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Det synges fortsatt mye i vårt land og i våre lokalmiljø, 
men kanskje ikke lenger så mye salmer. Mange har spurt: 
Skal salmen dø i skolen? Det nye religionsfaget ser ut til 
å ville stemple salmene som ensidig  ”trosutøvelse” og 
dermed ikke tillatt i en såkalt livssynsnøytral skole. Også i 
hjemmene holder salmesangen på å stilne. Hvor skal vi så 
lære oss å synge salmer?

En ung prest kom på sitt første besøk på aldershjemmet, 
som det hette en gang i tiden. I tillegg til de gjøremål
han var kommet dit for, ble han spurt om han kunne se 
innom en blind, stum og delvis døv kvinne. Hun hadde 
ikke hatt prestebesøk på det de kunne huske.
Hva kunne han gjøre der? undret presten i det stille.
Inne på rommet til den eldre damen så han at ”Landstads 
reviderte” lå på bordet. Den lengstlevende salmeboken i 
vår kirke. Presten begynte å synge salmer, kjente salmer. 
Det gikk ikke lang tid før tårer begynte å piple nedover 
to magre, skrukkede kinn. De hadde fått kontakt de to, 
både med hverandre og oppad med Gud i himmelen. 

Salmer forteller trossannheter. De gir så å si språk til troen.
Med salmer har mange holdt håpet oppe når tidene har 

vært harde. Og ikke minst: Når vi – i sorgens timer – ikke 
har ord, da kommer salmene oss til hjelp. De låner oss ord
når våre egne bryter sammen. Så salmer er godt både for 
tro og liv.   

Salmer er også gode kulturbærere, en viktig del av vår 
kulturhistorie. Blir de ikke holdt ved like, slutter vi å synge 
dem, vil de gradvis smuldre og bli borte. Det er en del av 
arvesølvet vi ikke har råd til å miste.

Jeg vil synge meg en salme ….
(fritt etter en artikkel av biskop Olav Skjevesland)

Kafé Ladejarlen

STOR JULEMESSE I LADE MENIGHET
Fredag 21. nov. kl. 11-19 og lørdag 22. nov. kl. 11-16

På KA-Senteret H.Hårfagres gt. 2 ved sirkustomta

- Åresalg. Tombola. Gjennomgående utlodning
- Salg av julebakst

- Salg av nydelige håndarbeider/juleting
- Salg av kaffe,vafler, kaker, varm mat

- Underholdning

Velkommen til trivelig julehandel og hyggelig samvær.



Viktig grønn lunge for alle
Lademoen park ligger i et av byens tyngst utbygde 
boligområder med lite uteareal. Etter at Mellomveien ble 
omgjort til miljøgate, har parken blitt mye mer tilgjengelig. 
Fra beboerhold har det vært ytret ønske om og behov for en 
opprustning, ikke minst i forhold til barn. Det har også vært 
pekt på at mange har opplevd parken som utrygg. Kommunen 
har ønsket å skape en åpen, trygg og opplevelsesrik 
park, en park for alle, en park for både fysisk aktivitet og 
rekreasjon. Samtidig har vi lagt vekt på å beholde og styrke 
det grønne preget av store gamle trær, bevare bassenget og 
rhododendron-bedet, og lage gangstier der folk virkelig går.

Bjørneplass og Kunststi
Parken får nye ”steder” som: 
• ”Bjørneplassen” med benker – Karl Johan Flaathes 
bjørneskulptur flyttes hit fra plassen ved bassenget
• syrinportalen ved Anders Buen-bautaen – snarvei fra 
bussholdeplassen inn i parken
• skråsirkelen hvor et eksisterende tre danner tak over en 
del av den oppbygde, skrå plenflaten med sittekanter av 
naturstein
• ”kunst-stien” hvor man går gjennom en ”skog” med 
kunstbelysning (speilbelysning som lyser opp stien når det er 
mørkt og lager mønster på bakken i farger om dagen) og man 
kan ta en hvil på en av ”liggesteinene”.
Amfiet er fjernet og kun to ”sukkertopper” står igjen – dette 
er det som tydeligst åpner parken slik at området opp mot 
bautaen av Anders Buen blir en aktiv del av og ”utvider” 
parken. Nye arealer er gjort om til plen, egnet for både 
fysisk aktivitet og soling.  Gangstiene er strammet opp og 
hovedgangtraseene får ny belysning i form av speilbelysning.
Utformingen av ”nye” Lademoen park er resultatet av et tett 
samarbeid mellom kunstnerne Viel Bjerkeset Andersen og 
Are Røysamb og landskapsarkitekt Brit S. Johnsen fra Asplan 
Viak AS.  Vel møtt i parken den 20. oktober!

Kort forhistorie
Lademoen park ble anlagt samtidig med Lademoen kirke 
først på 1900-tallet. Utformingen den gang var tidstypisk med 
store grusareal og trær som dominerende elementer. Parken 
ble rustet opp først på 1980-tallet. Intensjonen var å lage et 
skjermet oppholdssted i forhold til trafikkstøy. Amfiet var 
svaret på dette. 

Prosessen
Utgangspunktet for prosjektet var behovet for oppgradering 
av lekeplassen i parken i hht. sikkerhetsforskriften for 
lekeplassutstyr. Dessuten så vi behovet for å åpne parken 

og ”ta i bruk” mer areal.  I oppstartfasen kom det innspill 
om kunstnerisk deltakelse, og det ble knyttet kontakt med 
rådmannen for kultur med tanke på kunstnerisk deltakelse 
i prosjektet. Forprosjektet utarbeidet sammen med 
kunstnerisk konsulent pekte på ulike veier å gå. Det ble valgt 
å arbeide med et helhetlig grep for parken og belysning. 
Prosjektgruppa har bestått av  medvirkende nevnt under, 
samt en brukerrepresentant for Lademoen velforening inntil 
vedkommende flyttet ut av bydelen. Etter dette har det vært 
kontakt med velforeningens leder ved behov. 
Prosjektgruppen har hatt et tett samarbeid. Det er særlig 
verd å trekke fram samarbeidet mellom landskapsarkitekt og 
kunstnere som har utviklet ideer og løsninger i fellesskap

Medvirkende
Prosjektansvarlig – Stabsenhet for byutvikling v/Gertrude 
Mulders
Landskapsarkitekt – Asplan Viak AS v/Brit S. Johnsen
Kunstnerisk team – Viel Bjerkeset Andersen, billedkunstener; 
Are Røysamb, lysdesigner
Kunstnerisk konsulent – Edith Lundebrekke
Utførelse – Trondheim bydrift

Kostnader
Parken har en total kostnadsramme på ca. kr. 4.400.000,- 
Herav er kr. 3.050.000,- investeringsmidler innen 
byutviklingsområdet inkl. kr. 200.000,- i forventede 
spillemidler. Det resterende er investeringsmidler til kunst 
over kommunens kulturbudsjett.
Med hilsen fra 
Stabsenhet for byutvikling, overarkitekt Getrude Mulders

3LAMO´ PARKEN

VELKOMMEN TIL ÅPNING AV LADEMOEN PARK!
Lademoen park har gjennomgått en omfattende opprustning og Trondheim kommune ser fram 
til å presentere resultatet for lamonitter og andre interesserte. 
Dette vil skje den 20. oktober kl. 1930. Ordføreren vil forestå den offisielle åpningen. Det blir 
kultur og en presentasjon av parken ved kunstnerne, og vi får et historisk tilbakeblikk. 

Alle er hjertelig velkommen!

Kulturkveld i Lade kirke
søndag 28.september kl.18
200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel mark-
eres hos oss med en kulturkveld. Det er et samarbeid 
mellom Lade menighet og Trondheim folkebibli-
otek.
Anne Jorunn Kydland kåserer om Wergeland som 
inspirasjonskilde for alle som har skrevet musikk til 
hans dikt.
Kåseriet krydres med musikkinnslag av elever fra 
Steinerskolen, Rotvoll, elever fra Birgitte Ekles 
sanginstitutt og et utvidet Lade kirkekor. 
Klokker Solveig Dahl vil resitere noen av Werge-
lands tekster. Velkommen til kultur i Lade kirke.



4 50-ÅRSKONFIRMANTER

På 1950-tallet var det store barne- 
og ungdomskull på Lademoen. Den 
gangen var det nesten 100% opps-
lutning om kirkelig konfirmasjon. 
Det betød at så å si alle tenåringer
meldte seg til konfirmantundervis-
ningen i Lademoen kirke og ble 
konfirmert året etter, de aller flest 
på våren og noen til jul.
I noen år har menigheten invitert 
disse til årlige gjensynstreff, for 
å markere at det er 50 år siden de 
ble konfirmert her i Lademoen. 

Det krever ikke så lite detektivar-
beid, da mange har flyttet fra byen 
og damene har som oftest skiftet 
slektsnavn. Med svært god hjelp fra 
jubilantene selv har vi klart å
oppspore ca. 50% hvert år. 
I året 1958 var det 250 konfirman-
ter. Vi klarte i fellesskap å opp-
spore ca.120, som fikk skriftlig 
innbydelse. Langt fra alle hadde 
anledning. Mange måtte takke nei 
av den grunn,  men syntes det var 
et utmerket  tiltak  De fleste som 

kom hadde med seg ledsager. De 
møtte til gudstjeneste søndag 13.
april med påfølgende sosialt sam-
vær. Menigheten spanderte kaffe 
og kaker. Noen, kanskje de fleste 
hadde ikke sett hverandre på alle 
disse åra. Da går praten og minner 
strømmer på. Vi kan ikke si vi holdt 
på til langt ut i de små timer, men
er nokså sikre på at alle hadde en 
kjempestund. 

50-årskonfirmantene i Lademoen

Ungdomstinget 2008 ble arrangert 
av Nidaros Bispedømmeråd på Fin-
sås kurssenter ved Snåsavatnet 29/2-
2/3. Undertegnede var represent-
anter fra Lade menighet. Vi reiste 
oppover med tog, ”grønn” transport.  
Den første kvelden brukte vi å bli 
kjent med de andre deltagerne fra 
bispedømmet vårt.
”Hovedattraksjonen” på tinget, sett 
med våre øyne, kom allerede dagen 
etter: ”Biskopens time”.  
Her fikk delegatene mulighet til å 
spørre biskop Wagle om alt mellom 
himmel og jord og om det virkelig 
er noen himmel.  Det ble to meget 
interessante timer.  Biskopen svarte 
ikke bare godt på alle spørsmålene, 

men hadde også humor, noe vi 
trodde var en kombinasjon en 
biskop ikke kunne håndtere.
Programmet videre var: miljø, for-
bruk og rettferd.  
Vi ble delt inn i grupper og vi hørte 
også noen interessante foredrag om 
disse temaene, bl.a. hvorfor kirken 
engasjerer seg så sterkt i miljøsaken 
med bl.a. debatt om fattigdom og 
situasjonen i den tredje verden. En 
representant for organisasjonen 
”Changemaker” ledet diskusjonen.  
Lørdagskvelden ble avsluttet med 
andakt og sosialt samvær.
Søndag la Ungdomsrådet frem sin 
årsmelding. De snakket mye om 
utfordringene de hadde møtt denne 

perioden.  Etterpå var det valg, og 
Mats Ramo ble valgt til rådet som 3. 
vara for perioden 2008-09.  I en 
avdeling med åpen talerstol vedtok 
Ungdomstinget flere spennende 
resolusjoner.  U-tinget ønsker flere 
grønne menigheter, mer tilbud for 
ungdom i menighetene og vi vedtok 
en resolusjon om fenomenet 
”braindrain”. Vi finner det svært 
betenkelig at de få som har utdan-
ning i land som f. eks.  Zimbabwe 
blir ”headhuntet” til den vestlige 
verden. Disse trengs jo i hjemlan-
det. Dette har vært en fin opplevelse 
som vi kommer til å dra nytte av 
senere i livet.
Ungdomshilsen fra Mats og Sivert.

UNGDOMSTINGET 2008
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Arkivsenteret ved Dora i Nyhavna

Timebestilling, Man. - tirs. - ons. kl. 09.00 - 15.30
mobil: 906 05 284

Lademoen har fått en ny, stor og 
viktig institusjon. I et flott tilbygg til 
murkolossen Dora 1 som nå kalles 
Kulturbunker Dora, har fire of-
fentlige arkiver flyttet inn og blitt til 
et sentrum for alle som har noe å lete 
etter i gamle dokumenter. De fire er 
Interkommunalt arkiv for Trønde-
lag (IKA), Statsarkivet i Trondheim 
(SA), Trondheim byarkiv og NTNU 
Universitetsbiblioteket eller Dorabib-
lioteket (UBT). I tredje etasje finner 
vi ekspedisjonen der alle kan komme 
med sine ønsker og få hjelp til å lev-
ere bestilling på de protokoller eller 
arkivesker som inneholder opplys-
ninger som en er ute etter. Der finner 
vi store, lyse lesesaler med tilgang 
til internett og et stort håndbibli-
otek. Det er også en egen sal med 
datamaskiner som står til publikums 
rådighet. Svært mye interessant stoff 
er nå tilgjengelig på www.digita-
larkivet.no og der kommer stadig nye 
kilder.
 IKA samler arkivmateriale 
fra trønderske kommuner. Op-
pgaven er å bevare statlige, kom-
munale og private arkiver og gjøre 
dem tilgjengelige for allmennheten. 
IKT eies av 36 kommuner, de to 
trønderske fylkeskommunene og Os 
kommune i Hedmark, som får kurs 
og veiledning i arkivsspørsmål. IKT 
oppbevarer papirarkiv fra ca. 1837 
til 1995 og elektroniske arkiv fra ca. 
1990. Det er arkiv for kommunesty-
rer, formannskap, helseråd, fattigves-
en, barnevern, skoler og mye mer. Fra 
2004 er IKT koordinator for arbeidet 
med privatarkiv i Sør-Trøndelag. 
Flere av arkivene har store samlinger 

av privatarkiv som viser seg å ha stor 
betydning for forskningen. Derfor 
arbeides det nå for å ta vare på langt 
flere arkiver fra privatfolk, bedrifter 
og ulike institusjoner som ikke har 
hatt plikt til å ta vare på eldre materi-
ale. 
 Trondheim byarkiv opp-
bevarer ca. 15000 hyllemeter arkiv 
fra Trondheim kommune og fra 
Byneset, Leinstrand, Strinda og 
Tiller kommuner. I tillegg finnes det 
privatarkiver fra idrettslag, skoler 
og fagforeninger. Hovedtyngden av 
stoffet er fra 1800- og 1900-tallet. 
Særlig etterspurt er byggesakspapir-
er. Byggesaksmapper kan studeres på 
lesesalen og en kan få kopier derfra. 
Fotosamlingen er særlig interessant. 
Den kan også studeres på www.
trondheimsbilder.no og derfra kan en 
også bestille bilder.
 Statsarkivet lå før i Høg-
skolebakken. Det er en del av 
arkivverket som ledes av riksarki-
varen. Det tar vare på arkiver fra den 
lokale og regionale statsadministras-
jonen i Midt-Norge. Materiale som 
er eldre enn 25 år skal avleveres til 
Statsarkivet for å gjøres tilgjengelig. 
Her er det 25000 hyllemeter med 
arkivstoff. Det eldste dokumentet er 
fra 1268, men storparten er fra 1700 
til 1975. Mest etterspurt er bøker fra 
prester, amtmenn/fylkesmenn, soren-
skrivere, politi og lensmenn. Digi-
taliseringen av arkivaliene fortsetter 
i raskt tempo. Derfor kan mer og 
mer nå lese på egen pc for eksempel 
kirkebøker som er skannet slik at en 
selv kan lese den originale teksten.   

Alle er velkommen til lesesalen som 
er felles for alle de fire arkivene. 
Lesesalen er i 3 saler med 60 plasser. 
Der er leseapparater for mikrofilm 
og mikrokort og datamaskiner for 
lesing av digitalisert stoff. Her kan 
du studere kirkebøker, protokoller, 
brev, fotografier, kart og tegninger 
med mye mer. Her kan du drive 
vitenskapelig forskning, finne ut om 
eiendomsforhold, undersøke juridiske 
rettigheter, holde på med slektshis-
toriske eller alle andre slags under-
søkelser. Våren 2008 er lesesalen 
åpen fra mandag til fredag klokken 9 
til 15. På onsdager er det åpent helt 
til klokken 18. I fjerde etasje lig-
ger kafeen som serverer varm lunsj, 
salat, kaffe, brød med mer mellom 
klokken 1930 og 1300. På inter-
nett kan du finne senteret på www.
arkivverket.no/trondheim/om.html 
. Der kan en også på forhånd bes-
tille dokumenter som en vil låne. 
Arkivsenterets sentralbord er 73 88 
45 00.
Per Øverland
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LADE DAME- og HERREFRISØR AS
Harald Hårfagres gt.5  Telefon 73 92 13 17

Åpningstid: kl. 0900 - 1700

Pensjonistpriser:
Damer mandag og tirsdag. Herrer onsdag og torsdag.

TLF: 982 22 904 - FAX: 72 84 90 92

Ung Messe i Lademoen
Den spesielle gudstjenesten ’Ung Messe’ er et er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Bakklandet, Domkirken, 
Lade og Lademoen blant konfirmantene. Gudstjenesten starter kl.11.00 og er selvsagt åpen for alle.   

Allehelgensdag  2.november -
minnegudstjeneste i Lademoen
Denne søndagen er det tradisjonen tro minnegud-
stjeneste i Lademoen kirke kl.18.00 for våre to 
menigheter, Lade og Lademoen. De som har mistet en 
av sine det siste året vil få skriftlig innbydelse, men 
gudstjenesten er åpen for alle.

Høstens gudstjenester 
på Laugsand bydelskafé
Vi minner om gudstjenestene på bydelskaféen:
Søndag 12.oktober kl.11.00
Søndag 16.november kl.11.00
Søndag 26.desember kl.11.00 (2.juledag)
Som alltid blir det en hyggelig kirkekaffe
etter hver gudstjeneste.

Diakoniens dag i Lademoen
Søndag 28.september er det diakoniens dag i 
Lademoen menighet. Diakoni er en viktig del av en 
menighets arbeid og ansvar, en omsorgens tjeneste 
for og blant de som har det vanskelig. 
Dagen starter med gudstjeneste i kirken kl.11.00. 
Etterpå samles vi til sosial samvær bakerst i kirka. 

Hyggestund i Lademoen kirke
            onsdag 10.september
            onsdag 8.oktober 
            onsdag 12.november
            onsdag 10.desember
Det inviteres til hyggelig samvær, god
servering, variert program og åresalg.

Møter i Lade menighet

Torsdagsmøte  02.10.08   kl 19:00
Formiddagstreff  14.10.08   kl 11:30
Torsdagsmøte  16.10.08   kl 19:00
Torsdagsmøte  30.10.08   kl 19:00

Formiddagstreff  11.11.08   kl 11:30
Torsdagsmøte  13.11.08   kl 19:00
Torsdgsmøte  27.11.08   kl 19:00
Formiddagstreff  09.12.08   kl 11:30

Torsdagsmøte 1 1.12.08   kl 19:00
Alle møtene er i Lillesalen på 
KA senteret. Alle er velkommen.
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Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim  -  
Telefon: 73 82 12 12  -  Telefax: 73 82 12 19   

firmapost@offset-trykk.com  -  www.offset-trykk.com

Diakoniutvalg på Lade
Lade menighetsråd har tatt 
initiativ til å opprette et dia-
koniutvalg i Lade menighet.  
De diakonale utfordringene 
er mange og store også i vår 
bydel.  En ny plan for diakonalt 
arbeid lokalt er også laget for 
bruk i kirken. Utvalget be-
står av følgende medlemmer: 
Grete S. Ståhl, leder, Kristin K. 
Johansen, Asbjørg Larsen og 
Solveig Dahl.  
Vi kommer tilbake med mer 
stoff om utvalgets arbeid og 
planer i julenummeret.

Lade Barnekor starter opp 18/9 kl. 1900!
Endelig!  Mange har venta, men nå er det klart: Lade Barnekor starter øv-
elsene 18.september kl. 19.00-20.15 i musikkrommet på Lade skole. 
Ny pianist er på plass.  Nå er dirigent Sissel 
Moen og pianist Lars Erik Skjegstad klare 
til å skape sangglede og sangfest sammen 
med barn i alderen 7-12 år.  Liker du å 
synge er du hjertelig velkommen.  Her er 
det plass til deg og din sangglede også.
Nye og gamle medlemmer er velkomne ! 

Babysang onsdager kl. 11-12.
I forrige nummer av menighetsbladet ble vi kjent med noen av dem som 
går på babysang i KA-Senteret..  Nå har de startet opp igjen og Karianne, 
den entusiastiske lederen, har selv fått en baby som kan delta. Hun er blitt 
mamma til lille Edvard.  Gratulerer!  Flott rekruttering!
Men det er plass til mange flere.  Babysangen er i Store salen på KA-Sen-
teret hver onsdag fra kl. 11.00-12.00.  Ta gjerne med matpakke.  Kaffe og te 
fås kjøpt for en femmer.
Velkommen til trivelig sosialt samvær for store og små.

6-åringer
Blir spesielt invitert til familiegudstjenesten i Lade kirke 19.oktober.  Da 
feirer vi høsttakkefest.  Som en oppfølging av opplegget med utdeling av 
”Min kirkebok” til 4-åringene har menigheten i flere år nå også gitt 6-årin-
gene sjansen til å få en bok med mange fine nattahistorier som passer for 
dem.  Boken heter ”Tre i et tre” og har fargerike tegninger.  Den handler om  
tre venner på seks år som følger årets gang. Dette er en god hjelp i opp-
følging og synliggjøring av dåpen for barna og til trosopplæringen i hjem-
met.

11-åringer på Bibeltokt  
Vi planlegger noe spesielt  i høst for 11-åringene i Lade og Lademoen 
menigheter i forbindelse med 1. søndag i advent.  Vi vil invitere alle 
11-åringer som er døpt til et bibeltokt (en slags skattejakt i Bibelen) på 
lørdag ettermiddag før søndag 29.november. Her vil vi gjennom lek, sang 
og undervisning gi barna mer kunnskap om Bibelen og vi vil prøve å finne 
frem til noe av den betydning Bibelens budskap har for dem og oss som 
lever i dag. Vi vil særlig legge vekt på sentrale Jesus-fortellinger i Det nye 
testamente og at vi skal ha et hyggelig miljø. Familiegudstjenesten søndag 
29.nov vil bli lagt opp for 11-åringene i Lade kirke. Vi sender ut en invi-
tasjon med mer informasjon til 11-åringene i våre menigheter en måned i 
forveien.

Invitasjon til Minnegud-
stjeneste
Den tradisjonelle minnegud-
stjenesten i Sjømenns Alder-
hjems kapell på Lade blir i 
år 2. des. kl. 16.  Det er en 
gudstjeneste der vi særlig 
minnes våre krigsseilere som 
døde eller ble merket for livet 
under 2. verdens krig. Gjen-
nom ord, salmer og toner vil vi 
hedre deres minne og prøve å ta 
vare på den lærdom deres offer 
er for oss som lever i dagens 
velferds Norge. Det er få, selv 
blant gamle ladeboere, som 
vet om dette vakre kapellet i 
Sjømenns aldershjem.  Det har 
vært besøkt av både kongelige 
og statsministre oppgjennom 
tiden. Kirkekaffen etterpå er på 
KA-Senteret.  Losje Gunnerus 
tar som vanlig godt ansvar for 
den.
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 Velkommen 
 til  kirke!

Søndag 28. september – 
20. s.e. pinse
Joh 9,1-7.35b-38
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Diakoniens dag/kirkekaffe
Ofring til menighetens diakonale 
arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid

Søndag 5. oktober – 21. s.e. pinse
Mark 10, 13-16
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Dronning Mauds Minne
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Misjonen

Søndag 12. oktober - 22. s.e. pinse
Sal 19,2-7
Lademoen kirke
Gudstjeneste på Laugsand 
Bydelskafé kl 11.00 v/Rosenkrantz
Kirkekaffe
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Menighetens arbeid

Søndag 19. oktober - 23. s.e. pinse
Matt 18, 15-20
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til TV-aksjonen Blå Kors
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Sagen. Høsttakkefest. 
Utdeling av bok til 6 åringer
Lade Barnekor deltar. Kirkekaffe
Ofring til TV-aksjonen Blå kors

Søndag 26. oktober – Bots- og 
Bededag
Luk 13,23-30
Lademoen kirke
Bots- og bededagsgudstjeneste 
kl 11.00 v/Asbjørn Reknes
Ingen ofring

Lade kirke
Bots- og bededagsgudstjeneste kl 
11.00 v/Rosenkrantz
Ingen ofring

Søndag 2. november – 
Allehelgensdag
 Åp 21, 1-7
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Kirkens Familievern
Felles minnegudstjeneste kl 18.00 
for Lade og Lademoen menigheter 
v/Sagen og Rosenkrantz
Kirkekaffe
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Menighetens arbeid

Søndag 9. november - 
26. s.e. pinse
Luk 17, 20-30
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Trøndelag krets av norsk 
Søndagsskoleforbund

Søndag 16. november - 
27. s.e. pinse
Matt 13,31-33
Lademoen kirke
Gudstjeneste på Laugsand 
Bydelskafé kl 11.00 v/Eid
Kirkekaffe
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/vikar
Ofring til Misjonen

Søndag 23. november – Siste 
søndag i kirkeåret
Matt 25, 1-13
Lademoen kirke
Ung Messe kl 11.00 v/Rosenkrantz 
og Sagen
Ofring til Nidaros Bispedømmeråd 
”Lys til verden”

Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Ung Messe i Lademoen kirke

Søndag 30. november – 1. s. i 
advent
Jes 62, 10-12
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Asbjørn Reknes
Ofring til Gå ut Sentret, Hurdal
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Sagen
11 åringer og Lade barnekor deltar
Ofring til Menighetsens 
dåpsopplæringsarbeid

Tirsdag 2. desember 
Sjømenns aldershjems kapell
Minnegudstjeneste kl 16:00 
v/Sagen. Lade kirkekor deltar
Kirkekaffe KA-Senteret

Søndag 7. desember  - 
2 s. i advent
Luk 21, 25-33
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til KRIK – Kristen Id-
rettskontakt
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Misjon Nidaros Lys til 
verden

Søndag 14. desember – 
3. s. i advent
Matt 11, 2-10
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Lysmesse kl 11.00 v/Sagen.
Speiderne deltar. Kirkekaffe
Ofring til menighetens dåpsop-
plæringsarbeid
Kl 18:00. Førjulssangkveld i Lade 
kirke. Lokale sang- 
og musikkrefter deltar.
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Døgntelefon: 73 89 11 40

D Ø G N VA K T
72 87 10 22Boks 65  7221 Melhus www.vigdal.no   Etablert i 1922  

ADVENTSVERKSTED
PÅ KA-SENTERET H.HÅRFAGRES GT. 2 (v/sirkustomta)

Lørdag 29/11 kl. 11.00-14.00
Verkstedet er for barn i 1.-3. skoletrinn.

Spesielt inviterte i år er 4-åringer og småsøsken i førskolealder
De som er under skolealder må ha med en voksen

Vi lager julepynt, spiser pepperkjeks og tenner adventslys.
Barna er også invitert til å være med på søndagens familiegudstjeneste 

i Lade kirke.
Påmelding kan skje til prestekontoret eller via påmeldingsslipp 

som blir delt ut på skolen eller i koret. 
Påmeldingsfrist: Onsdag 26/11.



10 PERSONALIA LADE OG LADEMOEN

Døpte Lademoen kirke
25.05.08  Mons Emil Vassdal
01.06.08  Sara Heggum
01.06.08  Lucas Kristiansen
08.06.08  Silje Høibråten
08.06.08  Nora Murvold-Trandum
08.06.08  Silje Seem-Langrød
15.06.08  Ingrid Stokkan
22.06.08  Elina Nes-Östman
29.06.08  Felix Ribe Marvik
06.07.08  Sophus Alexander Rønning
06.07.08  Zara Margrethe Edvardsen Yaya
13.07.08  Emma Hånes Landmark
27.07.08  Julian Lauten Kristiansen
27.07.08  Markus Lorentsen
10.08.08  Buster Løvdal Waagø
16.08.08  Linea Isabel Brevik Eriksson
31.08.08  Peter Sleire Aasgaard
31.08.08  Kine Ariel Gravseth

Døpte andre kirker
31.05.08  Liam Nilsson Smolan
01.06.08  Oda Marie Nordlund
29.06.08  Ane Dahl
29.06.08  William August Lossius
06.07.08  Casandra Leeloo Hahn-Prestvik
27.07.08  Hanna Bø
03.08.08  Alvar Landmark Brandt
10.08.08  Johan Hokseggen Klepp

Vigde i Lademoen kirke
31.05.08 Ingvild Marie Jakobsen Fjellberg og
   Kai-Sverre Fjellberg
14.06.08 Maria Årolilja Rø og
   Bernt Wilhelm Øiann
14.06.08 Marita Hildur Henrietta Næss Klausen   
   Jagersten og Karl Andreas Jonsson
09.08.08 Eva Camilla Gabrielsen Sørlie og
   Sverre Gabrielsen Sørlie
16.08.08 Susan Halsnes Eriksson og 
   Jarbel Porcel Brevik

Døde i Lademoen sogn
23.05.08  Maren Berg Lund
02.06.08  Ruth Stephanie Strand
18.06.08  Hjørdis Halvorsen
25.06.08  Ivar Lykke Brun-Hansen
27.06.08  Peggy Gerhardine Dalquist
11.07.08  Marvel Langmo
12.07.08  Ragnhild Muus Falck
07.08.08  Arvid Ingolf Forfod
08.08.08  Magnar Witsøe
01.09.08  Borghild Iversen
02.09.08  Evelyn Elsæther

Døpte i Lade kirke:
01.06.08  Amalie Fjellingsdal
01.06.08  Maren Fjellingsdal
01.06.08  Ida Hassel Pedersen
08.06.08  Aksel Magnus Buan
29.06.08  Sunniva Jackson Skarsmo
29.06.08  Thea Tharaldsen
06.07.08  Erlend Brevik Grøthe
20.07.08  Hedda Nordgård Aune

20.07.08  Even Borchgrevink Nygaard
20.07.08  Julie Sofie Sakshaug
03.08.08  Alvar Landmark Brandt
03.08.08  Andreas Nordseth-Helden
03.08.08  Nicolas Evenhus Nunez
17.08.08  Tobias Gravås Bergstrøm
17.08.08  Peder Gjersvold Svendsen
24.08.08  Emma Marie Sæterdal
31.08.08  Maria Aalberg
31.08.08  Iver Waatland Wohlen

Andre kirker
22.06.08  Johan Fottland
13.07.08  Elise Haugen Belsvik
27.07.08  Markus Lorentsen
03.08.08  Emil Blix-Marhaug
10.08.08  Lasse Valstad Johnsen

Vigde i Lade kirke
13.06.08 Sylvia Othilie Rasmussen og Jan   
   Asbjørn Sagen
21.06.08 Gunhild Holden og Kjell Tore Helland
28.06.08 Lotte Werner Pettersen og 
   Lars Martin Hafstad
28.06.08 Marthe Christine Johnsen og Jørgen   
   Messelt Ekker
28.06.08 Inger Bjørknes Haugen og Alf Haugen
05.07.08 Henriette Jæger og Jan Tore Hageskal
05.07.08 Wenche Merete Brevik og 
   Johan Martin Danielsen
05.07.08 Linda-Marie Kristina Lindqvist og 
   Per Morten Rinnan
12.07.08 Maiken Birgitte Flåhammer og 
   Petter Olav Rabben
19.07.08 Janne Brækstad Opland og 
    Thomas Hammeren
19.07.08 Marianne Thorsen og Alasdair 
   David Strange
02.08.08 Nina Katrine Husby og Thomas Hagen
02.08.08 Marit Nygård Hansen og Kjartan Orvedal
16.08.08 Mari-Anne Wang Stubmo og 
   Tomas Vangen
23.08.08 Tone Pauline Busch og Morten 
   Helgesen Busch
23.08.08 Gøril Lunde og Rikard Magnar 
   Baret Heimen
30.08.08 Kolbrun Ledang og Ola Gudmund Storrø
06.09.08 Torild Kulseth og Lars Klemetsaune

Døde i Lade sogn
07.05.08  Jens Andreas Rinnan
19.05.08  Hugo Rossing
11.06.08  Solveig Berg
14.06.08  Anna Margareth Bjørnstad
21.06.08  Laila Kanutte Mostervik
25.06.08  Kjellrun Rossvoll
04.07.08  Rolf Ferdinand Sivertsen
07.07.08  Jens Petter Kjøsnes
07.07.08  Marit Qvale Torland
09.07.08  Kitty Gaarden
09.07.08  Ingrid Lorentze Pedersen
10.08.08  Lars Anders Berg
30.08.08  Anne Martha Jensen
01.09.08  Marie Lasrsen



Sokneprest Kapellan  Kapellan
Tore Eid Jan Asbjørn Sagen  Hilde Rosenkrantz
7070 Bosberg Lade allé 78b  Sildråpeveien 6 c
Tlf. 72 84 66 82/  92 21 60 18 Tlf. 73 92 66 28/Mob.: 916 21 137  Tlf. 73 91 71 04  

11LADEMOEN PRESTEGJELD

Lademoen sokn. 
Hjemmeside:
http://lademoen.kirken.trondheim.no/

Sokneprestkontoret:
Lademoen kirke, Boks 5146,
Lademoen, 7447 Trondheim
Kontortid: Man. - fred. kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 73 52 30 04 - 73 52 63 62
Telefax: 73 53 12 30
post.lademoen@kirken.trondheim.no

Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. 901 45 851

Soknediakon Siri Linge Frønes
Tyholtveien 54, 7052 Trondheim
Mobil 99 277 213

Soneleder Randi N. Solbakken
Søndre Husebytun 24 C
7097 Saupstad, tlf. 72 58 06 86
Mobil 46 84 07 38

Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. 91584017

Menighetsrådsleder Siri Linge Frønes

Lade sokn. 
Hjemmeside: http://lade.kirken.trondheim.no/

Lade prestekontor:
Kirkelig aktivitetssenter
Harald Hårfagres gt. 2
Boks 1865 - 7440 Trondheim
Kontortid: Tirs.-fred. kl. 10.00-13.00
Tlf.: 73 92 06 40 - 73 92 06 56
Telefax: 73 92 25 01
post.lade@kirken.trondheim.no

Kirketjener, vikar: Natalia Nazarova

Klokker Solveig Dahl

Daglig leder Lillian B. Buoso.

Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim. Tlf. 73 52 06 47

Menighetsrådsleder Asbjørn Stokkvik
Rødrevveien 52 C, 7082 Kattem
Mobil: 906 45 646

Neste nummer av bladet kommer 4. desember 2008. 
Frist for levering av stoff er 20.november. 
Bladbærerne henter bladet i Lademoen kirke i kontortiden 
kl. 9.00 – 15.30. 
Henting på andre tidspunkt avtales ved henvendelse til kontoret. 

Menighetsbladet gis ut av Lademoen og Lade menighetsråd.
Bidrag til bladet kan betales til prestekontorene.
Bladets gironummer er: 0532 36 18501
Redaksjonen: 73523004
E-post: tore.eid@kirken.trondheim.no

LADE TRAFIKKSENTER TORBJØRN STRAND AS
BENSIN & DIESEL * KIOSK *OLJESKIFT * DEKK

BILVASKEMASKIN (MED OG UTEN BØRSTER)

LADEVEIEN 24 -  TLF. 73 51 76 20

Grafisk utforming og trykk: Offset-Trykk AS, tlf. 73 82 12 12, firmapost@offset-trykk.com



                 Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 3-2008

Skoggruppa på Lademoen på 
moskussafari

Skoggruppa på Lademoen var i helga 5. – 7. september på moskussafari på Hjerkinn 
med drøyt 30 barn og 16 voksne. Vi fikk denne gang se et tyvetalls moskus, hvorav 
én som dukket opp 50 meter rundt en sving. Dette var tredje stortur for året, og vi 
planlegger flere småturer til vår egen gapahuk ved Herjuvatnet utover høsten. På 
Hjerkinn fikk barna gått tur, og sett yak-okser, lama, høns og esel. 
De som ville fikk seg også en ridetur. Skoggruppa er et samarbeid mellom Lilleby 
skole, Lilleby FAU, Lademoen velforening og Arbeid & kompetanse. Skoggruppa 
støttes av Trondheim kommune, Norges idrettsforbund og Lademoen menighet.


