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Slekters gang 
Døpte
05.06.  Linnea Noteng Farstad, Byneset kirke 
05.06.  Ingrid Haugan, Byneset kirke 
05.06.  Amalia Skogstad, Byneset kirke 
19.06.  Hedvig Jølle Boberg, Leinstrand kirke
19.06.  Fredrik Lyng Kvithyll, Leinstrand kirke 
03.07.  Kjersti Maaø Landsjøåsen, Byneset kirke 
07.08.  Kristian Andrè Tøndel-Jensen, Tempe kirke 
28.08.  Lova Synnøve Monstad Graneggen, Byneset kirke 
28.08.  Nora Elise Breen, Byneset kirke 
28.08.  Oliver Lyng Lygresten, Byneset kirke 
28.08.  Helene Hove Utne, Byneset kirke  
28.08.  Jenny Langørgen Halsetrønning, Leinstrand kirke 
28.08.  Lukas Groven Øien, Leinstrand kirke 
28.08.  Iselin Øien, Leinstrand kirke 
04.09.  Lukas Kvam Hegstad, Heimdal kirke  
04.09.  Saga Holst, Havstein kirke 
11.09.  Oscar Zahl-Sharif, Byneset kirke 
02.10.  Maiken Broch Lyng, Byneset kirke 
02.10.  Tuva Østerås, Byneset kirke 
02.10.  Isak Elstad Angelo Rath, Byneset kirke 
02.10.  Oliver Ekle Tøndel, Byneset kirke     

Vigde 
04.06.  Ann-Therese Johansen Dahl og Espen Jensen, Byneset kirke  
04.06.  Marit Graneggen og Torgeir Johnsen, Byneset kirke  
25.06.  Guro Kristine Vengen og Eirik Håkensen Andersen, Byneset kirke 
25.06.  Trine Brå og Håvard Wang, Byneset kirke 
09.07.  Magnhild Jakobsen og Morten Nikolaisen, Byneset kirke 
09.07.  Ayla Jeanette Brattås Eide og Odne Polden Stene, Byneset kirke 
20.08.  Tove Irene Haug og Stein Are Stavsøien, Byneset kirke 
20.08.  Marit Kviseth og Joakim Andersen, Byneset kirke 
27.08.  Tina Dahle og Kristoff er Hovde Håland, Byneset kirke  
27.08.  Thea Cathrin Ramberg Hellesø og Andreas Haugan, Byneset kirke 
24.09.  Torild Sletta-Heimdal og Morten Sletta-Heimdal, Byneset kirke  

Døde
08.04.  Kari Aalberg  f. 1935 
16.05.  Reidar Aune  f. 1957 
19.05.  Tore Røstum  f. 1956 
02.06.  Terje Dretvik  f. 1953 
03.06.  Olly Thorkildsen  f. 1923 
21.06.  Elisabeth H Grindheim  f. 1965 
07.07.  Ranfrid Hilvarda Jensen  f. 1927 
20.07.  Nils Jørgen Jørgensen  f. 1946 
26.07.  Berit Øyås  f. 1933 
07.08.  Ola Rye  f. 1935 
17.08.  Audun Leinum  f. 1922 
21.08.  Eli Lauglo  f. 1935 
31.08.  Randi Mannvik  f. 1940 
01.09.  Kristine Justine Brå  f. 1923 
01.09.  Per Arne Frengen   f. 1962



Om det å være til hjelp

Jeg får vondt av fortellinger om mennesker som desperat har 
trengt hjelp, men ikke har fått det. Jeg har hørt om en som fi kk et 
illebefi nnende på gata. Forbipasserende trodde det var en fyllik, og 
gikk forbi. Noe av det vonde med å høre det, er at det kunne gjerne 
ha vært jeg selv som gikk forbi.  

La oss si at vi ser en person som har opplevd et tragisk tap i nyere 
tid. Vedkommende har gått personlig konkurs eller mistet en sønn 
eller datter. Hvor lett er det ikke å skråne over på motsatt side av 
gata for å unngå å møte personen? Vi vet jo ikke hva vi skal si! Og 
vi orker ikke å utsette oss for smerten vedkommende bærer på.  
Siden sitter den samme personen hos Lindmo og intervjues om 
den tunge tiden, og om hvordan folk skygget banen. Det er ikke 
fritt for at det kan stikke litt i hjertet. Vi skjønner hva som er riktig 
å gjøre; det er å dele smerten med den som har det vondt, og det 
er vondt å bli konfrontert med «unnlatelses-synd»: Det vi skulle ha 
gjort, men ikke gjorde.  

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot 
dem.» Høres det kjent ut? Hvor relevant vel er ikke det i denne 
sammenheng? Hvis det var oss, hadde vi ønsket at folk unngikk 
oss på gata?  

For den som er i krise, er det vel mindre viktig om det vi sier er 
veldig klokt og bra. Det avgjørende spørsmålet er: Er du der, eller 
blir du borte når det gjelder som mest?  

Ja, det koster å ha kontakt med en som 
har det vondt. Men kjærlighetens pris 
er smerte. Kjærligheten er tålmodig 
og velvillig. Man kan fristes til en 
lettkjøpt kommentar om at det ordner 
seg, eller at det kunne vært verre. Det 
stemmer jo kanskje, men er ikke dette 
bare en måte vi beskytter oss selv på når 
vi nærmer oss en som har det vondt? Hva med 
å bare melde at vi er her for dem det gjelder? Taust nærvær er i 
noen tilfeller bedre enn taletrengt.  Dette er ikke en oppskrist  på 
perfekt hjelp, mer et bidrag til å tenke over saken. Å hjelpe er en 
vanskelig øvelse. Hjelping kan også resultere i overtramp og unødig 
umyndiggjøring, både på det private plan og fra det off entlige. 
Filosofen Søren Kierkegaard har noe klokt å si om dette også, som 
mye annet. Om hjelpekunsten: 

«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt 
sted, må man først passe på å fi nne ham der hvor han er og begynne 
der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. For å kunne hjelpe en 
annen, må jeg forstå mer enn ham, men dog først og fremst forstå det 
han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjelper min merforståelse ham 
slett ikke. Vil jeg likevel gjøre min forståelse gjeldende, så er det fordi 
jeg er forfengelig og stolt, så jeg i stedet for å gavne ham egentlig 
vil beundres av ham.»

Sveinung Enstad
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Til  �tt erta�ke

Ja, det koster å ha kontakt med en som 

stemmer jo kanskje, men er ikke dette 
bare en måte vi beskytter oss selv på når 

Ofringer siden sist (inkludert Vipps)
10.04. kr. 739,- Menighetsarbeidet 
14.04. kr. 1.724,- Vennskapsmenigheten i Ukraina 
17.04. kr. 1.773,- Sjømannskirken 
24.04. kr. 6.462,- Menighetsarbeidet 
01.05.  kr. 1.182,- Kristne Arbeidere 
08.05.  kr. 11.229,- Vennskapsmenigheten i Ukraina 
15.05. kr. 739,- Menighetsarbeidet 
17.05. kr. 6.516,- Redd Barna  
22.05. kr. 18.440,- Vennskapsmenigheten i Ukraina 
29.05. kr. 13.016,- Vennskapsmenigheten i Estland 

05.06. kr. 2.265,- Menighetsarbeidet 
12.06. kr. 1.478,- Kirkens Nødhjelp 
19.06.  kr. 1.428,- Menighetsarbeidet 
03.07. kr. 788,- Menighetsarbeidet
10.07. kr. 1.280,- Menighetsarbeidet
24.07. kr. 1.921,- Menighetsarbeidet
07.08. kr. 1.871,- Menighetsarbeidet
21.08. kr. 2.633,- Menighetsarbeidet
28.08. kr. 4.455,- Vennskapsmenigheten i Estland



4 | Byneset og Leinstrand menighetsblad 3-2022

   
  Glimt �a

meni�etslivet

Flyktninger fra Ukraina, hvorav � ere er med i 

vennskaps menigheten i Zhmerynka, var på 

besøk. Pastor fruen Lena Nartovska fortalte 

om hvordan det var å oppleve det russiske 

angrepet, og om hvordan det var å være mor til 

en soldat som sitter i russisk fangenskap. Det 

gjorde sterkt inntrykk, og det gjorde inntrykk 

på forsamlingen den inderlige måten de sang 

sin nasjonalsang på. Hun og datteren So� a 

opptrådte også sammen.

Trondheim gospelkor deltok også i kirken, før 

 ferden gikk til Esp bedehus. 

Der ventet kina-

mat og et foredrag 

ved minister for 

høyere utdanning, 

og Leinstrand ing, Ola 

Borten Moe. Han snakket 

om betydningen av frivillig-

het i det sivile 

samfunn.  

Minnet om denne kvelden 
vil nok sitte i ganske lenge.

8. mai
hadde Byneset og Leinstrand menighet arrangementet 
«Vi synger våren inn», og påfølgende menighetsfest.

Alle foto: Roar Langø

Trondheim gospelkor deltok også i kirken, før 

 ferden gikk til Esp bedehus. 

Borten Moe. Han snakket 

om betydningen av frivillig-

Minnet om denne kvelden 
vil nok sitte i ganske lenge.



Helge Venås fyller 70 år 23. september. Vi ønsker på denne måten å gratulere han med åremåls-
dagen. Helge er født i Trondheim, vokste opp på Byneset og har bodd i Fallgrenda hele livet. Mange 
av oss har blitt kjent med Helge gjennom hans mangeårige virke i menighet og kristenliv på bygda: 

• Han har vært en verdifull medarbeider i menigheten på Byneset 
og Leinstrand i en årrekke. Prester og menighetsråd har kommet 
og gått, men Helge har bestått! Ja, det er blitt slik at det som 
Helge ikke vet om menighetslivet på Byneset er ikke verdt å vite. 
Han er et levende leksikon. Derfor er han så verdifull. Han har 
både kunnskap og kjennskap om mange mennesker og det som 
rører seg i menighetene.

• Helges engasjement strekker seg imidlertid lengre enn det 
arbeid-og yrkeslivet fører med seg. Han er ivrig engasjert i frivillig 
arbeid. Estlandskomite og Estlandsforeningen Midt-Norge er han 
stor takk skyldig for trofast innsats gjennom mange år. Vi ser 
han ta ansvar både for loddsalg og trekning når det er basarer 
og Estlandskveld. Da trives Helge!

• Likedan er han ivrig med i Byneset Normisjon og i styret for 
Berg bedehus. Her holder han orden på regnskap og økonomi.

Helge er en blid mann. Han ser mennesker. Han ønsker dem velkom-
men og stiller opp så sant han kan. Det blir dessverre færre og færre 
av dem som er som Helge. Vi tror han ser på arbeidet sitt mer som 
en tjeneste enn en jobb, og vi vet at han har en trygg tro som lig-
ger i bunnen for engasjementet sitt.  

Åremålsdagen feirer han på selve fødselsdagen med åpent hus på 
Berg bedehus. Vi tar ikke mye feil om mange vil komme dit den 
kvelden for å gratulere en hedersmann og en trofast medarbeider. 
Ja, mer enn det: Rett og slett et godt menneske. 

Vi takker for følget så langt, Helge, og ønsker deg en god og 
glad dag! Likedan at du får mange gode dager og år fremover. 

Ann Elin Winsnes Slettahjell og Dagfi nn Thomassen
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H�lge  Venås 70 ÅR70 ÅR

�is st e ��:
- Ny vin i gamle sekker
Uttrykk for at gammelt og nytt ikke passer sammen. 
Fra hverdagslivet i bibelsk tid. Vin oppbevart i skinnsekker. 
Hvis en helte ny vin i gamle skinnsekker, så ville 
gjæringsprosessen føre til at sekkene revna 
(Matt. 16,26; Mark. 8,36 )

- Å få ånden over seg
Om å bli inspirert til å gjøre noe spesielt 
(Ap.gj. 10,44; 4. Mos. 11,25 )

- Øyentjener
Om en som er ivrig til å jobbe så lenge andre ser det 
(Ef. 6,5-6; Kol. 3,22)

- Ørkenvandring
En vandring som ikke synes å ha en ende 
(2. Mos. 32ff ; 4.Mos. 14)
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Konfi rmante r Byneset kirke våren 2022

1. rekke f.v.: Ola Kleven, Elise Sund Husteli, Maren Lillebudal Risstad, (Sveinung Enstad), Emma Malen Haugrønning Kristiansen, Sigrid Gabestad 
Nørsett, Elise Sæterbø.

2. rekke f.v.: Linnea Skånø Hanger, Mille Lykken, Malene Aune, Silje Tøndevold, Mariell Selvåg Williamsen, Marte Fremstad, Kristin Vevik, Marie 
Johansen Fallan, Sonita Kristine Ulstad Næss, Karoline Frøseth, Håvard Tronsaune, Nicholas Alexander Jelstad Molsberry, Emil Stensheim, 
Cecila Kviseth, Olaf Ulriksen Nerland, Sofi e Kristine Rathe Bye.

3. rekke f.v.: Julian Alexander Bjørnbeth, Sunniva Mathilde Johnsen Schei, Anna Raphaug Enlid, Rebekka Hansen, Runa Onsøysen Johansen, Mads By 
Berg, Jens Martin Krogstad.

4. rekke f.v.: Ådne Langørgen, Isak Vingen Hage, Even Braa, Stian André Knutsen Aasen, Aksel Berg, Ole Einar Berg, Alexander Requina Hoem, Petter 
Hammervik Nilsen, Simen Sølberg Meek, Natalie Rødsjø.

Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ayla Emine Leikvang. © Fotograf Langø

Aktiviteter for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus eller helse- og velferdssenterene 

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, og fusionklubben på 
Instagram.

• Onsdagsklubben på Esp bedehus tar en pause i høst.

• 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.

• Speidergruppe for 1. og 2. trinn annenhver torsdag kl. 18.00 
(partallsuker) med oppmøte på Skogly.

Oppdatert informasjon ligger også på «Byneset og Leinstrand 
menighet» sin hjemmeside.
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Konfirmanter Leinstrand kirke våren 2022

1. rekke f.v.:  Odin Sjøflot Moen, Emma Sofie Thomassen, (Sveinung Enstad), Mathea Skogstad, Marielle Amalie Aasegg Sætherhaug.
2. rekke f.v.:  Miria Noteng, Aurora Høen Sjøflot,Oda Emilie Vågø Krogh, Ayshe Isabell Stene Yilmaz, Kari Vilja Forseth Jensen, Emilie Olise Hoel Solemsli, 

Ulrik Skogstad Antonsen, Alexander Strømme.
3. rekke f.v.:  Emma Pedersen Gjerstad, Helena Marie Skånø Eide, Ingeborg Brustad Moe, Henrik Berg Meland, Jo Hestnes.
 © Fotograf Langø

Lokaler til leie
Til konfirmasjonsselskap – dåpsselskap – bursdager – minnesamvær eller lignende ?

BERG BEDEHUS 
v/Helge Venås

mob. 481 13 942
mail: hv456@kirken.no

RYE KAPELL 
v/Helge Venås

mob. 481 13 942
mail: hv456@kirken.no

ESP BEDEHUS
v/Randi Lerli Bliksås

mob. 901 19 016
mail: rablik@online.no 



8 | Byneset og Leinstrand menighetsblad 3-2022

50-års konfi rmante r 2022 
Nederste rekke f.v.: 
1. Mildrid Haugrønning Søndbø 
2. Åshild Dahle 
3. Presten 
4. Tone Indergård 
5.Arnhild Brå 

Midtrekka f.v.: 
1. Gerd-Ingrid Olsen 
2. Liv Grete Liset 
3.Vigdis Skomakerstuen 
4. Lillian Husby 
5. Gunhild Kjøsnes 6.Anne Kristin 
Brå 
7. Marit Sjøhagen 
8. Liv Selbæk 
9. Anne Utness 

Øverste rekke f.v.: 
1. Roger Rye 
2. Einar Hove 
3. Geir Mellemsæter Klingenberg 
4. Inge Røstum 
5. Arne Løvset 
6. Arild Røstum 
7. Lars Hove 
8. Per Hove

© Fotograf Langø

1. rekke f.v.:
Asle Brustad, Sveinung Enstad, 

John Wanvik

2. rekke f.v.:
Knut Bliksås, Jostein Morken, 

Arve Rathe, Bjørn Ivar Brovold, 
Pål Meistad, Einar Nordbø

© Fotograf Langø



De som har deltatt på enkelte arrangement i Byneset og Leinstrand menighet den senere tid, 
har man muligens lagt merke til en blid, sprek fotograf som springer rundt omkring, både høyt og lavt 

og knipser alt som skjer med sitt proff e kamera. Men har man gjenkjent ham?

Frivillig fotograf i Menighetsbladet
“Helt ut av sin godhet” har pensjonerte fotograf Roar Langø meldt 
seg frivillig som fotograf i menighetsbladets tjeneste. Det er nesten 
for godt til å være sant, for gode bilder er med og høyner nivået på 
bladet. I selve frivillighetens år gjør han det, Roar Langø, og så må 
vi nesten få en forklaring på hvordan dette ble en tanke hos ham. 

Pensjonisttilværelse i “Marken” 
Vi møter ham i hans hjem gjennom de siste 10 årene,i “Marken”, 
nærmere bestemt Ingeborg Markens vei, 71, en solrik dag i juni. 
Ingeborg Marken vil være kjent for en del bynesinger. Hun ble enke 
etter at hun hadde født sitt 9. barn, det var “harde tider” den gang. 
Her oppe, på toppen av veien som har fått navn etter henne, levde 
hun sitt på mange måter strevsomme liv. 

Otium for pensjonisttilværelsen 
Her har Langø og hans kone, Tone, funnet sitt paradis for pensjonist-
tilværelsen, hvor de har boligen med den ene datteren og hennes 

familie som nærmeste nabo på andre siden av tunet. Her dyrkes 
det poteter og grønnsaker i mange varianter, og det har også vært 
oppdrett av kyllinger og vaktler. Langø beskriver hvordan han skaf-
fet seg en klekkemaskin for en del år tilbake, og en tidlig vårdag 
kom han vandrende ut av Ingeborg Markens bolig, fremdeles en del 
av gårdstunet, men nå mer benyttet som uthus, med 7 nyklekkede 
kyllinger etter seg. 
Det måtte vært litt av et syn! Man får assosiasjoner til andemødre 
som på vårdager fl ytter seg rundt med fl okken sin!! 

En person utenfor A4-formatet 
Historien er typisk for Langø som er en person svært utenfor det 
man vil kalle et A4- format. Livsglad, humoristisk, leken, full av 
“toillprat”. som han sier selv. Men ikke minst pga av sin spontanitet, 
kontakt med seg selv og livet, har han hatt en god inngang hos folk 
i sitt yrke som fotograf. 

Eget fi rma som fotograf med basis i Søbstadvegen 
For fotografering ble hans profesjon, og mange av bladets lesere vil 
sikkert minnes da de ble foreviget av Langø i forbindelse med livets 
store begivenheter. Konfi rmantene i Kolstad, Heimdal og Byneset 
menigheter har i alle år fått sine gruppebilder gjennom Langø. 
Han startet allerede som ungdom med fotoklubb og mørkerom 
på Rosenborg skole. Han har også holdt mange kurs over hele 
verden. 
Fotografering har vært livet hans. 

Eget fi rma fra 1984  
Etter lærlingtid og arbeid som fotograf hos bla Schrøder, startet 
han fra scratch i 1984 i Søbstadveien på Heimdal. Det ble det 30 
års praksis, med atelier nede og bolig oppe. 
“Æ ha fått holdt på med det æ elske,” slår Langø fast, og vi  
forstår at yrkeslivet har vært en viktig og lystbetont krast  i livet 
hans. 

Ut mot havet 
Men så endte han altså opp i “Marken” med panoramautsikt til 
havet fra sin veranda helt på toppen der på Hangersletta,  og om 
han går bak huset, åpner havet seg for ham der også med leia hvor 
Hurtigruta passerer Byneset hver dag.  
Et eldorado for en som trives med kontakten med seg selv, naturen 
og storfamilien. 

Sendt i retur av Vårherre 
Da er vi tilbake til hans liv som pensjonist og at han har meldt seg 
frivillig som fotograf i Byneset og Leinstrand menighet. 
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Roa r Langø – 
fø�� på ny, mi�� � kor on�ti�e�



Og det blir litt av en historie som også ble kjent i Heimdalsbladet 
2021, om noen av våre lesere fikk med seg den. 

Dramatisk sykdomsperiode 
For Langø kan opplyse om at han praktisk talt ble født på ny etter 
en svært dramatisk sykdomsperiode som endte med at han fikk 
transplantert inn et helt nytt hjerte. Og da han hadde kommet 
seg såpass til hektene et par måneder etter, meldte han seg på 
Kirkekontoret på Heimdal, med en stor pose donuts til staben og 
proklamerte at Vårherre hadde sendt ham i retur, for han snakket 
så mye “toillprat” og  laget så mye bråk dit han kom!! 
Og fordi han fikk fortsette å være  her på jorda, med et helt nytt 
hjerte, ville han gi noe tilbake, som å tjenestegjøre som fotograf 
når Menighetsbladet trengte det. Ingen tvil om at innslaget vakte 
både munterhet og trivsel på Heimdal kirkekontor den dagen!!

Reddet av korona og kona  
Mens mange har blitt rammet negativt av koronarestriksjonene, 
er  Langø en av dem som med hånda på (det nye) hjertet kan si at 
det nettopp var disse stengslene som reddet ham da han falt om 
og trengte øyeblikkelig hjelp 16 mai 2020. Kona skulle ikke vært 
der. Hennes reise med syforeninga til Syden hadde blitt avlyst. 
Så hun var hjemme da livet til Roar sto i spill. Hun fikk endatil en 
innskytelse, akkurat den dagen at hun skulle lage frokost først før 
hun ordnet seg på badet.Så hun var i nærheten da det svartnet for 
Roar og fikk ringt AMK straks. Et ambulansehelikopter som var i 
nærheten på annet oppdrag, snudde og kunne hente Roar innen 5 
min! Imens hadde Tone som har førstehjelpskompetanse, greid å 
holde et slags liv i mannen sin. 

Det var ikke min tur
“Det var ikke min tur”, oppsummerer Roar om den hendelsen. 

Familien planla begravelsen 
Det ble flere måneder i koma. først på St Olavs, senere på 
Rikshospitalet, dit han ble overført etter 12 dager. 
Det gikk så lang tid at familien begynte å planlegge begravelsen. 
Ingen tvil om at dette må ha vært en hard tid for dem alle. 

“Er jeg en amøbe nå?” 
Men, som ved et under, kom oppvåkningen, 2 måneder og 1 dag 
etter den totale hjertesvikten.Roar husker opp, så bare noe hvitt, 
og så kom åpningskommentaren: “Er jeg en amøbe nå?” Replikken 
vakte selvsagt stor munterhet hos helsepersonellet som sto der, men 
de kunne også konstatere at Roar hadde vært heldig. Bare 5-7% 
overlever en slik total hjertesvikt. Organer som hjernen og nyrer, 
de mest utsatte ved en slik hendelse, var ikke skadet. 
Roar 1 er død – Roar 2 får en ny sjanse, men han røyker ikke og 
 drikker ikke. Men Roar fikk klar beskjed om vilkårene for et videre  
liv, det var en tilværelse uten nikotin og alkohol. Det var til å leve 
med!
 
Kunstig hjertepumpe
En hjertepumpe koblet til en datamaskin og en batterienhet i en 
koffert, holdt liv i Roar fram til han skulle få hjertetransplantasjon.  
Siden han ble holdt kunstig i live, hadde han ingen puls, og det sjok-
kerte studentene som kom og skulle ta pulsen på ham! 
Etter hvert fikk han komme hjem, men kofferten måtte han ha med 

seg overalt, selvsagt, og det fulgte et voldsomt leven med den. 
Men håpet var: et nytt hjerte! 

Fikk beskjed på Rema 1000 
En organtransplantasjon må skje fort, og mye må stemme. Roar og 
kona var på Rema 1000 da de fikk beskjed om at et aktuelt organ 
kunne overføres til ham. Men han måtte komme innen 5 timer. Roar 
beskriver hvordan alt foregikk med den transporten, og han kan 
ikke få sagt nok hvor heldig man er som bor i et land som Norge!
Alt ble i en fart lagt til rette for at han innen fristen kom til 
Rikshospitalet og var klar for operasjonen. Men han hadde bare 
en innvending: Hjertet måtte ikke være fra Bergen, for hans hjerte 
skulle fortsatt banke for Rosenborg!! 

Lever mer bevisst, 
Roar oppsummerer hvordan Roar 1 og Roar 2 forholder seg til 
hverandre. 
Roar 1 tok alt som en selvfølge, Roar 2 er bevisst på alt, har tid,er 
oppmerksom på alle rundt seg, både mennesker og dyr. Å velge bort 
alkohol og røyk er ikke noe offer. 

Traumatisk for barnebarnet 
Å være helt inn i døden, berører selvsagt også storfamilien. Det 
eldste barnebarnet som var 4 år da det dramatiske skjedde, liker i 
ettertid ikke lyden av helikopter. Klart hun ble redd! 

ROS til helsevesenet 
Roar poengterer at han  ikke kan få takket helsevesenet nok! Både 
de på St. Olavs og dem på Rikshospitalet. 
De sistnevnte hadde laget en flott eske til medisinen hans med 
navnet på, dekorert med bilde av Bybroa og Nidelva, slik at han 
skulle få noe hjemlig å se på. 
Roar er nemlig født og oppvokst på Bakklandet, så det var en fin 
gest. 
Medisiner må han bruke resten av livet, det er en stor eske som 
rommer dem! 

Egeninnsats med trening og humor 
Roar var aktiv mens han hadde kunstig hjertepumpe og var derfor 
veltrent før transplantasjonen. 
Det gjorde at han kom seg ganske så fort etterpå. Ja, han kortet 
ned tida på sykehuset med 2-3 måneder! 
Han har mao medvirket selv også til sin egen bedring. Humoren har 
også vært en viktig faktor. 
Midt i en sterk livssituasjon beholdt Roar sitt gode humør og trang 
til litt galskap i hverdagen. Så på Halloween kledde han seg ut med 
sykehushansker og dekorert maske og skremte pleierne!! 
Til stor jubel, selvsagt! 

“Svinheldig” og “griseflaks”
Roar var egentlig heldig med alt når uhellet først var ute. For han 
fikk fordelen av å være med i forskningen rundt hjertetransplanta-
sjon der St Olavs har forbindelse til Rikshospitalet. 
Så da hans hjertepumpe i ettertid ble satt inn i en gris, mente Roar 
at den var svinaktig heldig, ja, den hadde rett ut sagt griseflaks! 
Uten den humoren hadde han aldri klart så store påkjenninger som 
han har gått igjennom. 
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Gir tilbake 
Roar er fortsatt med i forskningen. Nor Ex, og slik kan han bidra til 
at også andre kan få livet tilbake. 
Han vil derfor også gi tilbake til kirka som han har et godt forhold 
til, som fotograf, men i tillegg fra sin oppvekst på Bakklandet, sånn 
midt i Steinbakken, da han i alle år fram til stemmeskist et sang i 
Nidarosdomens guttekor. 
Om han nå på sine eldre dager tar opp igjen den evnen, vil han sik-
kert være velkommen i et av de tre korene på Byneset. 
Men foreløpig har han et engasjement som fotograf for oss i bladet, 
noe som kommer alle i Byneset og Leinstrand menighet til gode. 

Det gode liv i “Marken”
Men først og fremst skal han nyte det gode liv i “Marken” sammen 
med Tulla, parets hund og kona Tone som reddet ham i siste øyeb-
likk i koranatidem, ja, kanskje vi kunne kalle henne “korona-kona”? 
Det var selvsagt Roar sitt forslag!

Vi takker for et hjertegodt møte med Roar, som fremstår som et 
lykkelig Guds barn her på jorden. 
Midt i en verden som på fl ere måter synes å  mørkne, gjelder det 
å fi nne lyspunkter. 
Roar Langø sin historie er ett av dem.

Olga Elisabeth Slettahjell
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Sanitetskvinnene på Leinstrand 
strikker babytepper til nyfødte som 
bor på bygda. 
Tilhører dere Nypvang skolekrets og ønsker 
et babyteppe fra oss,så vil vi gjerne gi dere 
dette ved første anledning!
Send oss en melding på Messenger 
 gjennom vår Facebook-side: Leinstrand 
Sanitetsforening, så sørger vi for levering 
av teppe.



• Byneset felleslegat for utdanning
• Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg
• Stist elsen NBGF (Nordbygdens Gammeldansforening)
• Byneset Fjellstyre

Alle disse deler ut legatmidler med søknadsfrist 1. november!

Byneset felleslegat for utdanning

Legatets midler deles ut til ungdommer på Byneset som er elever 
ved folkehøgskoler, tar grunnutdanning ved jordbruks-, skogbruks- og 
hageskoler eller fag som knyttes til ivaretakelse og videreutvikling 
av primærnæringene på Byneset.
Søknaden på legatmidler må inneholde opplysninger om kostnader 
ved utdanningen og opplysninger om eventuelle andre stipendtilde-
linger. Husk å oppgi ditt kontonummer! Søknaden sendes:

Byneset felleslegat for utdanning ved Olav Noteng
Høyemshaugen 53
7074 Spongdal
e-post: noteng@online.no

Byneset felleslegat for helse- og sosial omsorg

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

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

Stist elsen NBGF (Nordbygdens Gammeldansforening) 
Byneset

Formålet er å støtte ulike tiltak til allmennyttige formål for befolk-
ningen på Byneset. Støtte kan søkes av lag og foreninger og private 
og off entlige institusjoner. Beskriv tiltaket det søkes om, hvordan 
dette tenkes fi nansiert og når det planlegges påstartet/gjennom-
ført. Oppgi kontonummer. Søknad sendes:

Stist elsen NBGF ved Endre Persen Jernkisvegen 9
7089 HEIMDAL
e-post: endrepersen@gmail.com

Byneset Fjellstyre

Byneset Fjellstyre fordeler hvert år en pott penger til allmennyttige 
formål innenfor gamle Byneset kommune. Pengene skal brukes til 
positive tiltak som kommer bygda til gode. Søknaden med konto-
nummer sendes til:

Byneset Fjellstyre
ved Ingrid Berg Selfj ord Langørjan 150
7070 Bosberg
e-post: ingrid-berg.selfj ord@trondheim.kommune.no

Søknadsfrist for alle legat: 1. november 2022
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Kjære ��ne �ing – nå kan DU søke legatmidler!

JULEMESSE 
I LEINSTRAND SAMFUNNSHUS

Lørdag 19/11 kl. 10.00 - 16.00
Søndag 20/11 kl. 11.00 - 15.00

Masse utstillere
Salg av kaff e, vaff el og kake.

Som vanlig bruktmarked fra scenen. 
Leinstrand sanitetsforening

SØNDAGSMØTER 
PÅ BERG BEDEHUS KL. 19.30

Byneset Normisjon og 
Byneset Misjonsforening for 

Norsk Luthersk Misjonssamband
• Søndag 30. okt. Tale ved Atle Ølstørn
• Søndag 20. nov. Rødde kveld.

VELKOMMEN



�rif � av 
Menigh �tsbl a���

Betalingsinformasjon

Betalt av

G
IR

O
 F

60
-1

 A
T

/M
A

S
K

E
 1

2.
09

 

Underskrift ved girering

GIRO
Betalings-
frist

Betalt til

Kvittering
tilbake

Belast
konto

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner
Øre

Til konto

Blankettnummer

<          >

<   >

H

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer
Blankettnummer

Kvittering

Betalingsinformasjon

Betalt av

G
IR

O
 F

60
-1

 A
T

/M
A

S
K

E
 1

2.
09

Belast
konto

Kundeidentifikasjon (KID)

H

Innbetalt til konto

Kvittering

Giroblankett, A3,ny utg. 10.08  20-01-11  12:52  Side 1

Du har sikkert fått med deg at vi sliter 
med å dekke utgist ene til menighetsbladet. 
Bladet forsøker å være et medlemsblad  
som prøver å ta med ulikt stoff  som vi 
håper du fi nner glede i å lese.

For at du skal vite hva det koster å gi deg bladet i 
postkassa, så kommer disse opplysningene:

Trykkeutgist er for 4 eksemplarer:  kr. 81.320
Opplag 2.220
Posten skal ha 25.337 kroner for å legge disse 
blada i postkassen

Er du interessert i å støtte utgivelsene, 
så 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. 

(Det er mange andre utgist er i menigheten som skal 
dekkes. For å spare utgist er har det for eksempel 
et par år ikke vært annonsert i Adresseavisen – 
og vi har hørt at det er fl ere som savner disse 
annonseringene!)

4213 20 96001

Gaver til menighetsbladet

Byneset Leinstrand menighet
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MENIGHETSRÅDET 
INFORMERER

Det blir Bispevisitas i Byneset og 
Leinstrand 22. – 27. november 2022 
Se menighetens hjemmeside og oppslag for 

detaljert program.
Det var ikke klart når bladet gikk i trykken. 

ETTERMIDDAGSTREFF
Byneset Bydelscafe

onsdag 19. oktober kl.17.00.
Sang av 60+. 

Andakt ved Audun Slettahjell. 
Servering og utlodning. 

Nypantunet helse- og velferdssenter 
tirsdag 25. oktober kl. 17.00. 

Sang av Segtetten. 
Andakt ved Unni Taraldsen Aune. 

Servering og utlodning. 

Byneset Bydelscafe 
onsdag 16. november kl.17.00. 

Sang av Harald Bjørkøy. 
Kåseri/sketsjer ved Jakob Margido Esp. 

Andakt ved Sveinung Enstad. 
Servering og utlodning. 

Kunn gjøringe r

VIPPS 
75800
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Treenighetslæren betyr at Gud er tre personer, naturer eller fremtredelsesformer i ett vesen. Faderen, 
Sønnen og Den hellige ånd. Det fi nnes ikke noen ferdig formulert lære om treenigheten i Bibelen, men 
både i det gamle og det nye testamente fi nner vi ord som gir grunnlag for denne læren. Allerede på 
Bibelens første blad (1. Mos 1,2) leser vi om Guds Ånd som svevde over vannene og i profetiene om 
Messias omtales han som mer enn et menneske.      

De mest sentrale ord om treenigheten i Det Nye Testamente er i 
dåpsbefalingen i Matteus 28,19 «Gå derfor og gjør alle folkeslag 
til  disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn.» og den apostoliske velsignelsen i 2. Kor 13,13 «Vår herre 
Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn 
være med dere alle.»

Kristendommen er en monoteistisk religion på samme måte som 
Jødedommen og Islam. Bibelen uttrykker klart at det er bare en Gud. 
Men samtidig trer Gud fram som tre personer, Faderen, Sønnen 
og Ånden. En person er et vesen som er seg selv bevisst og som 
bestemmer over seg selv (David Hedegård). Dette er ikke enkelt 
å forstå. Martin Luther sier: «For den menneskelige fornust en er 
dette uforståelig. Derfor skal en ikke disputere om hvordan det 
kan være slik... En bør derfor nøye seg med dette at Gud taler og 
vitner slik i sitt ord.»

I oldkirken ble det strid om treenighetslæren. Arius (250-336) hevdet 
at det var en tid da sønnen ikke var og sådde dermed tvil om Jesu 
guddommelighet. Det ble en strid mellom Arianerne og de som 

bekjente troen på treenigheten. På kirkemøtet i Nikea i år 325 
var dette hovedtema. Konklusjonen av samtalene ble utformet i 
Den Nikenske trosbekjennelse. Den er hovedsakelig skrevet som en 
defi nisjon av hva treenigheten er. Denne trosbekjennelsen brukes 
også i Den Norske Kirke i høytider og ved andre gudstjenester.

I Luthers lille katekisme defi neres de tre personene i Gud sine 
oppgaver:
Gud Fader –  som har skapt alt og holder alle ting ved lag.
Guds Sønn –  som frelste oss ved sin død og oppstandelse.
Gud Den hellige ånd –  som hjelper oss til å tro gjennom ordet og 

sakramentene.

Den russiske ikonmaleren Andrej Rubljov  (ca.1360 -1430) har malt 
et berømt ikon der treenigheten fremstilles som de tre gjestene 
som Abraham tok i mot i Mamre Eikelund (1. Mos 18.) Gjestene er 
samlet til måltid rundt et bord. Relasjonen mellom de tre trer tydelig 
fram i bildet. De er tre forskjellige personer men samtidig en enhet.

 Audun Berg Slettahjell

Tree nigh �te �

Bedehuset trengte maling og skist e av vinduer i andre etasje.

Husstyret er glad for at det meste av 
a rbeidet nå er utført. Det eneste som 
gjenstår er vestveggen. Her er det mer 
arbeid som må gjøres, og det er en vegg 
som ikke er så lett tilgjengelig. 
Vi håper at noen kan hjelpe oss neste 
sommer med å få orden på denne 
 veggen også! 

Stor takk til de som hjalp til 
med arbeidet og de som bidro 
med økonomiske midler! 

Opp uss ing av Berg be ��hus



T�k�  
Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster og minnegave 
til Demensforskning ved vår kjære Ola Rye’s bortgang.

Hilsen Brit m/familie.

Hjertelig takk for all deltagelse ved vår kjære mor Kristine 
Justine Brå sin begravelse. 

Jorid, Oline, Oddbjørn, Anne Kristin og Terje med familier.
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� mor ge � er ��� søndag
Gudstjenester fra 16. oktober til 4. desember 2022 Med forbehold om endringer.

16. okt. – 19. søndag i treenighetstiden 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Løvenskiold 
Grüner og Berg 
Utdeling av 4 års bok. 
Off er til menighetsarbeidet

23. okt. – 20. søndag i treenighetstiden 

RYE KAPELL KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Enstad og Berg 
Utdeling av 4 års bok. 
Off er til TV-aksjonen

30. okt. – Bots- og bønnedag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad

6. nov. – Allehelgensdag 

BYNESET KIRKE KL. 16.00
Minnegudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune 
Trondheim gospelkor deltar

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Minnegudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune 
Trondheim gospelkor deltar

13. nov. – 23. søndag i treenighetstiden 

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

20. nov. – Kristi kongedag 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad
Nattverd 
Off er til menighetsarbeidet

27. nov. – 1. søndag i advent 

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
«Visitasgudstjeneste»

4.des. – 2. søndag i advent 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste. 
Nattverd. 
Off er til menighetsarbeidet

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.

KIRKESKYSS
Hvis du har behov for skyss til søndagens gud-

stjeneste ring/send e-post til 
Unni Taraldsen Aune: 

954 74 299/ ua936@kirken.no  

Trenger du litt avlastning 
og et pusterom i hverdagen?

Middag     musikk
Esp bedehus, Kammen
20. oktober og 24. november 

kl.16.30-18.00

24. november, bispevisitas. 
Byneset spellmannslag kommer og spiller.

Påmelding til Unni Taraldsen Aune
kvelden før: 

Mobil/mail: 954 74 299/ua936@kirken.no
(frivillig betaling)



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

Mi� �al me ved Brice Lopez Grah 

L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles. 
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice, 
A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent. 
Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires; 
Tu oins d’huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 
Tous les jours de ma vie,
Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel 
Jusqu’à la fi n de mes jours.

Salme 23
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Brice (uttales “bris”) Lopez 
Grah bor i Fallveien på 
Spongdal sammen med kona 
si. Han kan med rette kalles 
multi-instrumentalist; synger og 
spiller både trommer, saksofon, 
bass, keyboard og og afrikanske 
strengeinstrumenter, blant annet kora. Han er fra 
Elfensbenskysten, hvor faren hadde band i stua, og det var 
tilgang til fl ere salgs musikk-instrumenter. Brice har bodd i 
Norge i over 20 år, og har lektorutdannelse fra NTNU. Han 
har bidratt på fl ere sanger på produksjonen av CD’n til Syng 
håp, som er en kjent sangbok. Han forteller at den salmen 
han stadig vender tilbake til, er Salme 23 i Det gamle 
testamente, helst på fransk! Denne  teksten kan utformes i 
mange musikalske stilarter, sier Brice, til og med reggae. 
Det er jazzen som imidlertid står hans hjerte nærmest. Han 
har spilt på Molde-jazz ved fl ere anledninger. Til ære for 
Brice gjengir menighetsbladet Salme 23 på fransk.

multi-instrumentalist; synger og 

bass, keyboard og og afrikanske 


