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Slekters gang 
Døpte
20.06.  Loke Dahle Håland, Byneset kirke 
11.07.  Linnea Thrane, Byneset kirke 
22.08.  Oskar Forseth Oldervoll, Leinstrand kirke    
12.09.  William Berg Høyem, Byneset kirke 
12.09.  Emil Kolberg Klomsten, Heimdal kirke 
17.10.  Ida Korsnes Venås, Leinstrand kirke 
24.10.  Isak Aalberg, Byneset kirke 
24.10.  Emilie Myrvold Aune, Byneset kirke 
24.10.  Marie Megård, Byneset kirke 
24.10.  Matheo Aanonli Megård, Byneset kirke
06.11.  Trygve Jersin Rye, Byneset kirke 
21.11.  Espen Knudtsen, Byneset kirke  
21.11.  Mathias Stokbakken, Byneset kirke    

Vigde 
06.11.  Veronica Jersin og Rolf Ingvar Rye, Byneset kirke  

Døde
15.08.  Martin Strand, f. 1928
22.08.  Robert Lundereng, f. 1954
16.09.  Marie Løvli  f. 1921

Ofringer siden sist (inkludert Vipps)

25.04.  kr.  1.685,-  Menighetsarbeidet
01.05.  kr.     739,-  Kristne Arbeidere
02.05.  kr.     886,-  Musikk i Gudstjenesten
09.05.  kr.     394,-  Menighetsarbeidet
17.05.  kr.  8.143,-  Redd Barna
23.05.  kr.  1.138,-  Menighetsarbeidet
30.05.  kr.  1.182,-  Menighetsarbeidet
06.06.  kr.  1.182,-  Kirkens Nødhjelp
13.06.  kr.  1.930,-  Menighetsarbeidet
20.06.  kr.  2.758,-  Menighetsarbeidet
04.07.  kr.  1.053,-  Menighetsarbeidet
11.07.  kr.     788,-  Menighetsarbeidet

6. oktober var det møte med kirke vergen angående framdrifts
planer for HCtoalett.

Menighetsrådet vil jevnlig følge opp saken og det etterspørres også en 
midlertidig løsning all den tid vi innser at dette tar tid! Riksantikvaren er 
på vår side, men det er kommunen gjennom Kirkelig Fellesråd som må 
stå for den økonomiske side av saken.

 “Vi hadde et konstruktivt møte med prosjekt leder Nils Jørgen Brå der 
menig hetens forslag til løsning ble lagt fram. Han skulle jobbe videre med 
skissen og ta ny befaring og se om det kan jobbes videre med forslaget.

Menigheten syns situasjonen er prekær og det skal undersøkes om en som 
en midlertidig løsning kan få plassert “ et festival-toalett”  utenfor kirka.

Menighetsrådet informerer



Ringenes herre vs. Kongenes konge

J.R.R Tolkiens store fantasy-epos fra 1954, Ringenes herre, har 
begeistret mange millioner som roman, men også gjennom Peter 
Jacksons filmatiseringer på 2000-tallet. Selv om Tolkien er mindre 
tydelig enn sin venn og kollega C.S. Lewis i Løven, heksa og 
klesskapet, finner vi også i Ringenes herre henspillinger på bibelske 
temaer. Ringenes herre er jo en frelseshistorie. Alver, dverger og 
mennesker ble gitt ringer i gaver, som gav fremgang, fruktbarhet 
og blomstring for de ulike gruppene. Det ingen visste var at én ring, 
som var i den onde Saurons eie, hadde makt til å undertvinge seg 
alle. Inskripsjonen i ringen lød: 

Én ring skal samle dem, en ring skal finne dem,  
én ring betvinge dem og i mørket binde dem 
i det dunkle Mordor hvor skyggene rår.

Men ringen kommer på avveie i mange hundre år, før hobbiten 
Bilbo finner den. En avgjørende scene utspiller seg hos alven Elrond. 
Mennesker, alver, dverger, hobbiter, og trollmannen Gandalf, 
diskuterer hva de skal gjøre med ringen. 

Menneskelig maktbegjær kommer frem i Boromir. Han ønsker å 
bruke ringens makt til sin egen fordel. Han blir satt på plass, fordi 
ingen kan kontrollere ringens makt. 

Det eneste de kan gjøre, er å kaste ringen til Dommedagsjuvet, i 
Saurons eget rike, Mordor, der ringen en gang ble smidd. 

Men hvem skal gjøre det? Det blir en 
opphetet diskusjon mellom alvene, 
menneskene og dvergene, før en av 
de etter mitt skjønn vakreste scenene 
i filmtrilogien utspiller seg. Den lille 
hobbiten Frodo reiser seg sier: «Jeg vil 
gjøre det.» Ingen hører til å begynne med, 
fordi de andre snakker for høyt seg imellom. 
«Jeg vil ta med ringen til Mordor!» Alvene, menneskene og dvergene 
legger fiendskapet til side og danner en allianse (ringens brorskap) 
for å hjelpe Frodo dit. 

Senere samtaler Gandalf og Frodo om dette, og Gandalf mener 
Frodo er ment til å bære ringen, selv om det er en byrde. 

Nå er vi fremme ved Juleevangeliet. Gud utvelger seg det svake, 
det lave, det som ingen regner for å være noe; ungjenta Maria til å 
føde Guds sønn, gjeterne til først å få beskjed om fødselen, stallen 
til å huse Kongenes konge. Ja, han velger menneskelig skikkelse. 
Hvilken opphøyd guddom kan ha interesse av det? 1.Kor1, 28-29:  
Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke 
er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen 
mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

Vi har en tendens til å opphøye de store, men Jesus snakker stadig 
om «disse minste». Hører vi dem? Får vi øye på dem? De kan komme 
til å spille en nøkkelrolle.

Sveinung Enstad
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Til ettertanke

Til jordens minste, til verdens skygger
kom Gud alene og banket på.
En dør ble lukket, en annen åpnet,
og engler synger: Guds tid er nå!

Til mørkets gater og kalde husrom
kom Gud med varme og la seg ned,
i våre armer som nyfødt, naken.
Og barnet hvisker: Jeg kom med fred!

Til den som gråter og den som danser,
kom Gud til støvet, til Betlehem!
Han kommer stille, bak alt som skinner.
Og himlen smiler: Nå kom jeg hjem.

Til nattens dybder og dagens høyder
kom Gud fra evig og kastet loss.
Vår jord ble hans jord, han ble vår egen.
Vi åpner døren: Gud, bli hos oss!

Tekst: Jostein Ørum, forfatter og prest.
Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

Til jordens minste
©
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«Husmannens liv gjort levende»
Hus og inventar i Onsøyhåggån trenger et nytt sted å være når dagens leieforhold utgår 31. desember 
2021. Byneset Historielag har derfor signert en langsiktig festeavtale med eierne av Haugen gård på 
Klefstadhaugen Byneset. Plassen er idyllisk plass med utsikt over bygda. Tomta ligger i et område som i 
sin tid huset 10 husmannsplasser og i nærheten ligger gravplasser fra vikingtiden.

Søndagsturen
Først og fremst ønsker vi å lage et tun som best mulig gjenskaper 
de tufter husene i dag står på. Hit kan du legge søndagsturen med 
familien og se hvordan husmannen levde og hvilke redskaper de 
brukte, samtidig som du nyter nistepakken på tunet. På låven finner 
du i tillegg båser til dyr og utedo. Deretter kan du gjennomføre en 
historisk vandring til andre husmannstufter i området, hvor du vil 
finne skiltet informasjon om livet på de ulike plassene.
Underveis vil du passere flere gravhauger fra vikingtiden. Kanskje 
er det kongen av By som er gravlagt her, sammen med sine tjenere 
og koner som ble gravlagt levende.

Historietimen
Vi vil at våre unge skal kjenne sin historie og ønsker derfor besøk 
av skoleelever og barnehager fra bygda, hjertelig velkommen. Her 
får de oppleve historien samtidig som noen forteller og utdyper 
detaljer om husmannens virke. Historielagets rike filmarkiv om 
grise slakting, torvtaking, tresking og andre aktiviteter er tilgjengelig 
for en digital reise.

Bygdedag
Med jevne mellomrom vil vi gjennomføre en «bygde-dag» for 
Byneset. På denne dagen kan den som ønsker leie bod-plass og få 
muligheten til å tilby varer, håndverk og lokalmat.
Barna kan leke gjemsel i hesjene, hoppe i høyet, binde kornband 
og luke ugress i potet- og grønnsakåkeren, slik som i gamle dager!

Nye Onsøyhåggån – en ny attraksjon på Byneset

Nye Onsøyhåggån – husmannslivet gjort levende – unikt i Norge.

Husmannsfamilien fra 1923 med Johan, Marit, Serina og unge John.

VI TRENGER HJELP
Vår visjon er å skape et levende husmanns-tun som har like mye aktivitet og er like attraktivt også om 10 år. 

Steg 1 vil være å etablere våningshus og låve på ny plass. 
Dette krever
• etablering av anleggsvei
• planering og klargjøring for hus og amfi
• sette opp den gamle grunnmuren
• erstatte defekte bygningsdeler i låven
• legge nytt tak på den 100 år gamle låven og våningshuset

Som dere skjønner – vi trenger deres hjelp. Dugnadshjelp, 
entreprenør, sponsormidler og kreative innspill. Ta kontakt 
med leder i Byneset historielag, for tiden Guri Opland 
Solem tlf 928 69 260.

KONTAKTPERSONER:  
Tone Vorseth Graneggen, tone.vorseth.graneggen@lo.no
Roar Wik, roa-wik@online.no
Aasmund Frøseth, Aasmundf@live.no
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Du har sikkert fått med deg at vi sliter 
med å dekke utgiftene til menighetsbladet. 
Bladet forsøker å være et medlemsblad  
som prøver å ta med ulikt stoff som vi 
håper du finner glede i å lese.

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

Trykkeutgifter 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 utgifter i menigheten som skal 
dekkes. For å spare utgifter har det for eksempel 
et par år ikke vært annonsert i Adresseavisen – 
og vi har hørt at det er flere som savner disse 
annonseringene!)

4213 20 96001

Gaver til menighetsbladet

Byneset Leinstrand menighet

Spel og konserter
Det er et rikt musikk- og kulturliv på bygda. Vi kan f.eks. sette opp 
et spel som dokumenterer hvordan husmannen levde. 
Det vil også være mulig å gjennomføre friluftskonserter og utnytte 
det naturlige amfiet med kulisser.

Flytting til Nye Onsøyhåggån
Husene på husmanstunet tilhørte husmannen og ble derfor med 
dersom han flyttet. Vi har derfor startet prosessen med å flytte 
låve og våningshus til de nye tuftene.
Låven er tatt ned, merket og mellomlagres i en container. 
Våningshuset står på hjul og flyttes helt når værforholdene tillater 
det. En fantastisk dugnadsgjeng har lagt ned en formidabel  
innsats.
Vi ønsker å invitere …………… til å overvåke flytteprosessen og høre 
våre planer om hva vi vil skape på den nye plassen. Tidspunkt 
for flyttingen er planlagt til ……………………. Nærmere informasjon  
kommer.

Nye Onsøyhåggån
Vi vil forsøke å gjenskape det gamle husmannstunet på de nye 
t uftene som vist under.

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

• Fusion ungdomsklubb  epå 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 23. januar,13. februar, 27. mars og 
15. mai kl. 17.00.

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



Jeg sender gjerne en hilsen og kan begynne med at mitt barndomshjem er 
Mjøsetrønningen – som, da jeg vokste opp, var et gårdsbruk med husdyr av 
mange slag. I kårstua bodde farfar og farmor – til stor glede for oss barna. 
De første skoleåra var på Skjøstad skole, før det ble flytting til Spongdal 

skole da vi skulle starte i 7. klasse. Etter framhaldsskole fortsatte skole-
gangen på Trondheim katedral skole.

Etter noen år i blokk på Byåsen med egen 
familie, flyttet vi tilbake til Byneset og Rye. 
Mine yrkesaktive år var på SINTEF, fra 1973 
til 2013.

Gjøvik er nå min adresse siden 2013 – da 
flyttet jeg etter mine barn, Marit, som bor på 
Gjøvik og kom også nærmere Ole Christians 
bosted.

Å bo i en «småby i Oppland med utsikt 
over fjord’n», som det står i en Gjøviksang, 
er ikke å forakte – kort vei til det meste. 
Som  pensjonist har jeg en liten stilling som 
personlig assistent og så har jeg på mine 
gamle dager fattet interesse for politikk. Jeg 
røper ikke partitilknytning, men det er jo så 
moderne å google!

Jeg er glad i kirken her, et fint fellesskap – 
og menighetsbladet vårt heter BE OG HØR.

Til slutt – det er alltid trivelig å være på 
besøk på Byneset – selv om det ikke blir så 
ofte, og så er det så innmari trivelig å treffe 
gamle kjente, det gjelder også om dere er i 
nærheten her på Gjøvik!

Med vennlig hilsen
Anne Brit Tøndel Bodsberg
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Hilsen til heimbygda mi

Vi prøver jevnlig å komme opp med idéer til menighetsbladet som vi håper leserne syns kan være fint å 
lese. Nå forsøker vi å invitere til små tekster under logoen «Hilsen til heimbygda mi».
Det trenger ikke være lange teksten, men heller korte hilsener / glimt fra noen som har reist fra bygda.

Hva vi syns skal være med:
• Bilde av deg (gjerne ikke for stort) • Kort om hvor du vokste opp
• Kanskje stikkord om skolegang m.m. • (Hva du har drevet med tidligere)
• Hvor du nå er bosatt (og kanskje hva du holder på med nå?)

Ut over dette står du helt fritt med hva du vil fortelle
Det viktigste for leserne er altså å få «et lite pust» fra deg som nå har reist fra bygda.
Tar DU utfordringen (eller kanskje skal vi utfordre deg)?

Vi i redaksjonen er også glad om vi får tips fra dere om noen som kan spørres!

ETTERMIDDAGSTREFF 
BYDELSKAFEEN:
Onsdag 5. januar kl.17.00:  Juletrefest

Onsdag 16. februar kl.17.00: Ettermiddagstreff

Onsdag 16. mars kl.17.00: Ettermiddagstreff

Onsdag 27. april kl. 17.00: Ettermiddagstreff

MIDDAG OG 
MUSIKK PÅ  
ESP BEDEHUS:
Torsdagene 20. januar,  
17. februar, 17. mars og  
21. april  
kl. 16.30.

KVELDSMAT  
PÅ KAPELLET, 
Rye kapell: 
Søndagene 23. januar,  
13. februar, 27. mars og  
15. mai  
kl. 17.00.
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Gjenåpningen
Lyset strømmet inn i Rye kapell på 
gudstjenesten ved gjenåpningen, 
søndag 26. september.
Sokneprest Sveinung Enstad oppfordret menig-
heten til å fylle Rye kapell, og mange hadde 
tatt imot invitasjonen.
Det var stor glede over at vi kunne samles 
fritt igjen, uten smittevern restriksjoner, med 
 påfølgende kirkekaffe.

Tekst og foto: -oes

Diakon Unni Taraldsen Aune har dette å rapportere fra 
“Kveldsmat” på Rye kapell åpningsdagen:

Første Kveldsmat på kapellet i høst, var søndag 26. september. Små og 
store møtte opp til Rye kapell kl.17.
Først på programmet sto fortellingen fra Bibelen om Nikodemus som 
kom til Jesus om natten. Så ble det kjente barnesanger og kveldsmat. 
Samlingen rundt kveldsmatbordet er spesielt trivelig og viktig.
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Konfirmanter Leinstrand kirke 2021

Konfirmanter Byneset kirke

Konfirmanter Leinstrand kirke
Foran fra venstre:   
Tuva Sofie Sundsvold,  
Leah Isabel Westerlund,  
Thomas Nakrem Solbakken,  
Lisa Marie Kilaas
Midten fra venstre: 
Tristan Bjørnbeth,  
Even Møllenhus,  
Kristian Jansson,  
Raymond Bekkavik Korshavn, 
Leander Kvale Hammeren, 
Celina Klomsten Storleer, 
Cornelia Fellinghaug
Bak fra venstre:   
Karoline Vestre,  
Sirill Olsen Kjøren,  
Simen Slapgård-Enes,  
Sofie Strauman,  
Ingeborg Elise Goa. 

Konfirmert i Leinstrand kirke, 
men Ikke tilstede da bildet 
ble tatt:  
Kenneth Svee Løkken. 
(Innmeldt, men ikke 
konfirmert hos oss: Håkon 
Hanssen og Aurora Lervang)

Foto: © Langø

Foran fra venstre:   
Siri Segtnan Langørgen, 
Kim Aleksander Størseth, 
Kitty Cicilie Kråkmo 
Andresen,  
Nora Rise Knutsen.
Midten fra venstre:  
Joakim Endre Yttersian 
Strandheim,  
Ronja Margareta Høyem, 
Ådne Grimstad,  
Levi Mathias Juul, 
Waldemar Karl Bernhof 
Brekkvassmo,  
Benjamin William Jelstad 
Molsberry,  
Aleksander Raphaug Enlid, 
Ingrid Maria Risstad
Bak fra venstre:   
Ingrid Hanger,  
Ingrid Amalie Aanonli, 
Andrine Natalia Sletbakk, 
Alexander Valslag,  
Kristian Barstad,  
Ole Aron Engan Stene

Foto: © Langø

Konfirmanter 2021
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Ordene GJENSYN og GJENKJENNELSE kan 
sammen fatte det første treffet diakoniutvalget 
arrangerte etter at samfunnet  åpnet igjen etter 
pandemien. 

Å kunne møtes igjen kjentes som en stor glede, både for oss som 
arrangerte og tilsynelatende for de mange som møtte fram.

Faste innslag
Treffet hadde alle de faste ingrediensene  som tradisjonelt følges på 
disse samlingene:allsang av kjente sanger og salmer, kulturelt innslag 
med sang, lang pause med kaker og kaffe, utlodning og andakt.

Sanggruppe, allsang, kaffepause og utlodning
Medvirkende denne dagen var damegruppa 60+ som gledet forsam-
lingen med god, velklingende sang med varierte tekster fra bl.a Åge 
Alexandersen, Jahn Teigen og Bjørn Eidsvåg. 
De dyktige og sangglade damene fikk velfortjente roser og stor 
applaus som takk. 
En god og lang kaffepause,  med stor plass til samtale rundt bordene 
var som alltid viktig. Et høydepunkt var selvsagt utlodning som aldri 
går av moten med den spenningen trekningen gir. 

Andakt
Per Even Robertstad, vel kjent som “bynesing” gjennom 16 år, var 
glad for å være tilbake på Byneset og treffet, som en av de faste 
andaktsholderne. 

Korona slipper taket
Det opplevdes befriende å kunne møtes igjen og kjenne på gleden 
ved fellesskapet. 
Fremdeles må smittevern tas hensyn til, selvsagt. 
Men dersom korona-smitten fortsatt avtar, er det bare å glede seg til 
de neste månedlige treffene som holdes i bydelskafeen på Spongdal.
Og da kan det bli flere “dager i mårå” , slik den håpefulle kjente 
sangen av Prøysen lød, til glede og oppmuntring for alle involverte.

Vi henviser til bladets annonse for vårens samlinger.

Velkommen!
Diakoniutvalget

“Sol ute og sol inne“ på ettermiddagstreff 15/9

Leder Brit Rye orienterer om sangene. Fra venstre: Liv Guri Vevik,  
Sigrun Håker, Randi Langørgen, Åse Stene og Kari Danielsen. 

Per Even Robertstad  
holdt andakt

Elin Olsen  ved pianoet.

Onsdag 15/9 kunne diakoniutvalget, her representert v/ Halldis Røstum, 
Mette Finnes og Oddbjørn Engen, igjen ønske velkommen til ettermiddags-
treff på bydelskafeen ved Spongdal bo og velferdssenter. Stemningen 
var svært god i den nesten fullsatte salen da diakon Unni Taraldsen Aune 
ønsket velkommen for første gang etter et avbrekk på 17 mnd.

Svært godt oppmøte på ettermiddagstreffet.

Tekst og foto: -oes
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Byneset Songlag –
et ambisiøst blandakor med glimt i øyet – fyller 100 år

Korbevegelsen i Norge har historie tilbake til 1845 da det først rene mannskor ble dannet. Senere 
rundt 1870 kom damekor og blandakor. Forskjellige kor oppstod for ulike grupper i samfunnet, f.eks. 
for studenter, håndverkere og arbeidere. 

Den 5. januar 1922 etablerte ivrige sangervenner i ungdomslaget 
De Unges Håp på Byneset «et blandakor for den frilynte ungdoms-
bevegelse» og dette ble starten på Byneset Songlag.

Historisk sett var korsang ensbetydende med nasjonalromantikk, 
frivillighet, ildsjeler og samhold med opptredener på sangerstevne 
og 17. mai. Mye av dette ligger i bunnen for aktiviteten også i dag, 
men mye er også endret og tilpasset dagens samfunn. Vi synger 
alle typer musikk, samarbeider med musikkorps, kjente solister og 
andre kor noe som kommer godt frem i 

Jubileumsåret 2022
Vi starter med å feire oss sjøl på en jubileumsfest i januar hvor 
Songlaget Våren, en av Jakob Margido Esp sine skikkelser og tidligere 
dirigenter deltar sammen med oss.

Det musikalske høydepunktet skjer 22. mai i Bynesalauen. Da frem-
fører vi jubileumsverket – Sang i liv og død – skrevet og komponert 
av Marianne Meløy og Odd Johan Overøye. Tekstene reflekterer 
rundt sangens betydning og kraft i alle livsfaser. Vi feirer, sørger 
og håper med sang, sangen bygger kulturell identitet og felleskap 
både i strid og fred og korsangen kan ha stor mental betydning 
ved større livskriser.

Byneset Songlag og ungdomskoret Bynesstrupan fremfører verket 
med Marianne Meløy som recitatør og Odd Johan Overøye som 
pianist. Vi har hentet hjem Randi Stene som er solist sammen med 
Roar Wik og Heidi Rye. Uken etter fremføres deler av verket på 
landsfestivalen for kor i Trondheim.

De musikalske høydepunktene avsluttes i Byneset kirke hvor publi-
kum får høre klassisk god kirkemusikk som virkelig fremhever korets 
kvaliteter.

De neste 100 år
Selv om vi skal feire oss sjøl er fremtiden det eneste vi kan gjøre 
noe med. Vi vil fortsette vår virksomhet med korsang i alle sjangere, 
i forskjellige innpakninger, sammen med kor og andre kulturformer, 
reise på tur og delta i konkurranser. Opplevelsen da vi ble kåret som 
beste kor i Grieghallen i Bergen glemmes aldri og ga oss en vold-
som energiboost. Vår korbevegelse skal fortsette å gi medlemmene 
positiv energi slik at vi kan gjennomføre de neste 100 år som
et ambisiøst blandakor med glimt i øyet.

Leder i jubileumskomiteen :  
Aasmund Frøseth,  
922 68 548, aasmundf@live.no

Hva er et kall?
I middelalderen vokste klostervesenet kraftig, og det var vanlig 
å skille mellom åndelig og verdslig arbeid. Det åndelige hadde 
da gjerne en høyere status; bønn, holde messer, åndelige studier. 
Man hadde en tendens til å nedvurdere alt det materielle. 

I dag, hvis man sier at noen blir kalt av Gud, tenker man gjerne 
først på en misjonær, kanskje en sykepleier i krigsområder, en 
prest eller forkynner. 

Martin Luther brakte noen ganske radikale tanker til torgs under 
reformasjonen. 

Han mente at alle slags tjenester man gjør for sin neste, er et 
kall. En mors omsorg for hjemmet, en fars jobb for å forsørge 
familien, å melke kua. 

I en preken fra 1529 sier han: «Vi skal med god samvittighet bli 
værende i vårt kall, og vite at vi utretter mer ved slike gjerninger 

enn om en hadde grunnlagt alle klostre og holdt alle ordensregler, 
om det så var det simpleste husarbeid.» 

Dermed er bonden og skomakeren også i Guds kall med sitt 
virke. Det er noe som skal oppdra oss, slik at vi unngår å bli 
egoister. Gud har ordnet det slik at man mottar gaver fra alle 
som utfører sitt kall. 

Frelsen gis ved troen alene, så kallet har ikke noe med å gjøre 
seg fortjent til frelse. Men altså; alle som utfører oppgaver som 
tjener samfunnet og vår neste, kan se dette i lys av Gud kall. 
Han har gjort oss avhengige av hverandre. Luthers beskrivelse 
av det syndige menneske er at det er «innkrøket i seg selv». 
Dermed kalles vi til oppgaver som motvirker denne tendensen. 

Vi vender oss mot hverandre gjennom kallsarbeidet. Tenk på det 
neste gang du må ta oppvasken!

TEOLOGISK 

HJØ
RNE
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50årskonfirmanter Byneset

50årskonfirmanter Leinstrand

50-årskonfirmanter 2021

Fra Venstre: Unni Karin Bosnes Eltvik, Unni Dahl, Inger Marie Daffinrud, Anne Kristine Berg, Aud Synnøve Utness, Astrid Kjøren Bentsen, Toril Olsson, 
Sigmund Lindset, Erling Gullteig, Magnhild Haugnes, Gunvor Elise Tallerås, Jorid Rishaug, Aage Dahl, Rolf Egil Høyem, Arvid Røstum, May Britt 
Skomakerstuen Singstad, Knut Bosberg, Trond Frøseth, Torkil Skjøstad og Hilde Valsø Berg

Foran fra venstre: Kirsten Sørgjerd Skogstad, Ingebjørg Leraand, Anne Grete Andersen, Magnhild Forseth
Bak fra venstre: Thorsten Sletten, Einar Hjellen, Johan Foss, Jon Rokseth



Bynesets eldste person fylte 100 år 12. mai. Menighetsbladet fikk besøke henne og høre om hennes 
innholdsrike liv. God lesning! Redaksjonen.

“ No ha’ æ starta på det ainner hoinner-året”, sier 
Jorun Frøseth når menighetsbladet besøker henne på 
Spongdal bo og velferdssenter, og hun legger til:  
“Det går an å bli gammel når man è fresk”.  
“Følk bli eldre no”, konkluderer hun. 

“Ein trøng it hør aillt!”
Jorun bruker rullator som litt støtte, har nedsatt hørsel, er ellers 
helt med, og kjappe, muntre replikker som hun er kjent for, faller 
tett: “Ukrutt forgår it så lett!” og: angående litt svekket hørsel: “Ein 
trøng it hør aillt!”

Greide alt til fylte 95 år

Vel inne på Joruns store hyggelig rom med utsikt til Spongdal skole 
der hun kan se skolebarna komme og gå, får vi en god prat med 
100-åringen og hennes sønn, Jan Inge.

Vi får vite at Jorun greide alt hjemme inntil hun var 95 år. 20 bær-
busker, solbær og rips,skulle høstes og bli til saft og syltetøy. Fisk 
som sønnen hentet fra sjøen og vilt fra skogen ble omgjort til fiske-
mat og store kvanta “betasuppe”, alt porsjonert og lagt i fryseren. 
Jorun gikk mye og besøkte “trimboksen” daglig, var i stand til å 
sykle til hun var 90.

Etter fylte 95 år flyttet hun i omsorgsleilighet på Spongdal og så 
på sykehjemmet fra hun var 99.

Fra sitt rom der kan hun daglig følge litt med i det pulserende livet 
utenfor. Det må passe bra for en så vital og våken 100-åring som 
Jorun, tenker vi.

Oppvekst
Jorun ble født 12. mai 1921 og 
vokste opp på Rognbakken med 
mor, far og en bror. Hun mistet sin 
far, Johan Løvli, tidlig. Han hadde en 
drøm om at hele familien skulle emigrere 
til Amerika. Hun husker avskjeden med sin far i 
Mortenstu da han dro for å forberede at familien skulle komme etter. 
Det var siste gang hun så ham. Han ble syk og døde av tuberkulose 
før drømmen ble virkeliggjort, og slik vokste hun opp på Byneset 
uten sin far, med mor og bror Harald.

Skolegang
Jorun gikk på Hangersletta todelte folkeskole, annenhver dag fra hun 
var 7 år. Om vinteren ble veien brøytet etter at fjøsstellet var ferdig. 
Da hendte det at skolebarna måtte vasse 2 km i dypsnø til skolen! 

Arbeidsglede
Som de fleste barn på den tiden måtte hun delta i arbeidet hjemme 
ganske tidlig. Arbeidsglede har hun alltid hatt. Hun hadde lært seg 
“å spånnå”, (melke, for yngre lesere). Hun plukket bær hos Rudolf 
Røstum i 20 år.
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Bynesets eldste

Jorun Frøseth på rommet sitt. 

T.h.: Joruns opprinnelige familie før 
hennes far dro til Amerika. Jorun til 
høyre.

Alle foto: Jan Inge Frøseth

Jorun på 100-årsdagen.



Takk  
Tusen takk for all omtanke og gave til “Klætstua” på 
Sverresborg folke museum i forbindelse med Anders Klæt sin 
bortgang. 
Ole Klæt med familie 
Anne Marit K Håbjørg med familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og 
minnegaver til Hjemmetjenesten på Bråmyra ved vår kjære 
Marie Løvlis bortgang. 
Åse, Kari og øvrig familie

Tusen takk for all vennlig oppmerksomhet i forbindelse med 
vår pappa, Martin Strand, sin død. En spesiell takk til de som 
fulgte hans ønske om en pengegave til Byneset Musikkorps. 
Jorid og John

Byneset Leinstrand skolekorps ønsker gjerne å takke for 
støtten, ifbm. Karen Grøseth Saltnes bortgang den 15.09.2010. 
Ved hennes bortgang var det ett ønske fra datter Gunhild om 
at de som ville kunne gi en pengegave til sykeheimen i Børsa/ 
Rossvollheimen og eller musikken på Byneset der hun var født. 
Pengegaven til Byneset kunne gies til Agnes og John Grøseth’s 
Musikkfond for sangen og musikkens fremme på Byneset.
Byneset Leinstrand skolekorps har nå fått overført pengene 
som kom inn i fbm begravelsen 24.09.2010 fra Gunhild 
Saltnes på Saltnes Gård, Buvika.
Pengestøtten kommer godt med til nye notestativer for våre 
medlemmer.
Hilsen Ole Morten Berg, 
leder Byneset Leinstrand skolekorps
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“Kjøkkenskriver”
Etter hvert fikk Jorun arbeid som kokk til 
store samlinger, det startet i Folkets hus på
Hangersletta.Slik fikk hun mange oppdrag 
med å lage mat til selskaper og arrangement 
rundt omkring i bygda.

Familie
Jorun giftet seg med Arthur Frøseth, og de 
fikk en ei datter og en sønn. Hun flyttet til 
Sollunden i 1960 hvor de bygget hus, og der 
bodde hun siden. Da hun var 55 år, ble hun 
enke.

Hun har alltid vært svært selvstendig og har 
klart seg godt. 

Etter hvert har det kommet til 3 barnebarn, 
9 oldebarn og 4 tipp oldebarn som alle har 
hyllet henne på den store dagen hennes.

Hun har også opplevd å miste et barn, sin 
datter, for 6 år siden. Sorg i nære relasjoner 
har Jorun ikke sluppet unna.

Krigen
Vi spør om hun husker 2.v krig. Nei, ikke noe 
spesielt, men så kommer hun på: “Det kom 
nån tyskara til garden, men da sko’ kua ha 
kalv, så æ jåggå dæm ut av fjøset!!” Kan vi så 
levende forestille oss!

Foreningsliv
Jorun har vært svært aktiv i foreningslivet 
på bygda. Kirka var viktig. Ikke sjelden i 
eldre tid kom kirkegjengere, som bokstave-
lig talt gikk til kirka helt fra Rye, innom og Hilsen fra storfamilien til 100-årsdagen 

hvilte seg i hennes hjem før de tok den siste 
biten av kirkeveien til gudstjeneste. De  
trengte også en hvilepause hos henne på 
hjemveien.

Jorun var aktiv i Byneset Sanitetsforening 
der hun er æresmedlem, og hun har deltatt 
i “Den lille forening”, som var en misjons-
forening til støtte for Det norske misjons-
selskap sin virksomhet. Hun var også med 
i avholdsforeningen. Hun deltok også på 
 diakoniens og pensjonistforeningens møter.

Hobbyer og reiser
Jorun har hatt hardangersøm som sin store 
hobby. Hun har brodert mer enn 60 duker, 
løpere og pyntehåndduker. I tillegg har hun 
brodert en alterduk til kirka. Hun er svært 
rutinert med å løse kryssord.

Jorun har reist en del og besøkt bl. a. Israel, 
Island og Nederland.

Optimistisk
Jorun Frøseth gir inntrykk av å ha vært og 
er enda en optimistisk dame som ser lyst på 
livet. Humor og arbeidsglede har nok vært 
gode ingredienser i hennes lange liv. Familien 
sier at de aldri har hørt henne klage på noe.

Hilsen fra HM Kong Harald V
Mot slutten av intervjuet undrer Jorun på 
hvorfor hun skal i Menighetsbladet. Når hun 
får høre at det er familiens forslag, sier hun 
tørt:”Ja, dæm får gjør som de vil!”

Men det er stor stas at HM Kong Harald V 
har sendt henne hilsen til 100-årsdagen. Den 
er rammet inn og står framme!

Også stas med høy alder. “E æ deinn eldste 
på Byneset no?” vil hun gjerne vite.
Svaret på dette er ja! Ingen på Byneset 
er eldre enn Jorun nå!

“Det e bærre å kåm! Æ ha it tenkt 
å fløtt!”

Det er alltid oppmuntrende å møte men-
nesker som Jorun med et langt liv bak seg 
og og en positiv holdning til livet. 

På kommentaren om at det var hyggelig å 
få besøke henne, svarer hun kjapt:
“Det e bærre å kåm! Æ ha it tenkt å fløtt!”

Olga Elisabeth Slettahjell.
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7038 Trondheim
Mob.: 975 51 600

Våre annonsører ønsker alle  Våre annonsører ønsker alle  
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Spesialverksted for finere innredninger  
til banker, restauranter, barer etc.

7070 Bosberg
Tlf.: 72 84 36 10

SØNDAGSMØTER
Byneset Normisjon og Byneset misjonsforening for Norsk 
Luthersk Misjonssamband har felles søndagsmøter
• Søndag 12. desember  

julemøte hos Anne Lise og Dagfinn Thomassen.
• Søndag 30. januar kl. 19.30 på Berg bedehus
• Søndag 6. mars kl. 19.30 på Berg bedehus
• Søndag 3. april kl. 19.30 på Berg bedehus 

Velkommen!



Byneset og Leinstrand menighetsblad 4-2021 | 15

I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 5. desember 2021 til  27. mars 2022 Med forbehold om endringer.

5. des. – 2. søndag i advent 

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

10. des. – fredag

AULAEN SPONGDAL SKOLE KL. 19.00
Fredsgudstjeneste

12. des. – 3. søndag i advent

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Enstad

19. des. – 4. søndag i advent 

BYDELSKAFEEN SPONGDAL KL. 11.00 
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner
Og Taraldsen Aune, nattverd
Offer til menighetsarbeidet 

BYNESET KIRKE KL. 18.00 
«Vi synger julen inn» 
Offer til musikk i gudstjenesten

BERG BEDEHUS KL. 19.30
Menighetsfest

24. des. – julaften

LEINSTRAND KIRKE KL. 12.30
Gudstjeneste ved Enstad
Offer til Kirkens Nødhjelp

BYNESET KIRKE KL. 14.30
Gudstjeneste ved Enstad
Offer til Kirkens Nødhjelp

BYNESET KIRKE KL. 16.00
Gudstjeneste ved Enstad
Offer til Kirkens Nødhjelp

25. des. – 1. juledag 

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

26. des. – 2. juledag 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner
Nattverd, offer til NMS

27. des. – 3.juledag 

BYNESET KIRKE KL. 19.30
Romjulskonsert

1. jan. – Nyttårsdag

BYNESET KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad
Nattverd

2. jan. – Kristi åpenbaringsdag

INGEN GUDSTJENESTER 

9. jan. – 2. søndag i åpenbaringstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Hummelgård
Nattverd

16. jan. – 3. søndag i åpenbaringstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad
Nattverd

23. jan. – 4. søndag i åpenbaringstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad
Nattverd

30. jan. – 5.søndag i åpenbaringstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Hummelgård.
Nattverd.

6. febr. – 6. søndag i åpenbaringstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad
Nattverd

13. febr. – Såmannssøndag 

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad
Nattverd

20. febr. – Kristi forklarelsesdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner
Nattverd

27. febr. – fastelavnssøndag 

RYE KAPELL KL. 18.00
Familiegudstjeneste ved Enstad.
Utdeling av kursbevis

6. mars – 1. søndag i faste

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner
Nattverd

13. mars – 2. søndag i faste 

BYDELSKAFEEN SPONGDAL KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune, nattverd
Menighetens årsmøte

20. mars – 3. søndag i faste

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad
Nattverd

27. mars – Maria budskapsdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad 
Nattverd

Nå gir jeg “stafettpinnen” videre
Etter fem år i redaksjonen har jeg valgt å gå inn i andre oppgaver. Hvordan har så disse åra vært? Redaksjonen 
har bare fire møter i året der endelig stoff blir bestemt. Sjølsagt går det noe tid med til for eksempel å samtale med 
potensielle bidragsytere, men vi opplever mange som stiller seg positive når vi spør. Siden dette er medlemsbladet for de som er 
medlem i kirka, er det viktig å ha en ganske bred tilnærming til det stoffet som skal med. Vi har forsøkt oss  med forskjellige idéer, 
men har valgt å beholde noen faste poster, for eksempel Profilen og Min salme/Min sang. Ellers er det fint å komme opp med nye 
idéer. Det har vært fine og interessante år der jeg har møtt så mange fine og interessante personer. Alle har ei historie å fortelle!

Kunne DU tenke deg å gå inn i denne oppgaven, eller har du noen å tipse redaksjon om?
Rolf Røstum
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Min salme/sang  Roar Wik

Den fyrste song eg høyra fekk,
Var mor sin song ved vogga;
Dei mjuke ord til hjarta gjekk,
Dei kunde gråten stogga

Dei sulla meg so underleg,
So stilt og mjukt te sova;
Dei synte meg ein fager veg
Opp frå vår vesle stova

Den vegen ser eg enno tidt,
Når eg fær auga kvila;
Der stend ein engel, smiler blidt,
Som berre ei kan smila

 Og når eg sliten trøytnar av
I strid mot alt som veilar,
Eg høyrer stilt frå mor si grav
Den song som all ting heilar

Den fyrste song
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Da jeg fikk utfordringen med å velge sang var det 
lett å velge. Og det er det flere grunner til.

Per Sivle var bare 20 år da han skrev denne flotte 
sangen i 1877, og som Lars Sørås satte melodi til i året 
1909. Alf Prøysen har sagt at tekst og melodi skal være som et ekteskap, og jeg 
synes at denne sangen bekrefter det.

Sangen har fire vers, de to første blir ofte brukt som vuggesang. Det finnes et 
femte vers, men det er ikke så ofte brukt og det er det heller ikke Per Sivle som 
har skrevet.

Første vers sier noe om at sang og musikk i ung alder er viktig for ens liv og yrke. 
Jeg har hatt sangen med meg helt fra mine første leveår, og den har den fulgt 
meg videre gjennom hele livet. Den passer i mange sammenhenger, og ikke minst 
i sorg. Det var derfor en selvfølge å synge  ”Den fyrste song” i Byneset kirke i fjor 
under min kjære Bjørgs bisettelse. 

Da var den til stor trøst!

Visste du:
Å være herre i eget hus
Sagt av kong Xerxes som et påbud til alle fedre i Persia og 
Media fordi dronninga har vært obsternasig og har trossa 
kongen (Ester 1,22)

Å se gjennom fingrene med
Når en later som om en ikke ser at noen har gjort noe galt 
(3. Mosebok 20,4)

Kniven på strupen
Brukes nå om å gjøre alvor av noe, ta et valg som krever en 
aktiv handling (Ordspråkene 23,1-3)

Å vende det andre kinnet til
Når en ikke gjengjelder vondt med vondt  
(Fra Bergprekenen Matt 5,39)


