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2 PREKEN

Jesus kom med håpet julenatt. Alt ble annerledes etter at han 
kom. Nå bærer vi med oss den tro og drøm gjennom livet, 
at det sterkeste som finnes i verden er Guds kjærlighet til 
oss og jorda. 
Hver og en av oss er skapt i Guds bilde. Han har lagt igjen 
noe av seg selv inni oss. 
Vi er av ham. 

Jula handler om at Gud kommer til sine. Gud slår opp teltet 
sitt imellom oss, forteller evangelisten Johannes. Han har en 
helt annen slags julefortelling enn evangelisten Lukas som 
lar oss få møte Maria og Josef og Jesusbarnet i Betlehem.
Johannes forteller om en Gud som kommer til sine egne og 
begynner å bo mellom dem.
Gud kan ikke være alene lenger. Han må være sammen med 
de som er av ham, som tilhører ham.
Johannes bruker et gresk ord med et nydelig bilde i seg; ”slår 
opp sitt telt”. Dette fortelles første gang også til et nomade- 
og gjeterfolk. Han bruker uttrykk de er fortrolige med. De 
bodde i telt. Vi kan se for oss; Plutselig kommer en ny og 
fremmed til leiren og slår opp teltet sitt. Han begynner å bo 
og leve sammen med dem. Han og trekker opp teltpluggene 
og flytter med dem når de må  komme nærmere de beste 
beitemarkene med dyrene. Han ser ut som dem. Men de vet 
ikke riktig hvem han er. At det er Gud, er usynlig for dem. 
Men de aner noe…. Det er noe ved ham.
Jorda er blitt helt annerledes etter at Jesus kom. Han har 
vist oss hvem Gud er, - en Gud som tar de tyngste takene 
mellom oss, og som aldri forlater en som ligger nede. Han 
gir alt for oss. For vi er av ham.
Jesus er kommet for å bli, - sammen med oss. Han møter 
oss når han står bak øynene til en fremmed som slår seg ned 
ved siden av oss. Eller, - bak barnet som løper oss i møte og 
hilser oss glad velkommen. Bak alt liv på jorden står han, 
usynlig og ser på oss. Han står bak dine øyne når du trenger 
et medmenneske i ditt liv.
Jesus slår seg ned mellom oss. Bryter opp og går med oss 
når vi må videre.
Julenatt kom han til oss, - den usynlige, som nå bor mellom 
oss.

Tor Singsaas
Biskop i Nidaros   

Gud bor mellom oss
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Kirkeklokka på Leangen gård
 Leangen er en perle av en 
gammel lystgård i Trondheim. I 
mange år har den tilhørt Trondheim 
kommune som har holdt den like 
godt i stand som de tidligere private 
eierne. Kommunen har benyttet den 
som kurs- og konferansesentrum. 
Nå vil kommunen legge gården ut 
for salg, men vi håper nye eiere vil 
ta like godt vare på det praktfulle 
anlegget. Over hovedbygget står 
et klokketårn og ikke på stabburet 
som var det vanlige. Som på mange 
trønderske gårder hadde jo også Lan-
gen sin matklokke. Før og etter mat-
pausene ble matklokka brukt som 
signal til gårdsarbeiderne. Den ble 
ikke så mye brukt etter at gårdsdrif-
ten ble nedlagt og hang taus i mange 
år. For noen år siden ble det kjent at 
matklokka på Leangen ikke var en 
vanlig matklokke, men en gammel 
kirkeklokke! 
 Det er en fin gammel kirkek-
lokke støpt i Bergen i 1786. Den har 
følgende tekst i opphøyde bokstaver: 
”Me * ficit * Christopher * L * Leb-
recht * i * Bergen * Bekostet * til * 
Herrøe * kirke * af * Sivert * Olsen 
* og * Anna * Olava * Olsen * føed 
* Berg * 1786”. Her ser vi hvor og 
når klokka ble til og at den var støpt 
av Christopher L. Lebrecht. Også 
giverne er nevnt, ekteparet Anna og 
Sivert Olsen. Da teksten ble kjent, 
kom det en henvendelse fra Herøy 
på Helgeland. Der ble 800 års jubi-
leet for Alstadhaug kirke forberedt 
og Trondheim kommune ble spurt 
om det kunne være aktuelt å over-

føre kirkeklokka tilbake til Herøy. 
Svaret fra Trondheims ordfører var 
positivt. Siden klokka nå ikke leng-
er hadde noen funksjon på Lean-
gen, kunne den vederlagsfritt gis til 
Herøy. Gleden ble stor, men skulle 
ikke vare så lenge.
 Det dukket opp et problem 
da man ville finne ut hvem ekteparet 
Anna og Sivert Olsen var. Et slikt 
par var ikke kjent i Herøy på Helge-
land. En lokalhistoriker fra Herøy 
på Sunnmøre dukket en dag opp 
på Alstadhaug og fikk høre om den 
gamle kirkeklokka. Han kjente til 
handelsmann Sivert Olsen fra sine 
hjemtrakter. Dermed ble det klart 
at dette var klokka fra gamle Herøy 
kirke på Sunnmøre. Før sendingen 

gikk til Helgeland fikk den en ny 
adresse! Den ble sendt til Sunnmøre. 
På Sunnmøre var Sivert Olsen en 
velkjent mann. Han var fra Lesja 
og giftet seg inn i handelsfamilien 
Berg. Sivert Olsen åpnet handel på 
Herøya der gamle Herøy kirke lå. 
Da klokka ankom Herøy kunne ek-
spertene slå fast at den var så godt 
bevart og tatt vare på at den etter 
225 år bare trengte en omgang vask 
i mildt såpevann! Den ble snart tatt 
i bruk ved friluftsgudstjeneste på 
stedet der den gamle Herøy kirke lå. 
Nå er det vedtatt å henge den gamle 
kirkeklokka opp i nye Herøy kirke.

Per Øverland 

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



4 MISJON

Lademoen menighet vil i 2009 gå 
inn i et misjonsprosjekt som er 
drevet av Misjonsalliansen. Dette 
er et prosjekt hvor konfirmantene 
vil bli trukket aktivt inn i. Her er 
det ungdom som hjelper annen un-
gdom, ved at vi samler inn penger 
til fotballbaner og finansiere fotball-
skoler i Ecuador. 
Vi ønsker å være med å gi barn og 
unge i Guayaquils slum en bedre 
hverdag gjennom aktivitetstilbud 
som alternativ til rus og bandevirk-
somhet. 
Fotball er den enerådende idretten i 
Ecuador, og for å nå ungdom og 
deres behov er denne sporten en 
nøkkel. For de fleste er det for dyrt 
å være med på en fotballskole. Mis-
jonsalliansen ønsker å tilby en skole 
for de fattige med lav egenandel og 
god kvalitet. Gjennom fotballskolen 
ønsker vi å samle og 
aktivisere ungdom og samtidig ska-
pe et sunt miljø.
Utenfor havnebyen Guayaquil finnes 
det store slumområder. Her er det 

stor mangel på skoler, helsetilbud er 
omtrent fraværende, 
og folk lever fra hånd til munn. 
Rent vann og kloakkanlegg er man-
gelvare, og ulike typer sykdommer 
florerer i dette området. 
Kriminaliteten er omfattende, og ar-
beidsledigheten er høy.
Tilrettelegging av organisert fotball 
er med på å gi barn og ungdom et 

håp og et lyspunkt i tilværelsen, og 
vi i Lademoen menighet ønsker å 
støtte dette prosjektet.
Vi går i gang med dette arbeidet i 
2009, på såmannssøndagen den 
8. februar undertegnes samar-
beidsavtalen mellom Lademoen og 
Misjonsalliansen. Dette prosjektet 
vil gå gjennom flere år. En fotball-
bane koster kr.10 000 og vi regner 
med at årets konfirmantkull og neste 
års konfirmanter kan greie å samle 
inn nok til en bane.
Mange av konfirmantene er selv ak-
tive fotballspillere, og ikke minst 
svært motiverte på å være med på 
et slikt prosjekt. Vi tar det som en 
selvfølge at vi kan delta på de fritid-
saktiviteter vi har lyst til, men det er 
ikke tilfelle for mange barn og unge 
. Nå kan vi være med på å gi noen 
ungdommer den sjansen.
Så sett av søndag 8. februar i Lad-
emoen kirke da blåser vi i gang fot-
ballprosjektet.

Misjonsprosjekt i Lademoen menighet

Kafé Ladejarlen



Det hele begynte lenge før 1908. Allerede i 1889 startet 
forberedelsene. Da hadde menighetstanken versert på 
lokalplanet i flere år. En opprettelse av en ny menighet måtte 
igjennom flere instanser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Biskop og prestestand skulle si sitt, kommunestyret og 
stiftsdireksjonen likeså før Kirkedepartementet kunne vedta 
at saken skulle fremmes for kongen i Statsråd.

Menigheten var i aller høyeste grad moden for å bli 
selvstendig. Her var bygget ny, stor kirke med plass 
til 1036 personer. Lademoen kirke 
sto ferdig i 1905 og ble innviet 
15.november. Det hører vel med 
til de sjeldne begivenheter at 
kirken står ferdig før menigheten 
opprettes. Det de klarte før, uten 
oljepenger, det makter de ikke i 
dag med pengesekken full. Nye 
menigheter må vente både 5 og 10 
år før kirke reises. 
I området mot nåværende Nyhavna 
lå Bakkestrandens bedehus, som 
siden 1901 hadde fungert som 
interimskirke  (midlertidig kirke) 
og lenge før det hadde vært et 

viktig møtested i nærmiljøet.
Da kirken fylte 100 år i 2005 ble det markert med en 
rekke arrangement gjennom hele året. Menighetens 
jubileum ble derfor begrenset til en samling for tidligere 
og nåværende medarbeidere, ansatte og frivillige. Det 
ble en verdig feiring med variert underholdning. Gjennom
historiske tilbakeblikk ble både diakonisser, guttekor, 
idrettsfantaster, foreningsvirksomheter og mye annet
fra  menighetens liv og virke gjort levende.    

5100 ÅR

Lademoen menighet er 100 år
Lademoen menighet feiret sine 100 år som egen menighet søndag 16.november menighet. 100 år har gått siden 
Lademoen ble utskilt fra Bakklandet prestegjeld. Skillet skjedde fra 1.januar 1908 eller slik det står skrevet i 
protokollen:  1) Det ved Kongelig Resolusjon af 28.de April 1900 oprettede midlertidige Tredieprestembede i 
Bakklandet Menighed i Trondhjem blir at nedlegge fra 1ste Januar 1908 at regne. 2) Fra samme Tid skal der af 
den nordre del af Menigheten oprettes en ny Lademoen menighed.

Ladestua kafé

Hudpleie - Fotpleie

Hårfjerning

Massasje - Soneterapi

Urtemedisiner

Øreakupunktur 

Akupunktur 2000

Vitamin og Mineral test

HRV-test - Funksjonsanalyse

Detox fotbad

T. Strand AS
Jarleveien 8 A, 7041 Trondheim

Tlf. 73 53 63 69
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Jarleveien 8 A, Tlf: 73 92 90 60/ 61

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

Lamo’parken gjenåpnet
På en regntung oktoberkveld skulle den nye Lamo’parken åpnes. Da hadde man i lang tid jobbet og slitt for at 
parken skulle gjenoppståi ny drakt. Ulike fagfolk hadde bidratt medsitt: Kunstnere, arkitekter, gartnere og andre.
Selv om høstmørket hadde lagt seg over parken fikk vi likevel et svært godt inntrykk av alt det  nye. Det var 
kulturinnslag av ulikt slag. Alt til stor glede for de frammøtte og dem var det mange av. Om kvelden var våt og 
sur, så varmet kakaoen kommunen spanderte og alle koste seg. Ordføreren åpnet parken på tradisjonelt vis. 
Etterpå ble noen observert arm i arm mens de prøvegikk ”Lovers Lane” – gangveien fra bassenget og ned til 
minnestøtten for Anders Buen.    

Gudstjeneste på Laugsand 
Søndag 8.mars blir gudstjenesten lagt til Laugsand
Bydelskafé kl.11.00. Den er selvsagt åpen for alle.

Familiegudstjeneste i Lademoen
Søndag 8.februar 2009 innbys til familiegudstjeneste
i Lademoen kirke. Der vil menighetens misjons-
prosjekt bli presentert (se s.4 her i bladet). Årets
konfirmanter vil delta.

Felles gudstjeneste 28.desember
Søndag 28 desember (s. etter jul) blir det felles 
gudstjeneste i Lademoen kirke kl.11.00 for både 
Lademoen og Lade menigheter. Det betyr at det ikke 
blir noen gudstjeneste i Lade kirke denne dagen.

Eldres dag i Lademoen i 2009
Søndag 25.januar blir det Eldres Dag. Det hele starter 
med gudstjeneste på Laugsand Bydelskafé kl.11.00 og 
det fortsetter med middag, kaffe og variert underholdn-
ing. Påmelding settes til mandag 19.januar.

Julens gudstjenester i Lademoen
Det vises til oversikten på gudstjenestesidene 11-12
her i bladet og til prekenlisten i avisene.

”Vi synger julen inn” i Lademoen
Søndag 21.desember kl.18.00 (4.s.i advent) samles
vi igjen til den tradisjonelle sang- og musikkaftenen
i Lademoen kirke. Lademoen kirkekor blir selvsagt
med. Vi får også storbesøk av Tore Johansen, 
tidligere lamo’gutt og en gang medlem av Lademoens 
berømte guttekor. For øvrig er ikke alle detaljer enda 
helt på plass, men det hele ledes av menighetens 
kantor Øyvind Kåre Pettersen.
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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

Jule(trefest)gudstjeneste 
søndag 4. januar
På ”Hellige tre kongers dag” 
vil vi feire en spesiell gud-
stjeneste i Lade kirke.  Da 
vil vi ta i bruk tradisjoner fra 
juletrefesten.  Selv om jule-
treet kanskje allerede er ute 
av kirken, vil vi bevege oss 
i kirkerommet og synge de 
kjente og kjære julesangene. 
Lade barnekor vil bli med og 
små og store er velkomne til å 
avrunde julefeiringen i Lade 
kirke.  Etter gudstjenesten byr 
vi på frukt. 

Lysmesse - en fin tradisjon
Sammen med speiderne i Trondheim 8. inviterer Lade menighet til en stemn-
ingsfull og særpreget lysmesse søndag 14/12 kl. 11.00.  Denne gudstjenesten 
passer både for barn og voksne i adventstiden.  

Veteranleir 2009
Årets veteranleir blir på Mjuklia leirsted fra fredag 30. januar etter skoletid 
og til søndag 1. februar.  Leiren er svært populær blant fjorårskonfirmanter 
og eldre ungdommer.  I fjor var vi med vel 70 ungdommer fra hele Trond-
heim sentrum (Domprostiet).  De som ble konfirmert våren 2008 og 2007 
får en særskilt invitasjon.  Men det er viktig å understreke at alle unge på 
Lade er velkomne, uansett årgang, bare de er klar over at de blir med på en 
kirkelig leir.  I år tar vi også sikte på å gi de unge litt trosopplæring og leder-
trening under leiren.  Ellers er dette en heftig ”reunion” med godt miljø 
og mange friske opplevelser. I fjor hadde vi f. eks. utegudstjeneste i snøs-
torm. Vi håper på godt vær og godt miljø, det siste kan vi ta ansvar for sjøl.  
See you !

Eldres dag – Samling for seniorer på Lade 1. mars
Søndag 1. mars arrangeres Eldres dag i Lade menighet.  Dette er et tilbud til 
alle ”seniorer” i vår bydel.  Man må ikke kjenne seg eldre for å møte opp på 
Eldres dag! Dagen starter med gudstjeneste i Lade kirke.  
Vi fortsetter i KA-Senteret med servering av hjemmelaget sodd og sviske-
grøt. ”Huskokken” Asbjørn Stokkvik står for maten og det borger for god 
servering. Det vet alle som har vært på Eldres dag før. Det blir sang ved 
Lade kirkekor og andre programinnslag. Vi blir budt på kaffe og kaker.  Det 
er gratis inngang og det er utlodning.

Vårbasaren blir lørdag 28. mars 
Vårbasaren er blitt en årlig suksess i Lade menighet. Sammen med ju-
lemessa er basaren fine sosiale samlinger der hele menigheten kan 
komme innom.  Vi snakker her om et lavterkseltilbud til hele bydelen. Da 
møtes vi en lørdag før påske til hyggelig samvær i KA-Senteret med 
program, kaffe, hjemmebakte kaker og loddsalg. 

Juleaften i Lade kirke
er kirken fullsatt flere ganger.  
Vi vil derfor oppfordre flest 
mulig til å velge den første 
av følgende gudstjenester ju-
leaften: kl. 13.00, kl. 14.30., og 
16.00.  Menigheten stiller med 
frivillige kirkeverter og vakter 
for at alle kirkesøkere kan få en 
meningsfull gudstjeneste som 
en del av sin julefeiring.  Vi 
ber om forståelse for at vi kan 
komme til å måtte avvise noen, 
hvis antall fremmøtte over-
skrider gjeldende 
brannforskrifter.  Vær derfor 
ute i god tid.

Adventkonsert søndag for store og små 14. desember i Lade kirke kl. 18.00
 Tradisjonen tro inviterer Lade menighet til konsert i kirken i førjulstiden.  Lade skolemusikk-korps og elever fra 
TKKM stiller opp med variert repertoar. Likeledes får vi høre menighetens barnekor og kirkekoret. Det ser ut til at vi 
også får celebert besøk av fagottisten Øyvind Luckow med musikervenner som vil fremføre Vivaldis fagott-konsert i 
e-moll. Øyvind Luckow har tidligere spilt i Lade kirke; da på historisk instrumenter. Svært populært! Velkommen!
Anne C



BARNESIDER8

Har du oppført deg pent i år? Alltid gjort dine plikter i hjemmet og vært snill? Eller... 
kanskje ikke?

Her er noen tips for å rette opp situasjonen om du tror du er på julenissens B-liste:

Overrask, og lag julepynt og minst ett slag julebakst!

Litt julebakst er alltid populært, og her er en enkel oppskrift på 
havremakroner:

200 g smeltet smør eller margarin
200 g sukker
2 egg
ca. 240 g hvetemel
200 g havregryn
2 ts bakepulver

Rør smør og sukker til det er lett og lyst. Tilsett de øvrige ingrediensene og bland godt.

Smør eller papirkle stekeovnsplater. Sett røren med skje i topper på platen.
Stekes midt i ovnen på 200°C. Stek kakene til de har fått pen, gyllen farge. Pass nøye på - 
det går ganske raskt.

P.S. Havremakroner skal også bakes under juleverkstedet i Lademoen Bydelshus lørdag 
13. desember!

En annen oppskrift er på kakegriser, ”kvitmainna” eller spekulasi

Navnet på deigen er spekulasi, og den ser ut som pepperkakedeig, bare at den er hvit. 
Spekulasi-kaker har vært solgt i Trondheim i over 100 år. Noen lager kakemenn/-kvinner, 
mens det vanligste er griser, gjerne dykket i flytende mørk kokesjokolade. Her er en fin 
oppskrift:

3 kopper sukker
1 kopp melk
1 kopp vann
1/2 kopp smør
2 toppede ts vaniljesukker
4 ts hjortesalt
mel til passe deig

Ovn: 180 grader i ca. 8 min. i ovnens øvre del.

Før nissen kommer...
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Gå julebukk i jula!

Å gå julebukk er gammel norsk tradisjon. Da kler 
du deg ut med julenissemaske og går rundt på 
dørene og synger gjerne en julesang eller leser opp 
et vers. Da blir du gjerne belønnet med noe jule-
godt. ”Julebukkene” er ofte populære, og det kan 
være artig å gå flere sammen! Tips: Vent med jule-
bukk til etter at julebaksten er gjort hos folk flest! 

Tips om romjula blir lang...

Det er alltid trivelig å kunne stikke innom Trondheim folkebibliotek, og spesielt når 
du har god tid! Trondheim folkebibliotek ønsker velkommen i romjula -  lørdag 27. 
desember og søndag 28. desember! Utvalget av bøker, filmer og musikk er større enn 
noen gang!

Vitser

En svenske og en nordmann sto og snakket sammen om moderne teknikk og vitenskap:
- Sverige kommer snart til å sende en bemannet romferge til sola, skrøt svensken. 

Nordmannen lo overbærende:
- Tull, både romfergen og astronaut kommer til å smelte der.
- Tror du vi er dumme, sa svensken.
- Vi sender den selvfølgelig om natta!

Før nissen kommer...
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Barnekunsttilbud på Lilleby: Tegning, form, 
maling og farve. Keramikkverksted
Det er Galleri Lundemo som i samarbeid med og 
støtte fra FAU Lilleby, Lilleby skole,    Kulturen-
heten i Trondheim kommune og Norsk  Kulturråd 
arrangerer de flotte og populære tilbudene.
Som andre tilbud for barn og unge på Lademoen 
er det gratis, og det er også åpent for barn og unge 
utenfor Lademoen. - Det er bare å møte opp, sier 
alltid ivrige Einar Lundemo, som er primus motor i 
Galleri Lundemo. 
Galleri Lundemo har i høst grunnet stor oppslutning 
måttet utvidet med ekstra lærerkrefter og ett ekstra 
kurs. 
Programmet vil være det samme i vårsemesteret 
som det har vært i høst, sier Einar, og det blir dermed 
slik:

Mandag kl. 15 - 17:  Tegning, maling, form og farve 
for barn fra 4. klasse og oppover.  Meki Ali Shokri 
og Hanne Aanes.
Mandag kl. 17 - 18.30 og 18.30 - 20:  2 partier 
keramikk for 1. - 3.klasse.  Beathe Woldseth og 
Kathrine Slind.  Blant annet trønderkeramikk.
Tirsdag kl. 15 - 17: Tegning, maling, form og farve 
for 1. - 3.klasse.  Meki Ali Shokri og Hanne Aanes.
Torsdag kl. 18 - 20:  Keramikk for 4. klasse og op-
pover. Beathe Woldseth.  Trønderkeramikk.
Informasjon og påmelding ekspederes via  tlf. 94 34 
77 39,  lundem@online.no eller ved direkte oppmøte 
i hovedbygget på Lilleby skole.
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Rådmannen i Trondheim la i oktober frem et høring-
snotat om fremtidig skolestruktur  i Trondheim. I 
forslaget foreslås Lilleby skole nedlagt i ett av tre 
alternativer.

Grunnen er at skolen, i følge kommuneadministras-
jonen, er for liten. Effektiv drift skjer, fortsatt i følge 
kommuneadministrasjonen, først når elevtallet er 
bortimot 500 elever, mens Lilleby kun har 126.

FAU Lilleby, Lademoen velforening, Lademoen 
menighet og Svartlamon boligstiftelse tok tidlig i 
oktober initiativ til et bredt samarbeid for å kjempe 
for Lilleby skole. Grunnen er at Lilleby er i en 
særstilling som eneste skole i byens fattigste bydel. 
Uten å gå inn i statistisk oppramsing er det bred poli-
tisk enighet om at mange her trenger den trygghet 
som ligger i det å kunne være elev i et lite og over-
siktlig skolemiljø.

Samme dag som 
Lademoen og 
ordfører Rita 
Ottervik feiret 
nyåpning av 
Lademoparken 
gikk det et stort 
fakkeltog med 
gamle og unge 
til Lilleby skole, hvor det var appeller og stor stemn-
ing. Det har også vært et folkemøte på Lilleby med 
fullsatt sal, så engasjementet er stort.

Budsjettet til Trondheim kommune skal behandles 
11. desember, og vi får muligens da vite om Lilleby 
blir fredet i det neste tiåret.

Forøvrig planlegges bygging av bortimot ett tusen 
boliger i området fra Landteknikk i Ladalen og vi-
dere østover allerede innen en tiårsperiode.

Lilleby skole - 
må bevares!
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 Velkommen 
 til  kirke!

Søndag 7. desember  - 2 s. i ad-
vent
Luk 21, 25-33
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til KRIK – 
Kristen Idrettskontakt
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 Kirkens SOS
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.

Søndag, 21. desember – 
4. s. i advent
Joh 1,19-27
Lademoen kirke
Vi synger julen inn kl 18.00 v/
Pettersen og Sagen. Lademoen 
kirkekor
Julegløgg
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11:00 v/ Eid
Ofring til Fjellseter kapell

Julaften 24. desember 
Luk 2,1-14
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 15.00 
v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid.
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 13.00 v/
Sagen
kl 14.30 v/Sagen og kl 16.00 v/
Sagen
Ofring til menighetens arbeid

1.juledag – 25. desember
Joh 1,1-14
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens diakonale 
arbeid
Lade kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Ofring til misjonen

2. juledag – 26. desember
Matt 10,17-22
Lademoen kirke
Gudstjeneste på Laugsand 
Bydelskafé kl 11.00 v/Eid
Kirkekaffe. Ingen ofring
Lade kirke
Høymesse Lade Allé 80 kl 11.00 
v/Sagen

Søndag etter jul - 28. desember
Gal 4,4-7
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Gudstjenesten er felles for Lade og 
Lademoen menigheter
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

Nyttårsaften – 31. desember 
Luk 13,6-9
Lade kirke
Kveldsgudstjeneste kl 22.00 
v/ Rosenkrantz
Felles gudstjeneste for Lade og 
Lademoen menigheter

1. nyttårsdag – 1. januar
Luk 2,21
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Felles gudstjeneste for Lade og 
Lademoen menigheter
Ofring til Normisjon
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

Kristi Åpenbaringsdag – 
4. januar 2009
Matt 2,1-12
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til menigheten

1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag – 
11. januar 
Matt 3,13-17
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til De fire diakoniinstitus-
joner
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til misjonen

2. s. e. Kristi Åpenbaringsdag -
18. januar
Joh 2,1-11
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til kirkens SOS

3. s. e. Kristi Åpenbaringsdag – 
25. januar
Matt 8,5-13
Lademoen kirke
Eldres Dag. Gudstjeneste kl 11.00 
på Laugsand Bydelskafé
v/Rosenkrantz
Ingen ofring
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Sagen. Lade barnekor deltar
Ofring til menighetens arbeid

Vingårdssøndagen – 1. februar 
Matt 20,1-16
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/vikar
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til misjonen



13GUDSTJENESTER

Såmannssøndagen – 8. februar 
Luk 8,4-15
Lademoen kirke
Bibeldagen. Familiegudstjeneste kl 
11.00
v/Rosenkrantz. Udeling av 6-års-
boka
Kirkekaffe
Ofring til Det Norske Bibelselskap
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Det Norske Bibelselskap

Kristi forklarelsesdag – 15. feb-
ruar 
Matt 17,1-9
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/
Sagen
Ofring til menighetens dåpsop-
plæringsarbeid

Søndag før faste – 22. februar 
1 Kor 13,1-13
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Sjømannskirken – 
Den norske Kirke i Utlandet
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid

Askeonsdag – 25. februar
Matt 6,16-18
Lade kirke
Fastegudstjeneste kl 18.00 v/

Rosenkrantz

1. s. i faste – 1. mars 
Matt 4,1-11
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Eldres dag. Gudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens diakoni

2. s. i faste – 8. mars
Matt 15,21-28
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 på Laugsand 
Bydelskafé v/Rosenkrantz
Kirkekaffe
Ofring til Menighetsbladet
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00
v/Sagen
Speiderne på Lade deltar. Kirkekaffe
Ofring til menighetens dåpsop-
plæringsarbeid

3. s. i faste – 15. mars 
Luk 11,14-23
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetsbladet

Marie Budskapsdag – 22. mars
Luk 1,26-38
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Det norske 

Misjonsselskap

Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til misjonen

5. s. i faste – 29. mars 
1. Mos 22,1-13
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Ofring til Kirkens SOS
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/ Sagen
Ofring til årets fasteaksjon. Kirkens 
Nødhjelp

 

Døgntelefon: 73 89 11 40



14 PERSONALIA LADE OG LADEMOEN

Døpte Lademoen kirke
21.09.08 Nikolai Løvhaug
05.10.08 Lukas Skorstad Hansen
05.10.08 Eivind Søberg Mjaaland
26.10.08 Julie Sofie Sørøy-Millerjord
02.11.08 Oliver Jacobsen

Døpte andre kirker
21.09.08 Aud-Othilie Søreng Reppe
28.09.08 Rina Takemote
05.10.08 Kristine Viken Einvik

Døde i Lademoen sogn
03.09.08 Odd Lindvåg
04.09.08 Hendry Neuberg
12.09.08 Vegard Tørset Magnussen
15.09.08 Bjarne Sneve
29.09.08 Arvid Kvam
02.10.08 Asbjørn Sigvard Gellein
03.10.08 Ragnhild Throseth Henriksen
05.10.08 Signe Aune
08.10.08 Solveig Kvam
14.10.08 Edel Hvitsand
28.10.08 Finn Halfdan Hansen
29.10.08 Tore Aanonli

Døpte i Lade kirke:
14.09.08 William Filip Kristiansen-Gjerde
21.09.08 Anastasia Gulliksen
21.09.08 Oda Helene Evensen Holen
28.09.08 Caroline Rambech Larsen
28.09.08 Sander Bjørk Setsaas
28.09.08 Just Kjønstad Werenskiold
05.10.08 Jonas Humstad Holten
05.10.08 Fredrik Humstad Holten
05.10.08 Maren Langjord
12.10.08 Eivind Ekle-Danielsen
12.10.08 Nicoline Granmo Lyshagen
12.10.08 Petter Wist-Johansen
19.10.08 Conrad Bergmann
19.10.08 Viktor Solem Høeg
02.11.08 Kasper Joramo Aune
02.11.08 Helene Haugdal Cappelen
02.11.08 Ole Marius Langness Hauge

Andre kirker
28.09.08 Benjamin Fjerstad-Sørkilflå
05.10.08 Emma Skauge-Dromnes
05.10.08 Mathias Fossum Smestad
19.10.08 Emma Marie Talmo
16.11.08 Sondre Løkensgard Berglihn
16.11.08 William Bikmukhametov   
  Bjørnebo

Vigde i Lade kirke
13.09.08 Maricela Contreas Johasen og   
  Kjell Tore Johansen
19.09.08 Ingunn Wilson Dalseng og 
  Terje Bjørnes Dalseng
20.09.08 Anne-Lise Hovin og 
  Stein Edvard Sæther
11.10.08 Anne Therese Berg Eggen og   
  Bjørn Erling Eggen

Døde i Lade sogn
07.09.08 Odd Leif Ellingsen
07.09.08 Sverre Schjetne
08.09.08 Julie Wang-Svendsen
18.09.08 Ranveig Bones
25.09.08 Gunnar Ingolv Slupphaug
28.09.08 Berit Stræte
04.10.08 Atle Hansen
10.10.08 Vera Nansy Green
22.10.08 Alf Neuenkirchen
23.10.08 Per Margido Grøtte
25.10.08 Kristoffer Hansen
26.10.08 Ivar Ole Persvik
01.11.08 Lauritz Kaasa
02.11.08 Grethe Fredrikke Larssen
10.11.08 Tordis Marie Refsnæs

Møter i Lade menighet
Formiddagstreff  09.12.08  kl 11:30
Torsdagsmøte  11.12.08  kl 19:00
Torsdagsmøte  08.01.09  kl 19:00
Formiddagstreff  13.01.09  kl 11:30
Torsdagsmøte  22.01.09  kl 19:00
Torsdagsmøte  05.02.09  kl 19:00
Formiddagstreff  10.02.09  kl 11:30
Torsdagsmøte  19.02.09  kl 19:00
Torsdagsmøte  05.03.09  kl 19:00

Formiddagstreff  10.03.09  kl 11:30
Torsdagsmøte  19.03.09  kl 19:00
Torsdagsmøte  02.04.09  kl 19:00
Alle møtene er i Lillesalen på KA senteret. 
Alle er velkommen.
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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: Natalia Nazarova, mobil 94 13 62 41

Klokker Solveig Dahl

Daglig leder Lillian B. Barseth.

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 26.mars 2009
Frist for innlevering av stoff er 12.mars.
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
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                 Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 4-2008

147 unge, konfirmanter og ledere, har vært på leir på 
Mjuklia på Berkåk. Stemningen var på topp helt fra 
første stund.
Mye skjer på en slik leir, det meste blir til hyggelige 
minner, som leirsangen: ”You are holy”.  Den ble 
det skikkelig trøkk i !  I undervisningsgrupper og 
aktivitets-grupper fikk de unge utfolde seg og bidra 
med sine evner og krefter.
Det gav både mestringsopplevelser og nye 
oppdagelser.  
Kristuskransen var det samlende tema for hele leiren.  
De forskjellige perlene ble som huskelapper om Guds 
kjærlighet, slik Han har vist og viser den frem i Jesus 
Kristus.  En slik Kristuskrans laget alle konfirmantene.  
Håper de fleste fikk den med seg hel hjem.  

Underholdningskvelden lørdag hadde mange flotte og 
artige innslag.  Herfra har jeg hentet overskriften: Det 
e det som gjeld’
På denne leiren fikk alle kontakt med en tydelig 
totalopplevelse: Jeg er en perle selv, elsket og verdifull 
og for Gud.
”You’re my Prince of Peace and I will live my life for 
you”.

Det e det som gjeld’ !!!
JAS

Konfirmantleir – ’det e’ det som gjeld’


