrkesliv
Esp ble tatt opp som elev ved Trøndelag 
Teater i 1961. Der var han til 1964, fikk 
opplæring og små oppgaver.
Etterpå ble det siviltjeneste på Hustad Leir, 
og så kom han til Nationaltheatret hvor han 
gjorde et par småting. Men han ønsket seg 
til et mindre teater, og Esp fikk 3 gode år 
ved Rogaland teater fra 1969-72.
“Der fikk jeg prøve absolutt alt”, minnes han, 
og vi forstår at disse årene ble svært viktige 
for hans videre karriere.

Trøndelag Teater fra 1972
Men Esp ville ikke tilbake til Nationaltheatret 
etter de tre årene i Rogaland. Han 
ønsket seg tilbake til hjembyen, 
og så ble han tatt opp ved 

Trøndelag teater, hvor hans eventyrlige 
skuespillerkarriere utviklet seg videre.

Prøvd alle slags sjangre
For Esp har fått prøve alle slags sjangre 
og varierte oppsetninger, men enkelte trer 
tydeligere fram enn andre.

“Store lille Otto”,  
riktig forestilling på rett tid
Revyen “Store Lille Otto” om Otto Nielsens 
liv og produksjon ble en stormende suksess, 
fremført av trioen Jakob Margido Esp, Helle 
Ottesen og Svein Wickstrøm.
Kabareten ble for det meste spilt i 
teaterkafeen og har det største antallet 
spilte forestillinger i teaterets historie. I 
tillegg ble revyen spilt rundt omkring på 
i alt sju turneer i hele landet, Svalbard 
inkludert. “Det var riktig forestilling til rett 
tid”, poengterer skuespilleren som ikke tror 
den ville hatt den samme gjenklang i dagens 
publikum. Otto Nilsen var fremdeles “under 
huden” på folk, ikke minst for sitt program, 
Søndagsposten, i NRK.
“Det er nok den forestillingen som har satt seg 
mest hos meg”, konkluderer Esp.

Berlinerpoplene, eneste stykke 
med tilknytning til Byneset
Det var også spesielt artig å få spille Tormod 
Neshov i stykket, Berlinerpoplene, av Anne 
B. Ragde. Det eneste stykket som har vært 
relatert til Byneset. Her var det dypt alvor 
og nesten tragedie, men samtidig humor.

Kvaksvik og Flettfrid
De to rollefigurene Esp har skapt, er allerede 
nevnt, begge har slått gjennom på en måte 
som han selv ikke kunne drømt om. Enkelte 
av deres utsagn er blitt såkalte “sayings”, 
personene kunne dukke opp i alle slags 
sammen henger og beslagla selvsagt en 
stor del av livet.
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En bygdens sønn hilser til hjembygda



Kvaksvik satte Byneset ettertrykkelig på 
kartet med sitt gammelmodige bynesspråk 
og beskrivelser av lokale bygdeforhold.
“Mens Flettfrid går i sin egen bane,” konsta-
terer skuespilleren.

Har aldri vært med i kor, men har 
fått synge mye
Esp har aldri vært med i sangkor, men 
gjennom revyer og forskjellige andre 
sjangre har han i sin karriere fått synge 
mye. “ Jeg tror deltakelse i sangkor er viktig 
for folk”, reflekterer han, og det er nok et 
utsagn som går rett hjem til bygdefolk som 
leser dette.

Møter med Berlevåg mannssang
forening
Berlevåg mannskor er et kor som har 
fascinert Esp. Så da han et år passerte 
Berlevåg på en tur langs kysten med 
Hurtigruta, kom han på å ringe mannskoret, 
om de ikke kunne komme på havnen og 
synge når båten la til kai der.
Hvilket de gjorde!
For et øyeblikk det var da mannskoret møtte
passasjerene med sin sang, og Esp minnes 
hvordan folk på begge dekk lyttet og 
applauderte!
Og da kom selvsagt Flettfrid også!
Senere fikk han flere opptredener med 
mannskoret.
Svært vemodig var det da den eldste av 
dem døde,”han med den frosne istappen i 
nesa” (for dem som husker scenen fra filmen 
om koret). Men Esp fikk komme og besøke 
graven hans.

Folk faller fra
Og slik er det jo med mange Esp har kjent: 
kolleger dør: Svein Wickstrøm, Wenche Foss, 
Rolf Wesenlund, for å nevne noen.
Det er livets gang og vemod.

Priser og utmerkelser
Esp har fått en rekke priser og utmerkelser 
gjennom sin karriere. Hans virke har blitt 
verdsatt!
“Alle prisene er like gjeve”, hevder han.
Dog: Å bli æresmedlem i Norsk Skuespiller-
forbund i 2010 var nok ekstra gjevt!

Også forfatter
Esp har også forfattet tre bøker, en av 
dem, “Hvis du kommer langt nok ut”, fikk han 
Tabuprisen for i 1995.
Foranledningen var en personlig krise som 
han kom styrket ut av og valgte å dele 
både gjennom denne boka, en forestilling 
og foredrag. Her brøytet han nytt land i 
et tabubelagt landskap angående psykisk 
helse.
“Det er kanskje mer åpenhet rundt slike 
spørsmål nå”, undrer Esp.
I alle fall har han selv gitt et stort bidrag 
med sin åpenhet og evne til å forene humor 
og alvor om et vanskelig tema, helt sikkert 
til hjelp for mange.

Avskjedsforestilling
Ja, Jakob Margido Esp har spilt på mange 
strenger og det “til gagns” som man sier 
på Byneset!
Men alt har en ende, og også han kom til 
sin avskjedsforestilling, slik alle på teatret 
har hatt.
“Det var rart”, sier han litt vemodig, og slik er 
det jo å gå inn i en helt ny tilværelse utenfor 
yrkeslivet. En viktig epoke i livet er slutt.

Trives som pensjonist
Men han trives som pensjonist. Han har 
jevnlige møter med sine tidligere kolleger 
ved teateret.
Han trives med å bo alene, men har mange 
gode venner, det betyr mye!
“Så lenge man kan gå på sine ben, kjenner at 
ting fungerer, har interesser og noe å holde på 

med, har man ikke noe å klage over!” hevder 
Esp.”Bare man ikke blir sittende på en stol 
og gape!”

Feirer runddager fra fylte 50 år
Fra 50-årsdagen har Esp feiret alle sine 
runde dager, og etterhvert også den midt i 
mellom, som sin 75-årsdag.
All grunn til å feire livet!
Og fødselsdagen er jo den samme som 
datoen til Norges unionsoppløsning, 7. juni. 
Da flagges det på alle offentlige bygninger!

Nådd ut med budskapet
Hvilken rød tråd har gått gjennom Esp sitt 
liv som skuespiller? Jo, dette, som en god 
venn av ham, programleder i NRK, Else 
Michelet, uttrykte om det å formidle:
“Du må ville folk noe!”
Og der har Jakob Margido Esp truffet! 
Han har fått ut budskapet! Humor og det 
dypeste alvor, hånd i hånd!
Esp reflekter over Vladimir Leszinski som i 
disse dager kjemper for sitt lands frihet og 
selvstendighet.
Han er også skuespiller, og hans retorikk 
er preget av en som vil noe og får det ut! 
Måtte han lykkes!

Hilsen til bygda
Men fra storpolitiske hendelser, må vi 
tilbake til det nære:
“Har du en hilsen til bygda til slutt?” spør vi.
“Byneset har maktet å være en bygd med sitt 
særpreg i en storkommune, den har omstilt 
seg”, ytrer Esp. “Jeg er fortsatt glad i Byneset, 
liker å komme dit, alt er bra der,” konkluderer 
han.

Vi takker for et trivelig kafébesøk med en 
innholdsrik person som har hatt et fargerikt 
liv. Som har hatt uendelig mange roller på 
utallige scener, men som så absolutt ikke 
bare er en rolle, men så helt seg selv.

Når det er sagt, i etterkant av intervjuet, når 
Esp har gått fra kaféen, blir vi kontaktet av 
en eldre dame ved nabobordet som bare må 
spørre: “Men var ikke det Flettfrid??? Det er 
så lenge siden jeg har hørt noe til henne??”

Joda, Flettfrid går i sin egen bane,
fremdeles...

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

Siste gang før sommeren er 3. juni

• Fusion ungdomsklubb på Berg bedehus hver andre fredag 
kl. 18.00-22.00. Følg med på Fusion – Byneset og Leinstrand 
ungdomsklubb sin Facebook-side, og fusion klubben på 
Instagram. Siste gang før sommeren er 20. mai. 

• 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. Siste gang før sommeren er 4. mai

• Gårdsklubb på Opeggen en gang pr. måned onsdag kl. 17.30-
19.00. For barn opp til ca. 10 år. Informasjon legges ut på Onsdags-
klubbens Facebook-side. Siste gang før sommeren er 1. juni.

Oppdatert informasjon ligger også på «Byneset og Leinstrand menighet» sin hjemmeside.

 17. mai på Byneset 2022
Kl 08.00 Flaggheising på Rye Skole v/Byneset Leinstrand Skolekorps 

Flaggheising ved Spongdal Skole v/ Byneset Musikkorps

Kl 08.30 Spilling i bygda ved korpsene  
For spillerute, se egen annonse

Kl 11.30 Gudstjeneste i Rye Kapell ved prest Sveinung Enstad

Kl 13.15 Oppstilling for 17. mai-toget ved Rye Kapell

Kl 13.30  Avmarsj 
Rute: Rye Kapell – Haugrønning – Rye Skole 

Rekkefølge i toget: 
17. mai-komitéen – Flaggborg v/7. trinn Rye Skole – Byneset Leinstrand Skolekorps 
– Rye Skole 1.-7. trinn – Spongdal Skole 1.-10. trinn – Songlaget Våren –  
Byneset Barnehage – Snillet Friluftsbarnehage – Byneset Songlag –  
Byneset Musikkorps – De Unges Håp – Byneset Seniorkor – Byneset Skytterlag – 
Byneset Bygdekvinnelag – Byneset Bondelag – Byneset Sanitetsforening –  
Byneset Idrettslag – Byneset Historielag – øvrige lag og foreninger – Folketoget

Kl 14.15 Innmarsj Rye Skole 
Velkommen ved 17. mai-komitéen 
Vi synger nasjonalsangen

Kl 14.30 Leker ute i skolegården for de minste 
Salg av kaffe – kaker – is – brus mm 
Salgsboder inne og ute

Kl 15.00 Festmøte 
Rye Samfunnshus – tale for dagen 
Konsert med Byneset Musikkorps og korene i bygda

Byneset Leinstrand Skolekorps står for 17. mai-arrangementet og inntekt av salget går til drift av korpset.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

17. mai-komitéen
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Byneset Leinstrand skolekorps
Arrangørklassen; 5. trinn Nypvang skole
1., 2., 3., 4., 6., 7. trinn
Leinstrand idrettslag
Nypvang barnehage
Ringvålskogen barnehage
Folketoget

PROGRAM FOR DAGEN:
09.45:    Familiegudstjeneste i Leinstrand kirke

09.45:    Korpset spiller på Ringvål

10.15:    Korpset spiller på Esptunet

10.45:   Oppstilling til 17. mai-toget ved kirka 
  
              

              Rekkefølge:

11.00:   Toget går fra kirka  
              Rute: Nypvang barnehage - Arsenalvegen - 
              Nypantunet sykehjem - Nypvang skole
              *Korpset spiller på Nypantunet før det går  
                inn til skolegården på Nypvang skole

 
Skolekorpset spiller
Tale for dagen ved Magnus Græsli
5. trinn underholder

11.45:    Festprogram Nypvang skole:

12.30:   Skolelokalene åpnes for kaffe og kaker,                                                       
              Utsalg åpnes for pølser, is og brus
              Tradisjonelle 17.mai-leker for barna

14.00:    Den tradisjonsrike bygdastafetten 
               i skolegården, overrekkelse av 
               vandrepokalen

HIPP, HIPP HURRA!HIPP, HIPP HURRA!
Endelig kan vi igjen ønskeEndelig kan vi igjen ønske

VELKOMMENVELKOMMEN  
TIL 17. MAI-FEIRING PÅ LEINSTRAND!TIL 17. MAI-FEIRING PÅ LEINSTRAND!

Årets 17.mai-taler:

Magnus Græsli (17)    

Konferansier:

Karen Brustad Moe (18)

Inngang:Inngang:
  

Voksne kr. 100Voksne kr. 100
Barn gratisBarn gratis  

NB!
Kun betaling med VIPPS!
Ikke kort/kontant

Alle barn får enAlle barn får en
billett som gir enbillett som gir en
gratis pølse oggratis pølse og
brus i kioskenbrus i kiosken

SØNDAGSMØTE  
PÅ BERG BEDEHUS
Søndag 12. juni kl. 19.30

«Norge mitt Norge»
Nasjonalromantikken  

i ord og toner. 
Ved Dagfinn Thomassen  

og Lars Eggen

FASTEAKSJONEN 2022
Tusen takk til konfirmantene og alle som hjalp til 
under aksjonen  

Menighetens innsamlede totalbeløp er et resultat av hva 
menigheten har samlet inn både fysisk og digitalt, men 
også gaver til fasteaksjonen som er registrert sentralt fra 
privatpersoner og næringsliv med postnummer i soknet.

Resultatet ble kr. 55.917
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LEINSTRAND KIRKE   
SØNDAG 22.MAI  KL. 11.00

Odin Sjøflot Moen 
Jo Hestnes 
Emma Pedersen Gjerstad
Aurora Høen Sjøflot
Ayshe Isabell Stene Yilmaz
Kari Vilja Forseth Jensen
Emilie Olise Hoel Solemsli

LEINSTRAND KIRKE  
SØNDAG 22. MAI KL. 13.00

Alexander Strømme
Emma Sofie Thomassen
Helena Marie Skånø Eide 
Ingeborg Brustad Moe
Marielle Amalie Aasegg Sætherhaug
Mathea Skogstad
Ulrik Skogstad Antonsen
Oda Emilie Vågø Krogh
Miria Noteng
Henrik Berg Meland

BYNESET KIRKE  
SØNDAG 29. MAI KL. 11.00

Marte Fremstad
Rebekka Hansen
Emma Malen Haugrønning Kristiansen
Aksel Berg
Alexander Requina Hoem
Ayla Emine Leikvang
Even Braa
Håvard Tronsaune
Natalie Rødsjø
Ådne Langørgen

BYNESET KIRKE  
SØNDAG 29. MAI KL. 13.00

Mads By Berg
Maren Lillebudal Risstad
Marie Johansen Fallan
Mille Lykken
Nicholas Alexander Jelstad Molsberry
Simen Sølberg Meek
Anna Raphaug Enlid
Malene Aune 
Julian Alexander Bjørnbeth

BYNESET KIRKE  
LØRDAG 28. MAI KL. 11.00

Ole Einar Berg
Ola Kleven
Sigrid Gabbestad Nørsett
Mariell Selvåg Wiliamsen
Linnea Skånø Hanger
Isak Vingen Hage
Kristin Vevik
Stian Andre Knudsen Aasen
Runa Onsøyen Johansen
Sunniva Matilde Johnsen Schei
Olaf Ulriksen Nerland

BYNESET KIRKE  
LØRDAG 28. MAI KL. 13.00

Sofie Kristine Rathe Bye
Cecila Kviseth
Silje Tøndevold
Elise Sund Husteli
Jens Martin Krogstad
Karoline Frøseth
Line Victoria Ressås
Sonita Kristina Ulstad Næss
Emil Steinsheim
Elise Sæterbø
Petter Hammervik Nilsen

Konfirmanter våren 2022

LEINSTRAND KIRKE   
er åpen hver torsdag  

mellom kl. 18.00 og 20.00
Torsdag 2. juni vil det også bli en 
 omvisning.  Du er velkommen inn. 

BEKJENNELSE FRA EN NATTVERDSGJEST
Som kirkegjenger deltar jeg i nattverd når det er del av guds-
tjenesten. Det gjør jeg fordi Jesus innstiftet nattverden like før 
han døde og ba oss ete brød og drikke vin til minne om ham. Og 
han sier at brødet er hans legeme og vinen er hans blod som blir 
gitt oss til syndenes forlatelse. I vår lutherske forståelse er Jesus 
Kristus virkelig til stede i brødet og vinen.

Det betyr at når jeg går til alters, bøyer kne og mottar brød og 
vin, er det fordi jeg er et syndig menneske som trenger synlig 

bevis på Jesu tilgivelse. Og jeg har den tillit til Jesus at når han 
innstiftet nattverden, var det fordi han visste at jeg som menneske 
trenger regelmessig påminnelse om hans død for mine synder. 
Jeg går altså ikke til alters for å minne meg selv og andre på om 
at jeg er et bedre menneske enn andre. Snarere tvert imot. Jeg 
trenger å gå til alters fordi jeg vet at jeg stadig kommer til kort.  
Samtidig er altergang en bekjennelse av at jeg tror på Jesus som 
min frelser. 

Ola Røstum



Takk  
Hjertelige takk for deltakelse ved Gunvor Dypsæters 
begravelse. 
Takk for gaver gitt til Byneset Helse og velferdssenter.

Familien

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster og minnegaver 
til hjemme tjenesten på Spongdal ved vår kjære Jahn J. Berg’s 
bortgang.

Helga m/familie

Byneset og Leinstrand menighetsblad 2-2022 | 11

I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 8. mai til 2. oktober 2022 Med forbehold om endringer.

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
Familiegudstjeneste ved Enstad
Offer til Redd Barna

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

22. mai – 6. søndag i påsketiden

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

26. mai – Kristi himmelfartsdag 

INGEN GUDSTJENESTER 

28. mai – lørdag 

BYNESET KIRKE KL. 11.00 OG KL. 13.00 
Konfirmasjonsgudstjenester  
ved Enstad ogTaraldsen Aune. 
Offer til vennskapsmenigheten i Estland

29. mai – søndag før pinse 

BYNESET KIRKE KL. 11.00 OG KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester  
ved Enstad og Taraldsen Aune
Offer til vennskapsmenigheten i Estland 

5. juni – 1. pinsedag 

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

6. juni – 2. pinsedag 

INGEN GUDSTJENESTER 

12. juni – Treenighetssøndag

BYNESET KIRKE KL.11.00   
UTENDØRS HVIS FINVÆR
«Skaperverkets dag»   
ved Enstad og Taraldsen Aune
Offer til Kirkens Nødhjelp

19. juni – 2. søndag i treenighetstiden

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

26. juni – 3. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER 

3. juli – 4. søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd  
Offer til menighetsarbeidet

10. juli – 5. søndag i treenighetstiden 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

17. juli – 6. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER 

24. juli – 7. søndag i treenighetstiden 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

31. juli – 8. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER 

7. august – 9. søndag i treenighetstiden

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

14. august – 10. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER 

21. august – 11. søndag i treenighetstiden

BYDELSKAFEEN SPONGDAL KL. 18.00
Gudstjeneste ved vikar og Taraldsen Aune
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

28. august – 12. søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Presentasjon av neste års konfirmanter
Ved Enstad og Taraldsen Aune, dåp
Trondheim gospelkor deltar
Offer til vennskapsmenigheten i Estland

LEINSTRAND KIRKE KL. 13.00
Presentasjon av neste års konfirmanter 
Ved Enstad og Taraldsen Aune
Trondheim gospelkor deltar
Offer til vennskapsmenigheten i Ukraina

4. sept. – 13. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad, nattverd 
50 års konfirmantene innbudt. 
Offer til menighetsarbeidet

11. september – Vingårdssøndagen

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad, nattverd
50 års konfirmantene innbudt
Offer til menighetsarbeidet.

18. sept. – 15. søndag i treenighetstiden

RYE KAPELL KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad, nattverd
Offer til menighetsarbeidet

25. sept. – 16. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

2. okt. – 17. søndag i treenighetstiden

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



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

Aktuell salme  ved Sveinung Enstad

På veiene ute i verden  
går de som har mistet sitt hjem,
de sultne, de trette og frosne.  
Gud Fader, vær nådig mot dem!

Fra arbeid, fra hjemland og venner  
har mange blitt jaget av sted.
O Gud, la dem finne tilbake  
til trygghet og tillit og fred.

Hvor skulle de møte din godhet  
om ikke hos oss, som har fått
vårt daglige brød og vår frihet,  
et liv i et land som er godt.

Gud, vekk oss til handling i omsorg 
for alle som lever i nød,
så glade vi deler med andre  
vårt land og vårt daglige brød.

Salme 732
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Salmer kan gi hjelp til å be i ulike situasjoner. Jesus ba 
fra salme 22 da han hang på korset: «Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg?» 

På møte i det religiøse rådet i Ukraina løftet den ledende 
jødiske rabbiner opp Salme 31 som en felles bønnesalme 
for folket etter at russerne startet invasjonen. Salmen ble 
på kort tid innført i synagogene og i de kristne kirkene.

Nå er dette en bønn som bes av millioner av ukrainere 
hver dag klokken fem; på t-banestasjoner, i bomberom 
og i kirker. Også vi inviteres inn i denne bønnen. Både 
som enkeltmennesker og i fellesskap. 

I vår salmebok finner vi salme 732, som kan si noe om 
hvordan vi her hjemme kan møte situasjonen. Tekst av 
Britt G. Hallqvist og melodi av Egil Hovland. 

Visste du:
 Å kle seg i sekk og aske
I overført betydning når en angrer noe en har gjort. En 
sørgeskikk hos jødene i gammel tid  
( Est. 4,1 ; Dan. 9,3 ; Matt 11,21)

 Veid og funnet for lett
Når noen ikke lykkes med en oppgave vedkommende skulle 
ha greid ( Dan. 5,25)

 Prøve hjerter og nyrer ( Granske hjerter og nyrer)
Å gå i seg sjøl og vurdere en sak nøye fra flere sider  
(Jer. 11,20 ; Sal. 7,10 ; Åp. 2,23)

 Land som flyter av melk og honning
Om et sted der det er godt å være  
(4. Mosebok 16,13-14 ; Jer. 11,5 ; Jos. 5,6 )


