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Slekters gang 
Døpte
12.05. Aurora Prestvik Rakbjørg, Byneset kirke
12.05. Ludwik Hilding Østerløf Angell, Byneset kirke 
12.05. Olav Løvseth Lebesby, Byneset kirke 
02.06. Hailey Antonsen Foss, Ilen kirke
09.06. Sivert Reppe Stubsjøen, Byneset kirke
09.06. Nicklas Binderø Moen, Byneset kirke
09.06. Lukas Brøtan, Byneset kirke 
09.06. Isak Andre Hagen-Gaare, Byneset kirke
15.06. Anita Skjelvik Harman, Nidarosdomen
16.06. Mikkel Brå-Storleer, Leinstrand kirke
23.06. Willem Jersin Haugen, Frøset amfi
23.06. Ingeborg Mehli Monstad, Frøset amfi
07.07. Lucas Emilian Thomassen Vanvik, Borge kirke,Vestvågøy
04.08. Eline Nyvold Nilsen, Leinstrand kirke
04.08. Live Røkke Johansen, Leinstrand kirke
18.08. Tuva Wiggen Vanvik, Heimdal kirke
25.08. Leonora Walderhaug Håbjørg, Leinstrand kirke 

Vigde
01.06. Maria Kirksæther og Geir Magnar Sponås, Leinstrand kirke 
29.06. Margrethe Hjellen og Espen Storslett, Leinstrand kirke 
29.06. Birgitte Barkhald og Frode Jørstad, Byneset kirke 
10.08. Janikke Nergård og Eivin Ottar Hatvik, Leinstrand kirke 
10.08. Trine Rokseth og Eivind Krakk, Leinstrand kirke 
10.08. Tone Solli og Espen Jacobsen, Byneset kirke 
24.08. Marthe Prestmo Haugnes og Lars Andre Langlo, Byneset kirke 
31.08. Christine Roll Stav og Terje Meek, Byneset kirke 

Døde
20.04. Ellen Anny Løvset, Byneset  f. 1938
01.05. Anna Birgitte Samdal, Byneset  f. 1944
14.05. Sigmund Olav Skottvoll, Leinstrand  f. 1936
22.05. Brynhild Berg, Byneset  f. 1924
28.05. Sigmund Evald Sivertsen, Byneset  f. 1929
13.06. Runar Johan Olsen, Byneset  f. 1959
28.06. Anne-Lise Bjørhaug, Leinstrand  f. 1960
02.07. Dagrun Myrseth, Byneset  f. 1928
19.07. Anna Kristine Tingstad, Byneset  f. 1925 
27.07. Anna Elise Kviseth, Byneset f. 1932 

Sokneprest Sveinung Enstad  
Tlf: 932 69 690
Privat: 467 64 849
E-post: se298@kirken.no

Menighetsforvalter Helge Venås
Tlf: 468 20 024
Privat: 481 13 942
E-post: hv456@kirken.no

Kantor Wenche-Helene Fossen
Tlf: 915 13 593
E-post: wf322@kirken.no

Diakonimedarbeider Unni Taraldsen Aune
Tlf: 954 74 299
E-post: ua936@kirken.no

Prostiprest
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner
Tlf.: 948 46 011
E-post: hg255@kirken.no

Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post: bb285@kirken.no

Besøksadresse:
Heimdalsvegen 4
Postadresse: 7080 Heimdal
Åpningstider: Tirsdag–fredag kl. 9–15. Mandag stengt.
Prestens treffetid: Tirsdag og fredag kl. 10–12.  
Ellers etter avtale.

Redaksjon:
Helge Venås (ansv.), tlf: 468 20 024

Kari Borten Moe
Tlf: 911 12 972
kbortenmoe@gmail.com

Anne Lise Berg
Tlf: 993 09 805
anneliseberg@greterode.no

Rolf Røstum
Tlf: 988 28 445
rolfrostum@gmail.com

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Kirkens ansatte

Leinstrand menighetsråd, 
Leder Ruth Mari Toven Goa
Tlf. 932 60 348 
E-post: ruthmarigoa@yahoo.no

Byneset menighetsråd,
Leder Bertil Halsen
Tlf. 976 75 502
E-post: bertil.halsen@smn.no

MENIGHETENES NYE KONTONUMMER
Byneset 1503.81.70241
Leinstrand 1503.81.70489
Menighetsbladet 1503.81.70241

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med 5 nummer i 
2019. Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke  9, 19, 36, 43 og 50.

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 1. oktober 2019 og 
sendes til_ hv456@kirken.no

BEKLAGELSE Redaksjonen beklager at navnet på forfatteren av intervjuet av  
Bjørn Olav Berg under headingen  “Unge røster” ikke kom med, i forrige nummer.   
Det er Ine Braa som er forfatter (elev ved Spongdal ungdomsskole).

Se også menighetenes hjemmeside: 

 kirken.no/bynesetogleinstrand
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«På sporet av den tapte tid»
Jeg måtte le da jeg så «Praktisk info med Jon Almaas» på TV, og 
Almaas tok for seg bøker som det ikke var noe vits i å lese. «På sporet 
av den tapte tid» med Marcel Proust var blant dem, og jeg var på 
det tidspunktet langt inne i bok 2 (av 12!) Det er verdens lengste 
roman med over 1,2 millioner ord. Jeg vet ikke om jeg noen gang 
fullfører, for jeg vet hvor Proust vil med verket. Det har jeg sett på 
Youtube i en ni minutters film. Haha! Det er jo symptomatisk for 
samfunnet, at vi vil ha lett tilgjengelig informasjon. Nå slipper DU 
å lese boka, for her kommer budskapet, som er vel verdt å ta imot.
 
Proust skriver nokså selvbiografisk, om at han i yngre dager søkte til 
høyere sosiale lag, for det var nok der LIVET foregikk, og meningen 
med livet fantes. Han ble kjent med en greve og grevinne, men fant ut 
at grevens samtaleemner var kjedelige, og grevinnen var veltalende, 
men ondskapsfull. Dyder og laster finnes overalt, konkluderte han, det 
er ikke slik at livet foregår et annet sted. Dette er brennaktuelt med 
tanke på alt som foregår på Instagram, Youtube og i kjendisverdenen: 
vi forledes til å nedvurdere vårt eget liv og ønske oss utseendet, 
eiendelene, reisemålene og berømmelsen som DE har, der livet 
foregår, det jeg selv går glipp av i min nitriste tilværelse. 

Så søkte han (i over 300 sider) til kjærligheten med kvinne, men 
forelskelsen går over i en skuffelse. 

Til slutt finner han det ene som redder 
tilværelsen for ham: KUNSTEN. Kunstnerne 
evner å se virkeligheten med barnets 
utforskende blikk og spontanitet, og inviterer 
oss til det samme. Kunstnerne nytolker 
tilværelsen og unngår vanens kjedsomhet. 
De minner oss om skjønnheten i det vi omgir oss med. Prousts 
favorittkunstner var Jan Vermeer (1632-1675), som var kjent for 
å male helt hverdagslige situasjoner hvor man likevel blir slått av 
skjønnheten i motivene. («Piken med perleøredobb», «Melkepiken» 
og «Utsikt over Delft» - det var helt ordinært vær den dagen!).

Marcel Prousts far var en vidgjeten lege. Han var med på å utrydde 
kolera fra Frankrike. Marcel ble kritisert i familien for ikke å skaffe 
seg et ordentlig yrke, og ønsket vokste om i hvert fall å få bety noe 
gjennom det han skrev. Det skjedde; mange vil kåre «På sporet av 
den tapte tid» til 1900-tallets beste roman. Proust har vekket opp 
uendelig mange til å se tilværelsen på nytt, med en mer kjærlig, 
utforskende og leken holdning, til å se opp fra boka, se inn i maleriet 
eller høre musikken, for så å og gå hen og elske sin hverdag.  

Vi skylder nærmest livet å gjøre det samme, enten vi leser lange 
bøker eller ikke. For plutselig kan det være over.

Sveinung Enstad

Til ettertanke

Visste du:

Smuler fra de rikes bord 
Betegner at en må nøye seg med det som er til overs hos andre 
(Luk.16,21; Matt 15,27)

Å ende med forferdelse 
Bygger sannsynligvis på en eldre oversettelse av Salmenes bok 
(Sal. 73,19)

Å (ikke) skue hunden på hårene 
Uttrykk som advarer mot å dømme noen etter det en ser, 
uten å kjenne saken  
(Jes.11,3; Joh. 7,24 )

Å være herre i eget hus 
I utg.punktet sagt til menn om ikke å la seg styre av ei 
kvinne (dronning)  
(Ester 1,22)

Ofringer siden sist
07.04. kr. 985,- Menighetsarbeidet  (Leinstrand kirke) 
14.04. kr. 650,- Menighetsarbeidet  (Bydelskafeen)
19.04.  kr. 2.415,-  Musikk i gudstjenesten (Byneset kirke)
21.04.  kr. 2.385,-  Sjømannskirken (Leinstrand kirke)
28.04.  kr.    700,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
28.04.  kr. 1.244,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
01.05.  kr.    550,-  Kristne arbeidere (Rye kapell)
12.05.  kr. 1.800,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
17.05.  kr. 2.215,-  Redd Barna (Leinstrand kirke)
17.05.  kr. 2.450,-  Redd Barna (Aulaen, Spongdal skole)
19.05.  kr. 3.509,-   Vennskapsmenigheten i Ukraina  
   (Leinstrand kirke)
25.05.  kr. 2.046,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke)
26.05.  kr. 1.090,-  Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 
09.06.  kr. 1.600,-  Sjømannskirken (Byneset kirke)
16.06.  kr. 1.020,-  Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
23.06.  kr.    650,-  Kirkens Nødhjelp (Frøset amfi)

BYNESET KIRKE STENGT FRA 9. SEPTEMBER TIL FØRST PÅ NOVEMBER 2019
Byneset kirke er stengt for sermonier fra 9. sept. Det skal monteres «vanntåkeanlegg»
Gudstjenester vil bli holdt på Rye kapell og Bydelskafeen. Begravelser og Bisettelser må avholdes i Leinstrand kirke eller andre kirker.
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Konfirmanter  
Byneset 2019

Første rekke fra venstre:  
Malin Gomo, Kristin Vik Bjørkøy,  
Joachim Natanel Berg, Maja Iselin Rye, 
Sokneprest Sveinung Enstad, Stine Antonsen 
Braa, Pauline Berg lerstad, Kristoffer Svanemsli

Andre rekke fra venstre:  
Sina Mari Johnsen Schei, Amanda Bakken 
Tøndevold, Øystein Grimstad,  
Jostein Tronsaune, Malin Utness Meek, 
Thorvald Gabestad Nørsett, Noah Holthe 
Mathisen, Lukas August Pedersen Myhr,  
Noa Leander Juul, Natalie Klevset Leimbrock

Tredje rekke fra venstre:  
Marte Humstad, Eirin Anita Knudsen Aasen, 
Henrik Aleksander Brå, Hanne Margrethe 
Volden Hoem, Ingrid Røhmen Megård,  
Marcus Selvåg Williamsen, Alexander Rathe 
Bye, Marcus Sørheim Hove, Marie Katrin 
Skjøstad Kleiven, Tina Louise Aunmo Wold, 
Vegard Lyng 

Konsert i Leinstrand kirke

Fra konserten med «Svartehavets Don Kosakk-kor» i Leinstrand kirke  7. august.

Giro i menighetsbladet!
Denne gangen prøver vi noe nytt. 
Da bladet nå distribueres av Posten så 
er ikke lenger mulig å ha en løs giro i 
bladet. 
Men vi håper at du som leser bladet 
fortsatt kan tenke deg å støtte driften. 

Det blir ikke noe billigere å trykke og 
distribuere bladet.  

Konto nr  1503 81 70241     
Byneset og Leinstrand menighetsblad, 
Heimdalsv. 4, 7080 Heimdal

Dere som får bladet tilsendt med navn 
har betalt kontingent tidligere. 
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Konfirmanter  
Leinstrand 2019

Første rekke fra venstre:  
Sebastian Bøstein-Melhus, Malin Hagen, 
Sokneprest Sveinung Enstad, Inalill Olsen 
Kjøren, Martha-Oline Goa

Andre rekke fra venstre:  
Bianca Marit Jagtøyen Mazzetti,  
Gabriel Steen, Sølve Høen Sjøflot,  
Emil Clamèn, Martin Dalen,  
Edvin Forseth Jensen, Karen Brustad Moe

Tredje rekke fra venstre:  
Anakin Justin Østhus, Daniel Lyngby,  
Simon Blomli Nerdal, Robin Knudsen Svendsen 

I forbindelse med menighetens årsmøte den 17. mars ble det under 
samtalen tatt til ordet for at menighetsrådet måtte ta et nytt initia-
tiv knyttet til å få bygd et HC-toalett i kirka. Dette har beklageligvis 
vært et tilbakevennende tema gjennom flere tiår.

Det ble rettet en henvendelse til kirkevergen og tilbakemeldingen 
derfra var at et HC-toalett ville bli bygd i bårehuset når det engang 
i fremtiden skulle bygges en ny driftsbygning. 

Det å plassere et HC-toalett i bårehuset er overhodet ikke tilfredss-
tillende og er det samme som å si til kirkegjengere som har behov 
for et HC-toalett at de ikke er velkommen i kirken. 

Menighetsrådet tok da kontakt med Handicap forbundet og deres 
lokalavdeling i Trondheim og inviterte de til en befaring ved Byneset 
kirke den 5. juni. De stilte med to representanter Karl-Egil Elstad og 

Status Handicap-toalett i Byneset kirke 

Karl-Egil Elstad og Torill Kvaløsæter  
ved nedgangen til toalettet.

Torill Kvaløsæter som møtte opp og var med på befaring i kirka og 
samtalte litt om hvilke erfaringer Handicapforbundet har hatt med 
andre forsamlingslokaler. Videre fikk vi også overlevert hvilke krav 
som stilles til areal for å få bygget et HC-toalett.

Veien videre i denne føljetongen blir nå at vi tar kontakt med Kris-
tian Lian som jobber ved regionkontoret til Handicapforbundet i 
Trøndelag. Han har blant annet erfaring fra tilrettelegging for rul-
lestolbrukere i en eldre stavkirke i Trøndelag. Vi tar sikte på å rette 
en ny henvendelse til kirkevergen muligens sammen med Handicap-
forbundet i Trøndelag for å se om dette kan være vei frem til å få 
bygd et HC-toalett. 

Menighetsrådet er av den oppfatning at ved å utvide dagens våpen-
hus så skal det være mulig å få til et HC-toalett i tett tilknytning til 
inngangspartiet til Byneset kirke.
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I Nidaros bispedømme  
er det tre lister ved  
bisp e dømm  eråds va lget.  
Disse er presentert alfa betisk 
etter listenavnet. Kandidatene 
på hver liste er presentert i 
prioritert rekke følge.

Nominasjonskomiteens liste:
Listen består av personer som er 
foreslått av de lokale menighetsrådene 
i bispedømmet, og prioritert av felles 
nominasjonskomité. Personene speiler 
et mangfold av meninger og syn, slik 
det også er i den norske folkekirken. Vi 
representerer ingen organisasjon eller 
interessegruppe. Den enkelte kandidat 
presenterer selv de saker en spesielt vil 
arbeide for.  Sammen vil vi arbeide for 
den lokale kirkes beste. 

Mer informasjon finner du på  
www.nominasjonslisten.no 

Kolbjørn Lie

f. 1965, misjonær/lærer
Levanger1

Kjersti Ngozi 
Furuseth

f. 1963, sykepleier
Rissa2

Marit Ranfrid 
Kvestad Sæther

f. 1958, frisør
Trondheim6

Bjørn Sæther

f. 1955, hydrolog
Trondheim3

Ingeline Furuseth

f. 1999, student
Rissa7

Brit Skjelbred

f. 1949, pensjonist 
Trondheim1

Jan Olav Straume

1955, pensjonist 
Trondheim11

Eivind Rindal

f. 1988, student 
Trondheim8

Kirsten Margrete 
Selnæs

f. 1976, fysiker 
Trondheim5

Randi Sollie 
Denstad

f. 1952, Rissa
4

Hanne Grethe 
Hansen

f. 1966, sykepleier
Trondheim4

Sigurd Flå Gustad

f. 1998, industri
mekaniker, Ekne8

Arild Kvernmo 
Pedersen

f. 1991, ingeniør
Verdal2

Maj Brit  
Slapgaard Larsen

f. 1957, lærer 
Verdal9

Marit Arnesen 
Bergendahl

f. 1984, student 
Trondheim6

Ole Jørgen 
Haaverstad

f. 1952, småbruker
Stadsbygd5

Erik Seem

f. 1955, pensjonist 
Grong3

Knut Aasheim

f. 1955, adjunkt 
Røros10

Helge Nilsen

f. 1952, rådgiver 
Åfjord7

Bønnelista:
Bønnelista vil videreføre den bibelske 
tro og tradisjon som Den norske kirke 
har vært tuftet på siden reformasjonen. 
Alle avgjørelser i kirken må være 
i tråd med Bibel og bekjennelse  
kirkens grunnlag. Den norske kirke 
skal være en del av Guds synlige kirke 
på jord. Vi ønsker en fornyet kirke 
med medlemmer som har Jesus som 
Herre og som søker Gud i bønn og 
tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som 
er ledet av Guds hellige Ånd og som 
oppmuntrer alle til å tjene Gud på 
forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre i de 
lokale menighetene, hvor medlemmene 
i menighetsrådene blir kurset i hva 
det vil si å være en disippel, drive 
menighetsplanting og bygge menighet. 

Bli kjent med kandidatene på  
www.bonnelista.no

Kandidater ved valg til Bispedømmerådet 
og kirkemøtet
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Agnes Sofie Gjeset

f. 1986, adjunkt
Fosnes1

Grete Bækken 
Mollan

f. 1969, seniorkonsulent
Steinkjer2

Alex Ramstad 
Døsvik

f. 1994, student
Ørland3

Borghild Husdal 
Buhaug

f. 1964, rektor
Leksvik11

Olav Bremnes

f. 1958, samhandlings
sjef, Namsos8

Sissel Mørreaunet

f. 1955, førstelektor 
Trondheim5

Guri Gunnes

f. 2000, skoleelev
Storås15

Ivar SelmerOlsen

f. 1952, pensjonist
Trondheim4

Vetle Christian 
Nødtvedt

f. 1995, student 
Trondheim14

Line Marie Ros
vold Fjeldahl

f. 1971, fagleder 
Leksvik12

Ingrid Marie 
Heiene

f. 1990, stipendiat
Trondheim12

Jon Høsøien

f. 1944, pensjonist
Røros9

Kevin Hoel Tårnes

f. 1997, befrakter 
Trondheim6

Georg Bøni Ofstad

f. 1999, lærling 
Trondheim13

Pål Sæther Eiden

f. 1969, adjunkt
Vikna10

Bjørnar Fjellhaug

f. 1979, rektor 
Trondheim7

Åpen folkekirke:
Vi som står på Åpen folkekirke sin liste 
vil at Den norske kirke skal videre
utvikles som en åpen og demokratisk 
folkekirke. Vi vil arbeide for en kirke for 
alle, som fremmer menneskeverdet og 
motarbeider diskriminering. 

Åpen folkekirke i Nidaros bispedømme 
vil forsvare kirkens vedtak om at like
kjønnede par kan gifte seg i kirka. Vi tror 
at flertallet av kirkens medlemmer ønsker 
en raus kirke, med varme og omsorg 
for alle mennesker. Vi ønsker å styrke 
kirkedemokratiet og legge til rette for at 
alle kan delta. Vi slutter oss til Den norske 
kirkes visjon: «Mer himmel på jorda».

Kirka skal være en viktig kulturbærer og 
verdistemme i samfunnet. Vi som står 
på denne lista har ulike livserfaringer, 
men står sammen i arbeidet for at den 
kjærlighet Jesus står for, skal berøre og 
ha betydning for alle mennesker.

Bli bedre kjent med oss på 
apenfolkekirke.org

KVELDSMAT  
på kapellet

Søndagene 29. september,  
27. oktober og 24. november  

kl. 17.00 inviterer vi til 
møtepunkt for små og store. 

Det blir kveldsmat, sosialt 
samvær og samling rundt 
bibelhistorier med utgang-
spunkt i Søndagsskolens 
opplegg “Sprell levende”.

Trenger du litt avlastning og et 
pusterom i hverdagen?

Middag       musikk

Esp bedehus, 
Kammen

Torsdagene 19.sept., 17.okt.  
og 21. nov. kl.1630-1800 

 
 

    
for barna etter middagen

Påmelding til Unni Taraldsen Aune
senest kvelden før: Mobil/mail: 954 74 299/
ua936@kirken.no (frivillig betaling)



Merete Holm Anderssen,  
f. 1996, Kammen

1. Jeg ønsker at 
menigheten skal 
være et inkluder-
ende sted for alle 
på Byneset og 
Leinstrand. 

2. Jeg kan bidra til et 
godt samarbeid og samhold i menighe-
tene. 

Frode Hove, f. 1975, Hangersletta

1. Når Byneset 
og Leinstrand 
menigheter når 
slår seg sammen 
fra nyttår tror jeg 
ikke folk flest vil 
merke så stor for-
skjell, men viktig at 
menighetsrådet er jevnt fordelt i mel-
lom bygdene. De ansatte har i mange 
år jobbet i og for begge bygdene, 
nå skal et felles menighetsråd gjøre 
det samme for alles interesse. Har et 
ønske om et felles menighetshus en 
gang i fremtiden.

2. Jeg vil gjøre meg godt kjent i begge 
plassene sitt menighets arbeid og være 
med på å bygge gode relasjoner.

Olga Elisabeth Slettahjell,  
f. 1950, Torgerstuen

1. Ett ønske kan være at menighetene i 
det som nå er Byneset og Leinstrand 
kan oppleve det positivt å bli slått sam-
men til én menighet. At man fra 1. jan 
2020 føler seg like  velkommen uansett 
om man er på gudstjeneste/arrange-
ment i Leinstrand eller Byneset. 

2. Jeg ser det som 
viktig å fremsnakke 
sammenslåingen og 
samtidig være lyt-
tende til den/dem 
som måtte oppleve 
det vanskelig. Det 
kan jo virke litt 
fremmed, og alle endringer krever noe 
av oss mennesker. Vil gjerne være med 
å bidra til en god dialog i denne situas-
jonen. 

Siv Mari Forsmark, f.1972, Spongdal

1. Folkekirka er viktig 
for meg. Jeg ønsker 
at kirka skal romme 
både hverdag og 
fest. Aktivitetene 
menigheten tilbyr 
skal være relevant 
og terskelen skal 
være lav for å delta. Jeg håper at 
Byneset og Leinstrand menighet vil 
kunne tilby enda flere aktiviteter og 
møtesteder enn i dag. 

2. Jeg har lang erfaring med menighet-
sarbeid, og kan vel bidra stort sett der 
det trengs :)

Einar Nordbø, f. 1957, Sørnypan

Når det gjeld spørsmål 
om kva eg ønsker 
for menigheita etter 
samanslåinga og kva 
mitt bidrag vil vere, slik 
det vart stilt spørsmål 
om i e-post 20. juni, 
lyt eg berre seie at 
dette er ei ny problemstilling for meg. 
Eg har kan hende høyrt om at dette var 

aktuelt i framtida, men det er ikkje noko 
som eg har reflektert over. Difor har eg 
ikkje bestemte synspunkt eller lovnad ar 
å kome med no. På eit generelt grunnlag 
er eg oppteken av at god økonomi styring 
er eit overordna og naudsynt mål for all 
verksemd. 

Lars Engen, f.1966, Engen

1. Ønsker menigheten 
skal virke for en 
positiv sam handling 
mellom kirka og 
befolkning en 
på Byneset og 
Leinstrand.

2. Jeg ønsker å 
bringe meninger fra folkedypet fram i 
menighetsrådet.

May Oddrun Næss, f.1970, Melhus

1. Håper og ønsker 
at Byneset og 
Leinstrand skal 
kunne få til ett 
godt samarbeid. 
Der man setter 
menigheten i fokus 
og kan gjøre kirken 
til ett rom som kan brukes til mer enn 
Gudstjenester. Jobber for at kirken skal 
bli mer attraktiv for folk flest, og alle 
aldre.

2. Jeg kan hjelpe til med å komme med 
forslag, støtte opp, være et medmen-
neske og bidra slik at det blir mulig at 
kirken blir brukt til flere aktiviteter.

Berit Moe Nyberg, f.1950, Kammen

1. Et større menighets-
fellesskap håper 
jeg blir robust, 
og vil inspirere til 
videre utvikling og 
føre til en rasjonell 
utnyttelse av res-
sursene. Det bør 
være forholdsvis lik representa sjon 
fra Leinstrand og Byneset, og om 
mulig få til en spredt alderssammen-
setning. Det burde bli like naturlig for 
Leinstrandinger å delta på arrange-
ment på Byneset og vice versa. 
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LISTE VED MENIGHETSRÅDSVALGET 9. september 2019

1. Einar Nordbø
2. Ragnhild Kiplesund Gjære
3. Anders Aa
4. Randi Aronsen
5. Frode Hove
6. Merete Holm Anderssen
7. Amalie Gipling

8. Signe Lise Hjellen
9. Olga Elisabeth Slettahjell
10. May Oddrun Næss
11. Lars Engen
12. Anita Martila Pettersen
13. Berit Nyberg
14. Siv-Mari Forsmark

Kirkevalget foregår på samme sted og til samme tid som kommune– og fylkestingsvalget
Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00

MENIGHETSRÅDENE INFORMERER



2. Jeg er disponibel til å ta del i praktiske 
gjøremål, hvis det skulle bli behov for 
det.

Anders Aa, f. 1966, Nyplia

1. Jeg ser jo at 
menighet ene er der, 
folk har fortsatt sin 
barnetro, men at 
samfunnet, gjerne 
med mediene i spis-
sen, har en  tendens 
til å stigmatisere 
den kristne tro. Oppmøte i kirken preges 
av det. Uttrykket i artikler i media 
preges av det. Det virker som det sta-
dig blir litt større terskel for folk flest 
å møte i kirken. Samtidig har folk på 
Byneset og Leinstrand kanskje vært lite 
bevisst hvor like de er, både i tro og liv.

2. Det er viktig å gi «folk flest» i bygda, 
tryggheten som trengs for å forsvare 
sin egen barnetro. Det foretas allerede 
en flott innsats ovenfor, spesielt barn 
og ungdom, både på Byneset og 
på Leinstrand. Kanskje trenger vi å 
ufarlig gjøre forholdet til Kirken, også 
for de litt mere voksne i bygda? Når 
menighetene nå blir til én, blir vi et 
større felleskap og kanskje tydeligere 
for de som trenger en lavere terskel 
inn i menigheten. Jeg er så heldig å 
ha en arbeidsplass, der kolleger har 
en sterk tro, riktignok bekjent til for-
skjellige religioner. Dette gir gode 
muligheter for samtale på tvers av 
trosretninger, og en forståelse av at 
det er et overraskende stort felles 
verdigrunnlag mellom religionene. 
Jeg mener samtalen med mennesker 
i dagliglivet, er viktig for å innse at 

det nettopp er vår barnetro og Kirken, 
som har gitt oss det verdigrunnlaget vi 
tross alt er stolte av å ha. 

Som nærmeste nabo til Leinstrand Kirke, 
vil jeg i alle fall kunne bidra med praktisk 
bistand i og rundt aktivitetene i kirken.

Anita Martila Pettersen,  
f.1966, Mulberga

Først vil jeg fortelle at jeg har blitt vel-
dig glad i Byneskirka. Jeg kom flyttende 
til Byneset -03 og ble 
fort glad i bygda. Men 
kjente ikke til tilbudet 
som bygda eller kirka 
hadde å tilby.
Tenker at det å inklu-
dere de nyinnflyttede 
til kirka, og å skape 
et miljø rundt kirkens 
arbeid er viktig. 
Har jo fått gleden av å oppleve både 
barnedåp, bryllup og ikke minst fått 
sett min sønn Marcus blitt konfirmert i 
kirka. Da ble vi mottatt av en fantastisk 
menighet, som ga av seg selv i form av 
glede, humor og varme. 

1. Mitt ønske er at kirken klarer å beholde 
varmen og gleden som kirka gir til 
mange. En levende glad kirke som 
inkluderer alle, gamle og unge uansett 
nasjonalitet og legning. At den gode 
servicen ikke blir dårligere, men at 
kirka klarer å opprettholde de samme 
tilbudene kirka allerede har, den støt-
ten kirka og menigheten gir gjennom 
kirkelige handlinger. 

2. Bidra oppsøkende til dugnad, skyss 
til kirka for de som trenger hjelp til å 

komme seg til kirka. Skape et miljø. 
Kanskje kirkens frivillige kan oppsøke 
de nyinnflyttede , frivillige som kan 
ta kontakt og ønske dem velkommen. 
Frivillige kan presentere bygda, kirka, 
hva den har å tilby av kulturelle og 
sosiale aktiviteter. Folk blir inkludert, 
blir kjente med hverandre, som igjen 
skaper trygghet og et godt sosialt 
miljø.

Ragnhild Kiplesund Gjære,  
f.1985, Oppeggen

1. Ønsker at 
menigheten kan 
være et åndelig 
hjem hvor man kan 
oppleve forkynnelse 
og felleskap, som 
gir næring til troen 
i alle livsfaser og 
 perioder av livet. 

2. Ønsker å bidra i menigheten med å 
hjelpe til med det jeg kan og med å 
være til stede når jeg har mulighet. Vil 
gjerne også bidra i barne arbeidet med 
å starte gårdsklubb. 

Signe Lise Vaaje Hjellen,  
f.1958, Hjellen.

1. Ønsker at det blir 
en menighet som 
folk kan føle seg 
hjemme i. At det 
blir en menighet der 
begge de to gamle 
menighetene er like-
verdige. 

2. Jobbe for å få en kirke der alle føler 
seg velkommen. 
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BABYSANG
Velkommen til babysang! Ta med babyen på en trivelig sang-
stund. Det blir babysang annenhver fredag på Berg bede hus, 
Nypantunet eller Byneset helse- og velferdssenter kl. 11.00.

30. august Berg bedehus

13. september Berg bedehus

27. september Nypantunet

11. oktober Berg bedehus

25. oktober Byneset helse- og 
velferdssenter

8. november Nypantunet

22. november Byneset helse- og  
velferdssenter

2. desember Berg bedehus
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Byneset og Leinstrand menigheter

Dette er en fin mulighet til å bli 
kjent med andre småbarnsforeldre.

Vi avslutter med felles lunsj.  
Vi ordner med enkel servering og 
drikke. Spørsmål?  
Ta kontakt med Bjørn-Olav  
på tlf. 918 79 489.

VELKOMMEN!
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Annonser og kunngjøringer
SØKNAD PÅ LEGATMIDLER SOM UTDELES I 2019
BERIT OG RANGVALD HAUGS LEGAT 
TIL SANGENS FREMME PÅ BYNESET

Følgende er berettiget til støtte av 
legatmidlene:
•  Igangværende songlag på Byneset
•  Enkeltpersoner bosatt i tidligere 

Byneset kommune, med utdanning i 
sang og musikk

•  Utdannelse av dirigenter for sang og 
musikk.

Vedkommende må være bosatt i 
tidligere Byneset kommune

Søknad sendes:
Tove Fallan Strand
Bjøra 12
7070 Bosberg 

BYNESET FELLESLEGAT FOR 
UTDANNING

Legatets midler kan deles ut til ungdom-
mer på Byneset som er elever ved folke-
høyskoler eller videregående skoler med 
naturbruksfag. Alle typer folkehøgskoler 
er aktuelle. Skjetlein vgs og Øya vgs er 
eksempler på slike videregående skoler.

Søknaden på legatmidler må inneholde 
opplysninger om kostnader ved utdan-
ningen og opplysninger om eventuelle 
andre stipendtildelinger. Husk å oppgi 
ditt konto nummer! Søknaden sendes:

Byneset felleslegat for utdanning
v/Olav Noteng
Høyemshaugen 53
7074 Spongdal
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
v/Siv Mari Forsmark
Jonetta Mules vei 8
7074 Spongdal
sivmariforsmark@gmail.com

STIFTELSEN NBGF (NORDBYGDENS 
GAMMELDANSFORENING) 
BYNESET-BIDRAG

Formålet er å støtte ulike tiltak til 
almennyttige formål for befolkningen 
på Byneset. Støtte kan søkes av lag 
og foreninger og private og offentlige 
institu sjoner. Beskriv tiltaket det søkes 
om, hvordan dette tenkes finansiert 
og når det planlegges påstartet/gjen-
nomført. Oppgi kontonummer. Søknad 
sendes:

Stiftelsen NBGF
v/Endre Persen
Klefstadhaugen 16 A
7070 BOSBERG
Epost: epe@hent.no

BYNESET FJELLSTYRE

Byneset fjellstyre fordeler en liten pott 
penger hvert år til allmennyttige formål 
innenfor Byneset gamle kommune. 
Pengene skal brukes til positive tiltak 
som kommer bygda til gode.

Søknaden sendes til:
Byneset fjellstyre
v/ Arnold Hamstad
Leinstrandveien 562
7083 Leinstrand

Søknadsfrist for alle
1. nov. 2019

MØTER I BYNESET 
NORMISJON  
høsten 2019  

• Søndag 1. sept. Kl. 19.30  
på Berg bedehus

• Søndag 22. sept. Kl. 19.30  
på Berg bedehus, fellesmøte med 
Byneset misjonsforening NLM

Leinstrand sanitetsforening 
arrangerer motekveld i Klett 
samfunnshus 24 september kl 19.00. 

Underholdning, oppvisning og server-
ing. 

Velkommen!

Aktiviteter for barn og unge
• Babysang kl. 11.00 annen hver fredag.
• Fusion ungdomsklubb på Berg bedehus annenhver fredag  

kl. 18.00-22.00.
• 4/9: Oppstart «Gårdsklubb» på Oppegga for barn opp til 10 år.
 2/10: Oppstart «Onsdagsklubben» på Esp bedehus for barn 

opp til 10 år. For flere datoer og mer informasjon,  
se menighetens hjemmeside og Facebookside.

• 20/10: 4-årsbokutdeling felles for Byneset og 
Leinstrand i Leinstrand kirke kl. 11.00

• 13/10: Konfirmant-reunion 2004-erne.
• 20/10: Konfirmant-reunion 2003-erne

Fusion 

Høsten 2019
Berg bedehus kl. 18.00-22.00

Alle fra 8. trinn og opp er hjertelig velkommen.
(Med forbehold om endringer)

30. august 
13. september
27. september

11. oktober
25. oktober
8. november

22. november
6. desember     
(Fredsgudstjeneste)

Byneset og Leinstrand 
 ungdomsklubb
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Takk                              
Takk for oppmerksomhet og deltagelse i anledning  
Brynhild Bergs  bortgang.  
Erik Berg Marit, Guri og Randi m/familie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og minne-
gave, som gis til Byneset Blomsterfond, ved vår kjære mor 
Anna Elise Kviseth sin bortgang. En takk også til prest 
 Robertstad for en fin tale i kirken.  
Karin Lovise og Alfred med familie

I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 8. septembertil 27. oktober 2019

8. september  –  13. søndag i 
treenighets tiden

BYNESET KIRKE  KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad, nattverd

50-årskonfirmantene innbudt

15. september – Vingårdssøndagen

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad, nattverd

50-årskonfirmantene innbudt

22. september – 15. søndag i 
treenighets tiden

RYE KAPELL KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad, nattverd

29. september – 16. søndag i 
 treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Esbjørn Hummelgård

Offer til menighetsarbeidet

6. oktober –        17. søndag i 
treenighets tiden

INGEN GUDSTJENESTER

13. oktober –      18. søndag i 
 treenighetstiden 

BYDELSKAFEEN, SPONGDAL KL. 11.00 

Gudstjeneste ved Enstad og Taraldsen 
Aune

Nattverd

20. oktober –      19. søndag i 
treenighets tiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved Enstad, nattverd

Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

27. oktober – Bots- og bønnedag 

RYE KAPELL KL. 11.00

Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner. 

ETTERMIDDAGSTREFF
på Nypantunet 22. oktober kl. 17.00

• Andakt ved Nils Åge Aune       • Bevertning og utlodning

Velkommen!

Med forbehold om endringer.

 ETTERMIDDAGSTREFF I 
BYDELSKAFEEN PÅ SPONGDAL
Onsdag 18. september  kl. 17.00
• Arne Håbjørg forteller og viser bilder fra  

Historielagets siste Amerikatur. 
• Andakt ved Sveinung Enstad
• Utlodning, Bevertning

Onsdag 16. oktober kl. 17.00
• Arnt Frøseth forteller fra pilegrimstur til  

Santiago de Campostella i Spania.
• Andakt ved Audun Slettahjell
• Utlodning, Bevertning 

Arr: Diakoniutvalget i Byneset menighet

MØTEOVERSIKT 2019
for Byneset Misjonsforening,  

Norsk Luthersk Misjonssamband

I. FORENINGSMØTER PÅ SØNDAGER
22. september: Berg bedehus,  

fellesmøte med Byneset Normisjon 

II. RØDDEFEST
Søndag 24. november: Røddefest på Berg bedehus  kl. 19.30

III. MØTEUKE HØSTEN 2019,  
29. OKTOBER – 01.NOVEMBER (UKE 44). 

Tirsdag, 29. oktober: hos Grethe og Bjørn Røstum 19.30  
Onsdag, 30. oktober: hos Inger og Bertil Halsen 19.30
Torsdag, 31. oktober :hos Eldbjørg og Ola Røstum 19.30  
Fredag, 1. november hos Ragnhild og Erlend Gjære 19.30

NB: DET TAS FORBEHOLD OM FORANDRINGER I PROGRAMMET



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

Min salme

Dette er den salmen 
som er oversatt til flest 
språk og som  synges i 
alle land. 

Det er  godt å kunne synge sammen på 
forskjellige språk. Har opplevd å synge den 
sammen på Norsk – Estisk – Russisk – Ukrainsk  
og det gir en mektig opplevelse. 

Helge Venås

O, store Gud
Tekst Carl Boberg, 1885 
Melodi Svensk folketone  
Oversatt av Knut J. Andersen

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå

O store Gud, når jeg i undring aner,
hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner,
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord;

*/* Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
O store Gud, o store Gud! */*

Når jeg i skriften ser du mange under,
som Gud har gjort fra første Adams tid.
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livet strid.
Refr.

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil han sonet verdens synd og døde,
og oppsto for å frelse hver en sjel:
Refr.

Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se.
Vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne:

*/* Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
O store Gud, o store Gud! */*

En gruppe 
fra Byneset 
Spellmannslag 
deltok med mye 
flott musikk.  
De kom spillende 
inn i starten av 
gudstjenesten,  
og de hadde 
ansvaret for de 
fleste musikalske 
innslag i liturgien.

Etterpå var det 
kirkekaffe på 
kirkebakken. 

Gudstjenesten den 9. juni


