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Slekters gang 
Døpte
16.10. Felix Berntzen , Leinstrand kirke
16.10. Mari Strand Solaas, Leinstrand kirke
16.10. Noah Fiskvik, Leinstrand kirke
23.10. Miguel Sagøy Cagnassi, Klæbu kirke
30.10. Ingeborg Løberg Skjager, Leinstrand kirke
30.10. Selma Victoria Opdahl-Njøs, Leinstrand kirke
20.11. Julia Solø Blackburn, Leinstrand kirke
20.11. Karsten Andrè Vanvik, Leinstrand kirke
20.11. Lukas Andersen, Leinstrand kirke
20.11. Benjamin Jørgensen, Leinstrand kirke
20.11. Isak Jørgensen, Leinstrand kirke     

Døde
13.10. Rannveig Rokkones f. 1949
19.10. Klaus Storler f. 1933
16.10. Anton Lothe f. 1935
23.10. Asbjørn Harald Aronsen f.1939

Ofringer siden sist (inkludert Vipps)
04.09. kr. 1.931,- Menighetsarbeidet
11.09. kr. 2.416,- Menighetsarbeidet
18.09. kr. 2.085,- Menighetsarbeidet
25.09. kr. 1.024,- Menighetsarbeidet
02.10. kr. 3.324,- Menighetsarbeidet
16.10. kr. 2.912,- Menighetsarbeidet
23.10. kr. 2.265,- TV-aksjonen

Jon Rokseth
Tlf. 920 50 531
jorokset@online.no
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Jeg begynner som sokneprest i Klæbu 1. januar 2023, og vil med dette innlegget 
si, som vi ofte sier etter å ha vært sammen i ulike sammenhenger, på jobb eller 
privat: Takk for laget! Jeg har jo hatt mye glede av Byneset og Leinstrand både 
på jobb og privat i disse årene.

Jeg har hatt en snikende følelse av å bli gående i samme spor i 
prestegjerningen, og bli mindre kreativ og initiativrik, og tenkte at 
et miljøskifte kunne være bra. Jeg vil følge konfirmantene frem til og 
med konfirmasjonen, så det bli en overgangsfase i vår. Soknepresten 
gir seg, og menighetsforvalter Helge Venås blir pensjonist 1.april, 
men menighetslivet skal videreføres. Derfor vil jeg bruke spalteplass 
til et kall til tjeneste.

Det er mange flere som tror på Gud enn de som er aktivt med i 
menighetslivet. 
• Kan hende er du av dem som egentlig kunne tenke deg å 

engasjere deg mer, men som lar andre ting stadig vekk komme 
i forgrunnen? 

• Kan hende du er av dem som er drivende dyktig på et felt som 
kan komme menigheten til gode? 

• Kan hende du har omsorgsgenet 
intakt, og kan bli med i diakoni-
utvalget? 

• Har du interesse for menighetsbladet, og 
kan tenke deg å være med og drive det? 

• Trives du på gudstjenester, men trenger en unnskyldning til å 
komme deg i vei? Bli kirkevert! 

• Synger du i dusjen med en stemme som kunne brukes i 
forsangertjenesten på gudstjenestene? 

• Det er menighetsrådsvalg høsten 2023, det er ønskelig med 
representasjon av både kvinner og menn, spredning i alder og 
geografi. 

Mulighetene er mange! Det er ikke sikkert en frivillig oppgave du 
får, blir en belastning. Det kan vise seg å bli en gave!

Sveinung Enstad

Julie Hagen Sagør var på 
handel sammen med Frida, 
tante barnet og hennes mor

 Julie er kjent med bladet og synes det er 
litt interessant.
Hun pleier å se etter bilder av kjentfolk fra 
reportasjer om arrangement.
Annen info om folk er også verdt å lese.
Presten sin side leser hun noen ganger.
I forrige nr var det artig å lese om klokkeren. 
“Ja, for ham husker man jo,” slår hun fast. 
Og det er hennes søster enig i.
Vi lover henne en ny reportasje om Helge i 
desember-nummeret, og det ser hun fram 
til!

Sivert Vevik

Vi huker tak i Sivert Vevik som også har 
tatt en kveldstur på butikken.
“Ja, jeg leser det,” sier han med over bevis-
ning. “Det er mye informasjon der om det 
som skjer på bygda. Det er artig når man ser 
folk man kjenner, f.eks konfirmantene, venner 
eller noen i familien, “ poengterer han. 
Av og til leses soknepresten sin side og 
profilen. Sivert liker også historisk stoff.
Til slutt trekker han fram baksiden, Min 
salme-siden. Det er interessant å lese 
hvilken salme som er valgt og informasjon 
rundt den.
Jo, Sivert går gjennom alt. Det er viktig å 
ha bladet, synes han.
 

Til slutt kommer vi i prat med 
 

Olav Skjøstad

Han er ute 
og lufter 
hunden, 
men skal 
også hente 
en pakke på 
butikken.
Olav leser 
alt  både fra 
Leinstrand og Byneset. 
Han synes annonsene er viktige i et lokal-
samfunn som Byneset og Leinstrand er. 
Han leser profilen når det er noen han 
kjenner.
Olav setter pris på bladet og mener det er 
mer farger i det enn for lengre tid tilbake.

Ut ifra disse tre personene sine utsagn og også positive svar fra 
forbipasserende, er konklusjonen klar: Bladet blir lest og har livets 
rett. Man må bare fortsette å skrive mest mulig om folk og arrangement 
med stort fokus på bilder.
 

Sveinung Enstad og Olga Elisabeth Slettahjell
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Har du funnet fram adventstjerna?  
I år er det ekstra fint å finne fram stjerna og henge den opp.  
Ta et skritt tilbake og se godt på den! Den bærer med seg 
 lyset, lengselen, håpet: ved å lyse og være til stede bærer 
den bud om håp. Håpet fra Betlehem. Vi kan gå forbi hus 
og leiligheter og se: der er det noen som har hengt håpet 
opp i vinduet!

I år føler vi på et annet mørke enn det 
årets vekslinger skaper hos oss i nord. 
Krigens lidelser og frykten den bærer 
med seg, har  krøpet nærmere inn på 
oss. Mange har fått det vanskeligere 
dette året. Skyggene fra alt som truer, 
vokser. Skal hatet og volden få ta over-
hånd? Vi ber om fred og frihet. Det blir 
viktig å tenne lyset i adventsstjerna i 
år! Tenne håpets stjerne.

Håpet er som ei stjerne som lyser i 
natta.

Fortellinga om stjerna som viste vei til 
Jesusbarnet og den hellige familien i 
Betlehem, kjenner vi fra julefortellinga: I 
Matteusevangeliet kan vi lese om stjer-
netyderne som fulgte stjerna: Den store 
stjerna som viste vei, - fredens vei: til en 
liten landsby og et fattigslig hjem – men 
der fant de tre det de lette etter. «Da 
de så stjernen, ble de fylt av jublende 
glede« (Matteus 2,10). Denne gleden 
bor også hos oss.

Det vesle Jesusbarnet, Gud som 
ble kropp og kom til oss som 
både Gud og menneske, ble født 
i et land preget av krig, fattig-
dom og uro. Han kom med fred, 
frelse og håp til ethvert menneske. 
Jesus gir også oss, som lever nå, den 
dype freden som vi kan eie til tross 
for alt det vanskelige og vonde som er 
rundt oss. Gud bor hos oss, akkurat slik 
vi har det. Freden bor hos oss.

Stjerna er som et lite hull i himmelen 
som lyset skinner ut av. Det lyser ei 
stjerne i mørket. Den bærer bud om 
håpet: Håpet og vissheten om at Guds 
skapende, gode krefter alltid er aktive, 
til tross for alt som truer. Gud er nær, 
hos oss slik vi har det. Kjærligheten, 
som bærer over alle dyp, gir lys til 
stjerna, lys til håpstegnet, gir gleden 
i hjertene.

Velsignet, håpefull jul – tross alt!

Herborg Finnset

Biskop i Nidaros
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Håpets stjerne

Den store stjerna i natta kald  
Har synt oss eit under  
Lyser med trøyst  
i tunge stunder  
For folk i tusen tall 

Den store stjerna høg og klår 
 Er vårt ljos på den veg vi går

                                 (Trygve Hoff )



“Det årner sæ”, sier Helge Venås. Berg bedehus var så godt som fullsatt da Helge Venås ønsket sin store 
venneskare velkommen til åpent hus på sin 70-årsdag 23 september.

Venås ledet selv kvelden som bød på 
innherredsodd, m/loff og mineral vann og 
et stort kakebord til kaffen.
Gode venner hadde pyntet hus og bord i 
vakre dekorasjoner med engler og høst-
planter, tatt med kaker, gjorde kjøkkentje-
neste og serverte.
Bladets eminente fotograf, Roar Langø, var 
på plass med foto apparatet og foreviget 
oss alle.

Besøk fra Ukraina og Estland

På programmet sto selvsagt allsang som er 
er selvsagt på bedehuset.
Med krigen i Ukraina som bakteppe var det 
ekstra fint å få besøk av venner fra både 
Estland og Ukraina som deltok med vakker 
sang og musikk.

Fadderen ringte og gratulerte

Vi fikk også se bilder fra Helge sitt liv med 
Estlandsarbeid de siste 30 år, og Helges 
nærmeste nabo som hadde fulgt ham fra 
fødsel en av, hadde skrevet en fengende 
sang om jubilanten. Helge kunne forøvrig 
fortelle at hans fadder hadde ringt og grat-
ulert ham med dagen, en kuriositet når man 
er 70 år!

Gode ord til jubilanten

Mange, både geistlige og andre medarbei-
dere innen det frivillige arbeidet Helge har 
stått og står i innen kirke, bedehus og også 
Estlandsforening benyttet anledningen til å 
rose Venås for trofast innsats i alt han har 
bidratt med.
Punktlighet, Trofasthet, lojalitet, stabilitet, 
“en som alltid har vært der,” under skiftende 
forhold var gjennomgangstonen i hilsenene

“Prester kommer og går, men 
Helge Venås består”

Utsagnet “Prester kommer og går, men Venås 
består,” ble fremsagt som en sannhet.

Det ble også fremholdt at det hadde vært 
en del “kvinner i Helges liv” som en etter en 
hadde rosende ord til ham.

Løsningsorientert medarbeider

I ethvert samarbeid og arbeidsforhold er 
det godt med medarbeid ere som ikke ser 
problemer,men heller kan uttrykke at “Det 
årner sæ”, slik man var enig om er ett av 
Helges faste utsagn.

“Kommer du på 50-årsjubileet 
vårt, Helge?”

“Ingen er uunværlig”, sies det. Men gjelder 
det Venås som blir sett på som en insti-
tusjon i menigheten? Som konfirmantene 
spurte ham da Helge forespeilet dem at om 
50 år kunne de komme tilbake og jubilere. 
“Kommer du også da, Helge?”

Pensjonist, men ikke helt ferdig
Realiteten er at Venås med fylte 70 år gikk 
av med pensjon , slik er reglene. Han er kort 
sagt oppsagt av Fellesrådet som menighets-
forvalter I Byneset og Leinstrand menighet.
Men heldigvis er det noe som heter pens-
jonist, men ikke helt ferdig.
Vi som kjenner at han trengs videre et par 
år, slik han selv vil, må stole på kreative 
løsninger og ikke minst Helges eget utsagn: 
“Det årne sæ!”

Etterord:
Jubilanten ønsket at gavene i sin helhet 
skulle gå til dag senteret i Narva. Beløpet 
på 12000 kr blir kjærkomment der i en 
 vanskelig tid.

Olga Elisabeth Slettahjell
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Helge Venås feiret 70 år  
på Åpen dag 23. september



Aktivt liv bak seg

Hun har et aktivt yrkesliv bak seg som pedagogisk leder i barne-
hage gjennom 25 år, hun har dirigert korps, spiller selv Valthorn 
i “Voksenkorpset”, har gått på lørdagsskole ,TKM, og i tillegg 
mestrer hun tradisjonelle instrumenter som bukkehorn og never-
lur. Neverlurlåt har hun til og med spilt på et skjær til havs i bunad 
i forbindelse med TV-overføringen av sykkelrittet sist sommer. “Det 
var heftig”, medgir hun, “dattera mi måtte hjelpe meg opp på det 
fyret, jeg var innpakket i laken pga all “måkeskiten” i tillegg var det 
høy flo! Men det gikk bra!” ler hun, og legger til: “Æ ha fått vært me’ 
på mye artig!!”

Mamma døde, og planene for gården ble endret
“Etter mamma døde i 2004 ble prosessen med overtakelse av gården 
endret, vi fikk da anledning til å overta”, sier Gunhild.
“Livet ble snudd litt på hodet,” utdyper hun og undres på om hun 
hadde tatt en annen utdannelse, om hun hadde visst dette tidligere.
Gunhild traff Roland ett år før hennes mor døde, og Anna Kristin, 
som er oppkalt etter sin mormor, var på vei. “Slik at mamma fikk 
den gode nyheten før hun forlot oss,” minnes Gunhild.
“Mamma var veldig glad i Roland og ville vært glad for det vi driver 
med i dag,” presiserer hun.

Mamma, Kristin, huskes av så mange
“Det er så mange som husker mamma og forbinder meg med henne. Hun 
var jo et fyrverkeri, og jeg håper jeg har litt av den samme utstrålin-
gen,” reflekterer Gunhild.
Det kan vi skrive under på, alle som var i kontakt med Kristin 
Onsøyen, så positiv, energisk og utadvendt, med klingende roga-
landsdialekt! Man ble alltid tatt godt imot av henne og Torger på 
Onsøyen.

Driften på gården fortsetter
“På en måte er driften her på Onsøyen slik som da mamma og pappa 
holdt på. Det drives med sau, og vi tar imot barnehager, skoler og 
sykehjem,” forklarer Gunhild.

Skotsk sauerase som heter Svartfjes
Angående sau, så er det likevel en stor forskjell. Nå har Gunhild og 
Roland en skotsk rase som kan gå ute hele året. De har selvsagt 
et skjul de kan gå innunder når det trenger det ved dårlig vær eller 
lamming. De går i innhegnet område på gården, på Stykket og på 
Rønningen.

Generasjonsgård med godt samspill
Og nå drives gården videre av Gunhild og Roland som har brukt snart 
10 år på å restaurere og skape en tidsriktig drift med glamping, 

restaurant, gårdskafè, bar, sykkelutleie, egenprodusert mat og 
diverse arrangement der bygdas folk kan møtes jevnlig til en pub-
kveld eller f.eks. europeisk aften.

Pappa, Torger, en ressurs som historieforteller
Gunhild forteller videre at mange firma etterspør historie fra gården 
eller Byneset generelt. 
“Da er jeg heldig som kan spørre pappa om hjelp,” sier hun og fortset-
ter: “Pappa forteller fra 2000 f Kr til siste uka, så tar jeg resten, altså 
nutiden. Pappa er en kjemperessurs med all den kunnskapen han har 
og sin gode fortellerevne,” roser Gunhild åpenhjertig.
“Han er her på frivillig basis og får med seg god mat hjem,” legger 
hun til. 
Men sier også at Torger byr på vafler når det kan være godt for 
dem med en pause.

Ungdommene bidrar sammen med venner
Med ham, barna Runa(15), Anna Kristin (17) og Vilde (25), er det tre 
generasjoner som samarbeider om de forskjellige arrangementene. 
Døtrene har i tillegg med seg venner når de skal varte opp ved store 
anledninger som f.eks bryllup.
Det hersker godt samspill mellom generasjonene på gården.

Litt som mamma og pappa
Men Gunhild og Roland har ansvaret, selvsagt, og det er en svært 
god match, virker det som! Hun kan ikke få fullrost mannen sin.
“Han er den tekniske, som poteten, han kan brukes til alt!” slår hun fast,
Vi får vite at Roland er håndverker, har eget firma hvor han bygger 
høytrykksanlegg og reparerer slike. Han driver også med tredreiing, 
alt fra ostehøvler til treboller og juletrær!
“Mange ganger tenker jeg at Roland og jeg er litt som mamma og 
pappa som også drev gården i et godt samspill med hverandre,” utdyper 
Gunhild.

Konseptet:
Vi må litt mer inn på selve konseptet. Hvordan startet Gården 
Onsøyen, slik den fremstår nå på hjemmesiden, med alt som 
foregår?
Gunhild og Roland tok over gården i 2013. Det startet med sau på 
låven og rundballepressing.
Men så begynte de å ta tilbake kjøtt selv og selge direkte til restau-
ranter.
I 2015 leverte de 100 lam til “To rom og kjøkken”. “Vi hadde håpa 
på 10, og så tok dem hoiiner!!” nesten jubler Gunhild.
Nå serveres det hjemmelaget Onsøyen sodd med egenprodusert 
kjøtt og boller, hamburgeren har blitt en hit. Flatbrød trengs til 
 soddet, og Gunhild baker selv.

Varmt og raust på Onsøyen gård der tradisjon, men ikke stagnasjon ser ut til å være to suksess-
faktorer. “Man må hoppe på karusellen mens den går,” hevder Gunhild Onsøyen i samtale med 
Byneset og Leinstrand menighetsblad en mild oktoberdag. Gunhild Onsøyen Johansen (47) har ruk-
ket mye fram til der hun er nå, midt i livet og grunder på egen gård sammen med sin mann, Roland 
Johansen.

Profilen: Gunhild Onsøyen Johansen 
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Kufjøset gjort om til restaurant
I 2018 ble kufjøset gjort om til restaurant. Det var sikkert en stor 
prosess å få tømt ut alt som sto lagret, vaske og skifte ut fjøsglug-
ger med vinduer!
Her arrangeres bryllup, kurs og konferanser.

Et inkluderende møtested for bygda.
Inkludering er et viktig ord i Gunhilds vokabular.
Hun er med i Bygdekvinnelaget som arbeider for å inkludere kvin-
ner generelt på bygda, både norske og innvandrere. I denne regien 
har man laget både asiatisk, amerikansk og europeisk aften. Man 
lærer av hverandre og har bordfellesskap etterpå.
En gang i måneden er alle som vil invitert på pub eller gårdskafé.

Glamping-telt.
Gården har tre glampingtelt med all den komfort det innebærer, 
den beste utsikten over Trondheimsfjorden, med utgangspunkt for 
gå eller sykkelturer i bymarka. Gunhild sin frokostkurv med egen 
bakst og kortreist mat er sikkert ikke å forakte.
I tillegg til landets beboere kommer det også turister fra utlandet, 
som fra Nederland, Tyskland, Frankrike, Island, Danmark og Belgia.

Sa opp jobben i Trondheim kommune
Slik virksomheten utviklet seg, sa Gunhild opp jobben i Trondheim 
kommune 1. januar 2022. Det var målet. Men det satt langt inne, 
for Gunhild var glad i barna og arbeidet sitt. Men så var det også 
greit å lukke den døra og gå videre.
“Nå kan vi leve av det, og da er det ikke så stressende,” uttrykker hun. 
Men legger til at hun er et overskuddsmenneske som trives med “å 
gønne på”, samtidig som hun har lært seg å koble ut, ta småturer.

Kortreist ferie.
Som i høst da det ble et par fridager. En tur med Hurtigruta til 
Kristiansund gjorde underverker for henne og Roland. ”Man trenger 
ikke reise så langt for å oppleve forandring og ferie,” konstaterer 
Gunhild.
Der trekker hun også inn et barndomsminne da familieferien ble 
avlyst grunnet arbeid på gården.
Fire slukørede barn kom plutselig på ferietur likevel, for pappa Torger 
og mamma Kristin bestemte at de kunne ta med teltet til Flakk! 
Da ble det ferie med bading og overnatting så god som bare det!
“Det enkleste er ofte det beste”, konstaterer Gunhild, og vi tenker at 
kreativiteten blomstrer videre på Onsøyen.

Et stort “Vi”!
Ja, her er det masse positiv energi og Gunhild er ikke redd for å 
by på seg selv!
Her skal hver og en som ankommer gården kjenne seg sett av vert-
skapet som er hele familien.
Det skal være varmt og gjestfritt, alle skal føle seg velkommen og 
inkludert! “Vi snakker om et stort Vi!” utbryter Gunhild entusiastisk.
Og slikt ryktes fort, så det er stor pågang av folk og ingen klager!

Matfestival.
Det kan også nevnes at Onsøyen gård sammen med 9 andre gårder 
fra Byneset, Leinstrand og Trondheim utgjorde Trondheims 10 mat-
perler under Midt - norsk matfestival i 2022. De vant pris for både 
beste utstilling og beste kjøttrett!
De bygde en trønderlån der de solgte mat kun av egne produkter, 
blant annet “drægd kje”, “Onsøybabb”, eller “Blenda” på pinne.

Oppvekst med mye sang i forbindelse med kirka.
Gunhild har også noe på hjertet angående oppvekst med sang 
til knyttet arrangement i menigheten. Hun elsker å synge, og på 
søndags skolen var sangen og gullfiskpremien det beste.
Hun minnes også med glede at hennes lærer på barneskolen, Leif 
Indergård, tok grupper av elever med på sangopptredener i kirka 
og på sykehjem.
Han passet alltid på at barna fikk servering da de opptrådte med 
sang, det var viktig og nødvendig!
Sang ble det også i Byneset ungdomskor, og da Gunhild hadde 
behov for babysang som mor, arrangerte hun og ei venninne denne 
aktiviteten på Berg bedehus.

Takknemlig.
På spørsmål om Gunhild er lykkelig, svarer hun:”Jeg vil heller si 
takknemlig. Tenk at jeg får være her og holde på med dette. Møte 
bare fine folk!”

Det gode liv.
“Livet består av 99 % hverdager”, slår Gunhild fast og levner ingen 
tvil om at hun har funnet det gode liv på egen hjemgård i sam arbeid 
med sin mann og storfamilie.

Gunhild og Roland driver et bærekraftig prosjekt i mange henseende.
Onsøyen gård fremstår som et stort lyspunkt i en verden som på 
flere måter ser ut til å mørkne. Vi trenger den optimismen som 
driften på Onsøyen gård vitner om.

Olga Elisabeth Slettahjell
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Bispevisitas 22.-27. november
Bilder fra Biskopens barnehage-samling  

Leinstrand kirke onsdag 23. november
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Kunngjøringer

ETTERMIDDAGSTREFF  
Nypantunet tirsdag 21.02 kl.17.00.

 Juletrefest 

på Bydelskafeen  
onsdag 4. januar  
kl. 17.00

AVSKJEDSGUDSTJENESTE 
Sveinung Enstad slutter som sokneprest i Byneset og Leinstrand  

for å bli sokneprest i Klæbu.

Det blir avskjedsgudstjeneste i Byneset kirke  
søndag 8. januar kl. 11.00  

med etterfølgende kirkekaffe på Berg bedehus.

Middag     musikk på Esp bedehus
følgende torsdager kl. 16:30: 

19/1, 16/2, 16/3 og 20/4. 
Påmelding til Unni Taraldsen Engen kvelden før:  

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

SØNDAGS
MØTER

Byneset Normisjon og 
Byneset Misjonsforening 

for NLM har felles 
søndags møter på  

Berg bedehus.

• Søndag 5. februar kl. 19.30
• Søndag 5. mars kl. 19.30

VELKOMMEN

Småskalaprodusent eller glad i gjenbruk?

Lørdag 04.03. 23 kl 10-15 arrangerer Byneset Sanitetsforening 
Markedsdag på Spongdal skole.

Det blir et variert utvalg av lokale mat- og håndverksprodukter.

Hvis du har produkter du ønsker å selge, eller du vil leie ditt eget loppisbord 
til kr 100, ta kontakt med Kjellrun Øyaas kj-an-o@online.no

Sanitetens kvalitetsloppis med barne- og dameklær blir det også. 
Ønsker du å donere pent brukte klær? Ta kontakt med Else J. Svorkås  

else.svorkas@gmail.com

ETTE RMIDDAGSTREFF 

BYDELSKAFEEN
følgende onsdager  

kl. 17.00:

15/2, 15/3 og 26/4
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Klett | Tlf.: 72 84 67 90
7083 Leinstrand         Alltid åpen 24 t

Hornebergveien 7A
7038 Trondheim
Mob.: 975 51 600

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

     

       
       
 
  

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

www.smb.no
Tlf. 485 00 600PER INDERGÅRD AS

Møbelsnekker
Esp, 7083 Leinstrand

Tlf. 72 84 66 12 – Fax 72 84 84 83

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

7070 Bosberg
Tlf.: 72 84 36 10

KONDOLANSEKORT  
fra Byneset Blomsterfond 

Coop Extra på Spongdal og Coop Marked Rye selger 
kondolanse kort 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.

Tlf.: 406 94 700



Takk  
Takk for all vennlig omtanke, blomster, matleveringer og 
minnegaver til Politiets Idrettslag ved vår kjære Per Arne 
Frengens bortgang. En spesiell takk til Per Even Robertstad 
for gode ord i kirka.

Unni Irene, Eivind, Ove, Linn Irene med familier

Mange takk  for all oppmerksomhet ved Anton Lothes 
bortgang. En spesiell takk til hjemmetjenesten på Spongdal 
for god hjelp.

Aud med familie
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 4. desember 2022 til 26. mars 2023 Med forbehold om endringer.

4. des. – 2.søndag i advent 

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

11. des. - 3. søndag i advent

RYE KAPELL KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Enstad
Offer til «Lys til verden»

LEINSTRAND KIRKE KL. 20.00
Lysmesse ved Enstad og Konfirmantene
Offer til «Lys til verden»

18. des. - 4.søndag i advent

BYDELSKAFEEN KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner
og Taraldsen Engen.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet
BYNESET KIRKE KL. 19.00
«Vi synger julen inn»
Offer til musikk i gudstjenesten

24. des. - Julaften

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

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

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

25. des. - 1. juledag

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneneste ved Hummelgård 
og Taraldsen Engen  
Nattverd. Offer til NMS

26. des. - 2. juledag

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad 
Nattverd. Offer til NMS

27. des. - 3. juledag

BYNESET KIRKE KL. 19.30
Romjulskonsert

1. jan. – Nyttårsdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Enstad.  
Nattverd

8. jan. - Kristi åpenbaringsdag

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Avskjedsgudstjeneste med Sokneprest 
Enstad
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe på Berg bedehus

15. jan. - 2. søndag i åpenbaringstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

22. jan. - 3. søndag i åpenbaringstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste 
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

29. jan. - 4. søndag i åpenbaringstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

5. feb. - Såmannssøndag

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste
Nattverd. Offer til Bibelselskapet

12. feb. - Kristi forklarelsesdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

19. feb. - Fastelavnssøndag

RYE KAPELL KL. 18.00
Familiegudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

26. feb. - 1.søndag i fastetiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

5. mars - 2. søndag i fastetiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

12. mars - 3.søndag i fastetiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

19. mars - 4.søndag i fastetiden

BYDELSKAFEEN KL. 11.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

26. mars - Maria Budskapsdag

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.



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

Min salme  ved Liv A. Bagøien Lamvik

Mitt hjerte alltid vanker  
i Jesu føderom
Der samles mine tanker,
som i sin hovedsum
Der har min lengsel hjemme
Der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme
Velsignet julenatt
 
Akk kom jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
Da full av lengsel sukke
Kom Jesus dog her inn
Det er ei fremmed bolig
Du har den selv jo kjøpt
Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt
 
Jeg gjerne palmegrene
Vil for din krybbe strø
For deg for deg alene
Jeg leve vil og dø
Kom la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund
At du er født her inne
I hjertets dype grunn

Mitt hjerte alltid vanker
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Julesangen jeg har valgt er «Mitt hjerte alltid 
vanker». Det er en vakker sang. Det finns to 
melodier til den, men jeg jeg liker best den 
gamle folketonen.

For meg handler teksten om lengsel og 
søken etter mening. Mange bærer i seg en religiøs lengsel som kanaliseres  
på ulike måter. Mange søker i alternative retninger. Teksten forteller om denne 
lengselen, og sier noe om behovet for å finne mening og ha noe å leve for.
 
Jeg har vokst opp i en søskenflokk på fire. Lillesøsteren min var veldig glad i denne 
sangen. Hun ble syk og døde bare 37 år gammel. Vi tre storesøstrene sang denne 
sangen i hennes begravelse – så den vekker alltid vemod.

Mange sangere har tolket den. Jeg liker godt Sondre Bratlands versjon. Han gjør 
den naken og enkel.
 
Jeg flyttet til Leinstrand med mann og barn for vel 30 år siden. Travsport er en 
felles lidenskap i familien,  og nå leier vi fjøs og har stall på Benberg gård. Vi har 
villsau, vaktler og ullgris, samt fem hester der. Sønnen vår Torgrim har som har 
autisme, har meningsfullt arbeid og fritid der.

Jeg har sunget i Leinstrand Songlag i alle årene etter at vi flyttet hit. Det er en fin 
hobby for meg. De siste årene har koret ligget brakk dessverre, men jeg synger 
videre i Trønderkor. Korsang kan anbefales!
 

God jul til alle!


