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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

Leder i menighetsrådet: 
Merete Holm Anderssen 
tlf. 940 55 249
e-post: merete_96@hotmail.com 

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

Jon Rokseth
Tlf. 920 50 531
jorokset@online.no

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

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Olga Elisabeth Slettahjell
Tlf. 930 67 554
e-post: olgsle50@gmail.com

Kirkens ansatte

Redaksjonen har vedtatt at menighetsbladet kommer  
ut med 4 nummer i 2021.
Utgivelsene er bestemt slik: uke 7, 16, 34 og 47. 
Stoff til neste nr må være innlevert før 7. okt. 2021. 
Sendes til hv456@kirken.no

Slekters gang 
Døpte
04.04.  Viktor Daae Eide, Leinstrand kirke 
04.04.  Noah Alexander Refseth-Nordbach, Horg kirke 
11.04.  Eirin Isaksen, Byneset kirke 
09.05.  Ellinor Dithlevsen Berg, Byneset kirke 
09.05.  Andrea Lorentzen Misund, Byneset kirke 
13.05.  Luna Estelle Øvrehus-Rønning, Leinstrand kirke 
13.05.  Emilie Raaket Singstad, Leinstrand kirke 
16.05.  Emil Skotnes Nervik, Havstein kirke 
20.06.  Alba Brå Johnsen, Byneset kirke 
20.06.  Jacob Nordbotten, Byneset kirke 
20.06.  Emil Kolberg Klomsten, Heimdal kirke 
11.07.  Alice Hoem, Byneset kirke 
08.08.  Ida Brøtan, Byneset kirke 
22.08.  Wilma Berntzen, Leinstrand kirke 
22.08.  Noah Jensvold Thorgaard, Leinstrand kirke 
28.08.  Filip Stavrakakis Hansen, Nidarosdomen     

Vigde 
10.07.  Nina Strand Kvernemo og Andreas Solberg Iversen, Leinstrand kirke  
10.07.  Charlotte Vanvik og Alexander Lund Engen, Byneset kirke 
14.08.  Kristine Husby Bratseth og Ingar Kiplesund, Byneset kirke 
21.08.  Eli Margrethe Opland og Bjørn Kjetil Brattset, Byneset kirke 
28.08.  Cecilie Strand Bergquist og Kjetil Benberg, Leinstrand kirke 
28.08.  Beate Lindblom og Torkell Wanvik, Leinstrand kirke 

Døde
18.03.  Trygve Nikolai Johansen. f. 1925
12.04.  Inger-May Reberg.  F. 1931
16.04.  Jan Kåre Reitan, f. 1948
20.04.  Doris Margaret Bodsberg. F.1928
29.04.  Kari Levang. F.1941
01.05.  Jostein Arne Skotvoll. F.1935
06.05.  Sverre Eggen. F. 1927
10.05.  Jon Holte. F.1934
15.05.  Lars Erik Andresen. F. 1954
18.05.  Anders Klæt. F.1927
03.06.  Bodil Gunelie Råken  f. 1932
25.06.  Marianne Berg  f. 1959
18.07.  Reidar Morten Roksvaag   f. 1938
27.07.  Arna Lovise Daffinrud  f. 1932

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



Er den eneste idioten vi forbinder noe 
positivt med «sportsidioten»?

I skrivende stund er fotball-EM over, mens OL i Tokyo står for 
døren. For Danmark sin del skapte EM et helt spesielt nasjonalt 
samhold. Folk ble hyggeligere på butikken, fikk overskudd til dagens 
gjøremål. Vi skal ikke undervurdere det mentalterapeutiske aspektet 
ved sporten. Tenk for eksempel på hvor mange som får utløp for 
opplagret frustrasjon hver søndag! Vi vil heller at det går ut over 
dommeren på hundre meters avstand enn ektefelle og barn der 
hjemme. Null avstand. 

Karsten Warholm gjør noe viktig for nasjonen, han samler og 
inspirerer oss. Gir oss en stolthet, selv om vi ikke kjenner han. Rører 
hjertene idet han løper fortere enn noe menneske har gjort før på 
400m hekk. 

«Sportsidioten» anerkjennes vel mer en han (det er vel oftest HAN!) 
latterliggjøres. Han kan mye, og han har evnen til å la seg begeistre 
og smitte andre med sin begeistring. 

Det er flott at det finnes slike regisserte drama innenfor gitte 
rammer, som kan engasjere, frustrere og glede. Sporten er en 

unik brobygger og kontaktskaper. 
Statsledere tyr gjerne til dette 
temaet for å bryte isen når de møtes. 
Prestasjonene er upolitiske. Det kan 
være mye korrupsjon og maktmisbruk i 
kulissene i idrettsforbundene, men likevel; 
det kan samtales trygt om utøvere og lag i 
alle lag av samfunnet. Utøverne inspirerer til å jobbe mot et mål, 
selv om det kan være andre ting enn sport som er målet. 

Takk Gud for livets distraksjoner! Det er hardt nok som det er, og 
vi trenger noen fristeder, enten det er sport, strikking, birøkting, 
maling, lesing, film, litteratur, moltetur eller fisketur. 

Til slutt kommer en punchline om Kirken: Den er et fristed som 
verken representerer virkelighetsflukt eller distraksjon! Tenk litt på 
den før du leser videre! 

Sveinung Enstad
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Til ettertanke

• HANDICAP TOALETT  
I BYNESET KIRKE  
Vi har mottatt svar fra Riksantikvaren 
om at vi får godkjent endringer på 
dagens våpenhus slik at det kan bli 
plass til både et handicap toalett og 
dåpsrom. Saken er oversendt kirkelig 
fellesråd for videre behandling. 

Menighetsbladet vil framover forsøke 
å forfølge og oppdatere hvordan saken 
står til en hver tid.  

• RYE KAPELL 
Eventuelt salg av parkeringsplassen 
er utsatt inntil videre. Vi har vært i 
kontakt med kirkelig fellesråd om 

eventuelt overtakelse av driften av 
Rye kapell. Det skal utarbeides en 
tilstandsanalyse for bygget. Saken vil 
bli behandlet videre i fellesrådet. Vi 
kommer tilbake med mere info i neste 
menighetsblad. 

Menighetsrådet informerer
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•  Kjøp av bøker til 4 åringene.

•  Bibler til konfirmantene

•  Støtte til konfirmanthelg (hele beløpet dekkes ikke opp av egenandelen). 

•  Støtte til lederkurs for ungdom

•  Sangere og musikere i gudstjenesten f. eks ved konfirmasjon og høytider

En av de ganske få «frie» inntektskildene som menighetene har er for sin virksomhet er 
«Offer til menighetens arbeide». Det samlede beløp pr år som kommer inn på dette blir  
stadig mindre.  

Utgifter til drift av kirkebygg og kirkegård, slik som strøm, vedlikehold, reparasjoner osv. 
osv. er jo bevilgninger fra kommune og stat. Likedan lønn til ansatte.  

Hvordan vil pengene 
som kommer inn bli brukt ?

MENIGHETENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK-SIDE 
Endringer skjer fort for tiden, og menighetsbladet vil ikke alltid være  
oppdatert. Redaksjonen vil oppfordre til å følge med på menighetens 

hjemmeside eller Facebook-side. Vi forsøker å holde disse sidene  
oppdatert til enhver tid ut fra hvilke restriksjoner som gjelder.

https://kirken.no/bynesetogleinstrand
Byneset og Leinstrand menighet

Menigheten har igjen
fått nytt kontonummer

4213 20 96001
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Rakedag på kirkegården på Byneset

Og etterpå var det kaffe

17. mai 2021 ved Sykehjemmet på Spongdal 

Rakedag på kirkegården på Leinstrand

Kirkekaffe ved Byneset kirke 1. mai 2021

   
  Glimt �a

meni�etslivet

Foto: Jon Rokseth og Rolf Røstum 



Helme menighet i Estland

Vi ønsker denne gangen å fokusere på menighetens vennskaps-
menighet i Estland; nemlig Helme menighet. Hovedgrunnen er at 
bynesinger har hatt denne kontakten i litt over 25 år

LITT HISTORIKK:
Estland har hatt en svært broket historie (for de som har lyst til å 
lese mer om dette henviser vi til en artikkel om Estland i Wikipedia). 
I vår sammenheng hopper vi rett til oppløsningen av Sovjetunionen. 
Våren 1991 ble det avholdt folkeavstemning om selvstendighet som 
endte med klart flertall for løsrivelse fra Sovjetunionen. Estland ble 
selvstendig høsten 1991. De siste tidligere sovjetiske soldatene 
forlot Estland 31. august 1994.

 
 
Allerede fra midt på 1980-tallet hadde det vært kontakt mellom 
Trøndelag og Estland fordi noen hadde sett det enorme behovet for 
materiell hjelp. Fattigdommen var stor! Det startet med at Snillfjord 
menighet ba om en vennskapsmenighet gjennom Misjon Bak Jern-
teppet, nå Stefanusalliansen. De ble da vennskapsmenighet med 
Tapa Metodistkirke i Estland. Orkdal Menighet ble oppfordret av 
representanter for Snillfjord til være vennskapsmenighet for Paide 
Metodistkirke. Kontakten ble opprettet og fra da av har det gått 
flere bussturer med hjelpesendinger og etter hvert mange trailere. 
Dette var mens Ann-Elin og Audun Slettahjell var i Orkdal.

I 1994 dro Ann Elin Winsnes Slettahjell med en hjelpepleierklasse fra 
Orkdal videregående skole til Helme i Estland med en hjelpesending. 
Klassen kom  i kontakt med sognepresten i Helme samt at de fikk 
kontakt med ordføreren i distriktet. Sognepresten hadde et sterkt 
ønske om å etablere kontakt med en menighet i Norge. Dette ble 
formidla videre til menighetsrådet på Byneset. 

Etter invitasjon fra Helme menighet reiste Byneset Ungdomskor i 
1994 på tur til Estland sammen med flere foreldre. Her bidro de med 
konserter på flere steder, blant annet på sykehuset i Tõrva, sentrum 
i Helme. Kristen Videregående skole i Trøndelag har for øvrig hatt 
praksisplasser for hjelpepleieelever i flere år ved dette sykehuset.

I ettertid var det nok flere i følget som tenkte på at de var med 
ferga Estonia bare et par uker før den gikk ned i Østersjøen og over 
850 mennesker omkom.

I 1995 var det representanter fra Byneset som reiste over og 
besøkte Helme. Kontaktgaven var et bilde av Byneset kirke som 
ble overrakt av Jarle Haugum på vegne av Byneset menighet.

Ungdomskoret synger på Tõrva Sykehus, 1994

Estland er det minste og det nordligste landet av de tre republik-
kene som utgjør Baltikum. Det grenser mot Østersjøen i nord og 
vest, mot Latvia i sør og Russland i øst. Estland består av en flat 
halvøy, og i Østersjøen finner man de to store øyene Saaremaa 
og Hiiumaa. Grensen mot Russland domineres av innsjøen Peipsi. 
Befolkningsmengden var på ca 1,3 millioner i 2019.

GEOGRAFISKE FAKTA

HVORDAN OPPSTO ØNSKET OM EN  
VENNSKAPSMENIGHET?
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Profilen



TANDSKOMITÉEN ETABLERES
På Byneset ble en komité etablert. De samme personene har holdt 
på i 25 år. Leder har vært Ann Elin W. Slettahjell. De øvrige er 
Helge Venås, Mette Finnes, Halldis Røstum, Erna (nå død) og Jarle 
Haugum. Etter siste menighetsrådsvalg er komitéen utvida med Olga 
Elisabeth Slettahjell og Unni Taraldsen Aune. I tillegg til innsamling 
av varer har det i alle år vært avholdt basarer til inntekt for arbeidet. 
Det har vært vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye som er sendt 
over i løpet av disse åra, men dreier seg nok omkring 300.000 
kroner, ikke så rent lite.  

Hva har så disse midlene gått til? Siden menigheten får lite 
økonomisk hjelp fra staten, har vi bidratt med midler for å holde 
driften i gang.

I tillegg til de pengene som vi har sendt er det kjøpt inn mye varer 
til et suppekjøkken der opptil 60 mennesker fikk mat hver uke, Vi 
har også bidratt med  mye til vedlikehold av nåværende kirke, blant 
annet Trønderrødt til utvendig maling av hele kirka. Presten har 
også fått presteklær. 

I mai dette året gikk det en lastebil med hjelpesending til Helme: 
klær, madrasser, smittevernutstyr m.m.

Etter at Helme kirke ble bombet under krigen ble et gammelt 
bedehus omgjort til kirkebygg. Det er dette bygget som  har fungert 
som kirke i Helme siden da.

BESØK FRA ESTLAND
Sensommeren 1996 kom det en busslast fra Estland. Det var et 
kirkekor samt den unge presten Arvo Lasting. Han var i ferd med å 
avslutte utdanninga bare godt over 20 år. De ble innlosjert rundt om 
i bygda. Besøket satte varige spor. Det var en glad gjeng som hadde 
lite av jordisk gods. Et lite minne er Overlegen som ble stående 
lenge i dusjen. Dette var en ukjent luksus for henne! 

De sang så vakkert. Estland er for øvrig kjent for sin rike sangtradisjon 
og sine sangfestivaler som arrangeres i hovedstaden Tallinn. Også 
senere har vi hatt besøk fra vennskapsmenigheten. Arvo har vært 
her flere ganger, og han har deltatt på flere av våre basarer. Han 
er for øvrig den eneste ansatte i menigheten. Lønna hans er svært 
beskjeden, men han er glødende engasjert i menigheten sin. Når 
han får naturalia fra medlemmene, så er det svært kjærkomment. 
Bare en liten medlemsavgift skal også være en del av lønna hans.

Det er en menighet som består av eldre medlemmer. Stedet preges 
av fraflytting. Det er ikke lett for de unge å få seg arbeid i området.

TANKER FRAMOVER
Hvordan tenker estlandskomitéen om framtida? Målet har alltid 
vært at estlenderne skal greie seg sjøl, men det har så langt vært 
vanskelig. Det viktigste tenker komitéen er å holde saken varm 
og ikke slippe taket og kontakten. De som har holdt på i over 25 
år, begynner å dra på åra og det er viktig at menigheten gjennom 
menighetsrådet ser verdien i å hjelpe andre som sliter. 

Det er lett å glemme de som ikke har det så godt som oss. Vi bor 
tross alt i ett av verdens rikeste land, men penger er ikke alt! Den 
menneskelige kontakten på tvers av land må ikke undervurderes, 
den gjør noe med oss.

Rolf Røstum

Jarle Haugum overrekker bilde til prestefruen i Helme, 1995

Klart for Estlandskveld/ basar på Berg Bedehus, 2015 Helme kirke
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Byneset felleslegat for utdanning
Legatets midler kan deles ut til ungdommer på Byneset som 
er elever ved folkehøyskoler 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 utdanningen og opplysninger om eventuelle andre 
stipendtildelinger. Husk å oppgi ditt kontonummer! 

Søknaden sendes:
Byneset felleslegat for utdanning 
ved Olav Noteng
Høyemshaugen 53
7074 Spongdal
epost: noteng@online.no

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

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

Stiftelsen NBGF (Nordbygdens 
Gammeldansforening) Byneset
Formålet er å støtte ulike tiltak til allmennyttige formål for 
befolkningen på Byneset. Støtte kan søkes av lag og foreninger 
og private og offentlige institusjoner. Beskriv tiltaket det søkes 
om, hvordan dette tenkes finansiert og når det planlegges 
påstartet/gjennomført. Oppgi kontonummer.  
 
Søknad sendes:
Stiftelsen NBGF
ved Endre Persen
Jernkisvegen 9
7089 HEIMDAL
epost: epe@hent.no

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

Søknaden med kontonummer sendes:
Byneset fjellstyre 
ved Ingrid Berg Selfjord
Langørjan 150
7070 Bosberg
epost: ingrid-berg.selfjord@trondheim.kommune.no

Berit og Ragnvald 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 til: 
Tove Fallan Strand 
Epost: tove.fallan.strand@byneset.no 

Søknadsfrist for alle legat: 1. november 2021
 

Legatmidler
Bynesinger - legatmidler venter på deg, 

bruk muligheten!
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Menighetsbladet publiserer navnelister ved konfirmasjon i Byneset og Leinstrand menighet. Noen 
kjenner noen av dem, mens andre vet ingen ting om hvem de er. Her har dere lesere anledning til å bli 
litt mer kjent med tre av årets konfirmanter; Celina, Alexander og Sofie. 

Celina Klomsten Storleer (til venstre på bildet) blir 15 år i år, og 
har vokst opp på en gård på Leinstrand. Hun driver med håndball, 
rir på hest, og «liker litt fart og spenning», som hun sier. Hun går 
på Spongdal skole. 

Alexander Valslag (i midten) bodde på Byneset før, men flyttet til 
Heimdal for en del år siden. Da det ble aktuelt å melde seg til 
konfirmasjonsforberedelser, ville han helst bli konfirmert sammen 
med gamle kjente på Byneset. Han har fylt 15 år, går på Nidaros 
idrettsungdomsskole, og trener en del også utenfor skolen; særlig 
styrketrening og sykling. 

Sofie Strauman (til høyre) blir 15 i år. Hun er en hel uke eldre enn 
Celina! Hun er også med på håndball og hesteridning, og går på 
Spongdal skole. Hun bor med familien sin på Kammen på Leinstrand. 

Sokneprest Sveinung Enstad og diakonimedarbeider Unni Taraldsen 
Aune møter konfirmantene en ettermiddag i begynnelsen av mai i 
Leinstrand kirke, for å høre litt mer om deres tanker om det de har 
vært med på. Det er en munter gjeng vi har med å gjøre, så det blir 
en del fliring og tulling. 

Det har jo vært en spesiell konfirmasjonstid . På spørsmål om noe 
var annerledes enn de trodde på forhånd, svarer de at de hadde 
forventet enda flere timer og mer opplegg i kirken. Og det skulle 
det nok ha vært, uten koronaens begrensninger. 

- Hvordan har koronatiden vært for dere?
- Vi har gått glipp av mange cuper og mye sosialt, sier Celina. Nå 
er vi lei!
- Det har gått litt opp og ned, sier Alexander. Når konfirmasjonen 
er i september, kan vi få flere gjester, og det er bra. 
- Vi hadde et arrangement utendørs i januar, med en natursti rundt 
Rye kapell.
- Det var kaldt, sier Alexander, men artig! De andre er enige. 

- Hva var det beste med konfimantleiren?
- Jeg hadde gledet meg til leiren, sier Celina. Det var veldig godt 
samhold. Bra det ikke var bare Gud og sånn, men varierte aktiviteter. 
Det var fint å synge for maten! («Thank you, Lord, for giving us 
food»- med knipsing! Red anm.)
- Koselig med mange folk, sier Sofie. 
- Å bare være med folk; det sosiale.  Alexander er enig.

- Er det lettere å tro på Gud nå enn før dere begynte? 
- Jeg hadde jo ikke lært så mye fra før, så jeg har kanskje litt annet 
syn på ting nå, sier Sofie. 

(Vi aner at dette ikke er det letteste å snakke om. Vi går videre.)

- Er dere mest forventningsfulle eller bekymret når det gjelder 
fremtiden? 
- Jeg vil jo ikke bli gammel og ligge i jorda! utbryter Celina. 
- Jeg er litt redd for ikke å kunne ta vare på barna mine, sier Sofie, 
og at jeg ikke skal få meg en bra nok jobb. 
- Hvor langt fram ser dere? Har dere noen konkrete planer?
- Jeg ser frem til å få meg en jobb, og få førerkort, sier Alexander.
- Håper på å bli politi, sier Celina. 

- Vi arrangerer lederkurs, så kanskje dere vil bli med i videre 
leirarbeid?
Konfirmantene virket positive til det, så vi tolker det som at det 
har vært fint å være med i opplegget. Vi ønsker konfirmantene 
lykke til med konfirmasjonen, og alt godt på ferden videre!  

Sveinung Enstad og Unni Taraldsen Aune

Tre av årets konfirmanter



10 | Byneset og Leinstrand menighetsblad 3-2021

SØNDAGSMØTER
Byneset Normisjon og Byneset misjonsforening 
for Norsk Luthersk Misjonssamband
har felles søndagsmøter på Berg bedehus  
kl. 19.30

• Søndag   5. september 
• Søndag 26. september
• Søndag 24. oktober
• Søndag 21. november  

Rødde kveld. Repr. fra Rødde folkehøyskole deltar
• Søndag 12. desember  

julemøte hos Anne Lise og Dagfinn Thomassen. 

Den til en hver tid aktuelle koronasituasjonen avgjør  
hvilke smittevernhensyn som må tas.

Aktiviteter for små  
og store
• Babysang, onsdagsklubb, gårdsklubb  

og Fusion ungdomsklubb: Følg med  
på menighetens hjemmeside og Facebooksider for 
oppdatert informasjon. 

• Middag og musikk på Esp bedehus er planlagt til 
torsdagene 19/8, 23/9, 14/10 og 18/11 kl.1630. 

• Kveldsmat på kapellet, Rye kapell planlegges disse 
søndagene: 26/9, 17/10 og 14/11 kl. 1700. 

• Vi planlegger ettermiddagstreff på Bydelskafeen, 
Spongdal følgende onsdager: 15/9, 20/10 og 17/11 kl. 1700.  

• Ettermiddagstreff på Nypantunet er satt opp  
tirsdag 26/10 kl. 1700.  
 
Følg med på menighetens hjemmeside for oppdatert 
informasjon!

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

BERG BEDEHUS 
v/Helge Venås

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

RYE KAPELL 
v/Helge Venås

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

ESP BEDEHUS
v/Randi Lerli Bliksås

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

Visste du:
Ikke ei skam i livet
Uten evne eller vilje til å skamme seg over noe galt en  
har gjort (Jer. 6,15/ Jer. 8,12)

Sareptas krukke
Om et forråd som aldri tar slutt. En Sareptas krukke blir 
aldri og inneholder det utroligste ( 1.Kongebok 17,7-16)

Samle i lader
En oppfordring om å ikke bekymre seg for morgendagen 
(Matt 6,26)



Takk  
Hjertelig takk for all omtanke, blomster 
og bidrag til Norsk Luftambulanse i 
forbindelse med vår kjære mamma Arna 
Daffinrud sin bortgang.  
Inger Marie, Eli, Åse, Lena. Øvrig familie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse 
og oppmerksomhet ved vår kjære 
Marianne Bergs bortgang.  
Familien.

Hjertelig takk for besøk, gaver,  
blomster og hilsninger på  
100-årsdagen min 12 mai.  
 
Hilsen Jorun Frøseth 
 
Det kommer et intervju med henne  
i neste nr.
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 29. august til  5. desember 2021 Med forbehold om endringer.

29. aug. – Vingårdssøndagen

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune. Presentasjon av 
neste års konfirmanter. 
Offer til menighetsarbeidet

BYNESET KIRKE KL. 13.30
Gudstjeneste ved Enstad og
Taraldsen Aune. Presentasjon av 
neste års konfirmanter.
Offer til menighetsarbeidet

5. sept. – 15. søndag i treenighetstiden

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

12. sept. – 16. søndag i treenighetstiden

BYNESET KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner
50 års konfirmantene innbudt
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

18. sept. – lørdag 

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

19. sept. – 17. søndag i treenighetstiden

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

26. sept.– 18. søndag i treenighetstiden

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

3. okt. – 19. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved Løvenskiold Grüner, 
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

10. okt. – 20. søndag i treenighetstiden

INGEN GUDSTJENESTER

17. okt. – 21. søndag i treenighetstiden

LEINSTRAND KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste ved Enstad og Berg 
Utdeling av «Min egen kirkebok» til 4 
åringene
Offer til TV-aksjonen

24. okt. – 22. søndag i treenighetstiden

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

31. okt.– Bots- og bønnedag

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

7. nov. – Allehelgensdag

BYNESET KIRKE KL. 16.00
Minnegudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune

LEINSTRAND KIRKE KL. 18.00
Minnegudstjeneste ved Enstad og 
Taraldsen Aune

14. nov. – 25. søndag i treenighet

INGEN GUDSTJENESTER 

21. nov. – Kristi kongedag/Domssøndag

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

28. nov. – 1. 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 
Taraldsen Aune. 
Konfirmantene deltar. Offer til 
«Lys til Verden»

5. des. – 2. søndag i advent

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



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

Min salme/sang  Unni Taraldsen Aune

Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang,
Jeg vil takke deg med mine ord,
For din nåde som er uten grenser,
Og for godhet og kjærlighet stor.

Omkved: 
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
La hver tone en hyllest til deg være,
Og i dager med glede og dager med sorg
Vil jeg leve hver dag til din ære.

Inger annen er verdig den sangen.
Bare du, Herre, eier min sang,
Og i himlen skal lovsangen lyde
Til din ære en evighet lang.

Og om sangen iblant skulle stilne
Og forstyrres av uro og strid,
Herre, åpne på ny mine øyne
Så jeg ser at hos deg er min fred.

Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang 383
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Denne sangen har vært med meg 
siden den kom, i 1978. Teksten er 
beskrivende for livet, og melodien er fin. 
Jeg liker denne sangen veldig godt.

Uansett hvordan livet er og har vært, 
så passer denne sangen. Jeg vil alltid 
kunne takke Gud for hans nåde og 
barmhjertighet som er uten grense. Jeg 
kan være troløs, mens Gud er der med 
sin trofasthet gjennom alle tider. Det er 
dette som er grunnen for min lovsang. 


