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ANDAKT

Konfirmasjonen - et nåløye? 
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Konfirmasjon har vært populært i generasjoner 
bakover. Den synes å ha bevart sin popularitet også 
i vår tid, skal vi tro statistikerne. Med konfirmasjon 
tenker nok de fleste på den spesielle gudstjenesten 
som avslutter konfirmasjonstida. Men forut for den 
er det en undervisningstid. I noen menigheter er 
den kort og intens. Hos andre følger den skoleåret. 
Konfirmasjonen har sin klare forhistorie i den en-
keltes dåp, slik nøkkelordene lyder i det som heter
dåpsbefalingen (Matt.evang. 28, 18-20): “Døpe og 
lære”.
Vanligvis døpes vi som små barn. Siden skal vi 
lære hva det betyr. Det er jo egentlig en livslang 
prosess. Men det vi kaller konfirmasjonstida er en 
konsentrert periode i ungdomsåra. Slik har det vært 
hos oss i århundrer.
Når det i dag snakkes om undervisning er det noe 
helt annet enn bare for 15-20 år siden. I dag består 
den mere av prosjekter og opplevelser, som kon-
firmantene selv er med å skape. I gamle dager ble 
vekten utelukkende lagt på kunnskapsformidling. 
Går vi enda lenger tilbake var det kunnskapsnivået 
som avgjorde om den enkelte ble konfirmert. 
Hadde man ikke ervervet seg den ønskede  lærdom 
måtte man ”gå om igjen neste år”, som man sa.
Det kunne bli en tragedie, for konfirmasjonen 
var den gang porten ut til det voksne liv, også 

arbeidslivet. Hadde man ikke konfirmasjonsattest 
fikk man heller ikke arbeid.
Det fortelles en historie om den gang presten fikk 
seg en skikkelig lærepenge. Gutten kan vi kalle 
Per. Han hadde vondt for å lære. Han klarte ikke å 
få inn i hodet det presten underviste. Til sist måtte 
presten ta det opp med ham. “Per, du har nok ikke 
nok kunnskap til å bli konfirmert, så du må gå om 
igjen neste år!” Gutten ble helt fortvilt, tårene rant 
nedover kinnene. Etter en stund
foldet han hendene og ba: “Kjære Gud, hjelp meg 
som så lite kan”. Denne bønnen rørte prestens 
hjerte. Etter litt kom det: “Kjære Per, hos deg har 
jeg nå funnet en tro som overgår alle de øvrige 
konfirmantene. Så vi konfirmerer deg allikevel”
Å bruke hodet er viktig, også i troens verden. Men 
lærdom er ikke det viktigste. Langt viktigere er 
forholdet til Gud. Det lærte presten seg den dagen.
Konfirmasjonstida skal gi gode opplevelser. Det er 
ytterst viktig at de unge erfarer at kirka er et åpent 
og inkluderende fellesskap. Dit alle er velkommen. 
Det er folkekirke i beste forstand. Klarer man å gi 
konfirmanter, unge som voksne, den oppfatning så 
overgår det alle faktakunnskaper. Eller sagt med 
andre ord: Grip kunnskapen, men framfor alt hold
fast på tilhørigheten.



HISTORIEGLIMT

Trøndermeieriet og Lademoen 
postkontor på Buran

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

Den store fine bygningen på Innherredsveien 59 B har spilt 
en viktig rolle i Lademoens historie. Den ble reist som 
meieribygning som både tok imot melk, behandlet den 
og solgte melk til kundene. Senere ble meieriet flyttet til 
Tunga der det fremdeles er. Bygningen på Buran ble i 1971 
postkontor for bydelen. Da Lademoen postkontor ble ned-
lagt i 2001, ble bygningen brukt blant annet til bingo.
 Trondheim har en veldig interessant meierihistorie. 
Det begynte med at gårdene omkring byen begynte å levere 
melk til private kunder. Med egne hester og vogner kjørte 
bøndene melk til sine kunder i byen. Snart ble behovet for 
melk så stort at det ble dannet egne meierier både i byen 
og på bygdene. Det ble så kjørt melk til salg i byen, til dels 
ganske lang vei. Byen fikk en vrimmel av melkebutikker 
som tok imot og formidlet fersk melk. I 1883 fikk byen 
sin egen meieribedrift, Trondhjems Meieribolag, i Erling 
Skakkes gate 27-29. Grunnleggelsen skyldes særlig god-
seier på Rotvold og Tunga, Hans Wingaard Finne. Dette 
var i den store politiske stridstid mellom Høyre og Venstre. 
Venstrebøndene på Strinda ville ikke levere sin melk på 
”Høyremeieriet” og grunnla derfor sitt eget meieri året et-
ter, Strindens Meieribolag, i Brattørgata 12A. Striden la seg 

og de to meieriene ble sluttet sammen i 1895 under navnet 
Trondhjems Meieri. Det ble drevet en rekke melkeutsalg 
rundt om i byen. De hadde ulike eiere, men mange var eid 
av Trondhjems Meieri. Melkeutsalgene fikk altså melk fra 
ulike meierier i og utenfor byen! Dette var nokså uholdbart 
i lengden med økende krav til hygiene og effektiv behan-
dling av den sårbare varen. 
 Det var ulike samarbeidsformer mellom de mange 
meieriene gjennom lang tid, men i 1921 ble Trondhjems 
Melkforsyning konstituert etter mønster fra Kristiania. 
Tanken var å få med alle meierier i byen og omegnen. Skuf-
felsen var stor da Trondhjems Meieri valgte å stå utenfor. 
Byen fikk igjen to meierier; Trondhjems Meieri i Erling 
Skakkes gate 27-29 og Trondhjems Melkforsyning. Begge 
drev godt i mange år. Trondhjems Melkforsyning fikk i 
1925 sitt store nye anlegg på Buran. Ved årsskiftet 1925-26 
kom det melk fra 26 meierier til anlegget på Buran. Tallet 
økte til 30 i 1939. 
T r o n d h j e m s 
Meieri var først et 
aksjeselskap der 
aksjonærene var 
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Kirkevalget 2009 – et godt valg
Noen påsto etter Stortingsvalget 
14.september at det var styrt av me-
dia. Med sine ulike virkemidler vin-
klet de kampen mellom rød-grønt og
borgelig på sin måte. I månedsvis ble 
vi fóret med deres bidrag.
Det valget, eller rettere de to valgene, 
som media var mindre eller lite opp-
tatt av var kirkevalget.
Enda det valget var historisk – en mer 
enn hundreårig tradisjon var brutt, 
mens Stortingsvalg har vi hvert 4. år. 
Det er kanskje ikke å vente at folk 
skal være mer opptatt av et kirkevalg 
enn det viktige aktører i samfunnet er. 
Likevel ble kirkevalget 2009 en kjem-
pesuksess både i Lademoen og Lade 
menigheter. I Lademoen økte stem-
metallet fra ca. 0,5% av de stemme-
berettigede ved tidligere valg og til 
hele 5% nå. 
Vi må tilbake til 1920-årene for å 
finne en tilnærmet så stor oppslutning 
På Lade var det tilsvarende.
Fra vel 1% tidligere og til over 8% 

denne gang. Sammenlignet med Ni-
daros bispedømmets målsetting med 
et snitt på 15% så ligger vi langt  
under det. Men forholder vi oss til 
bispedømmerådets håp om 5-dobling 
av stemmetallet så har vi sprengt det 
fullstendig. En statlig målsetting ved 
dette kirkevalget var å øke demokra-
tiet i kirken. For å få til det krevdes 
minst to viktige grep. Valget måtte 
bli godt kjent, så flest mulig avga 
stemme. Likeså måtte stemmestedet 
ligge så nær valgstedet for Stortings-
valget som mulig.
På Lademoen bød det siste på ut-
fordringer. Det fantes intet eg-
net lokale så nært. Da bestemte  
menighetsrådet å sette opp et telt, et 
slags tabernakel, på utsiden av det 
andre valglokalet. Det tror vi var en 
svært klok avgjørelse. I hvert fall 
kom man i god kontakt med folk og 
det hadde nok sin klare innvirkning 
på stemmetallet.

Kafé Ladejarlen
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Valget i Lademoen
Det ble avgitt 236 stemmer 
av 4550 medlemmer.

Disse ble valgt:
Per Øverland
Bjørn Erling Hoseth
Bjørn Lien
Gunvar Bergsvein Lium
Kristin Marie Skjelbred
Hege Terese Myhren

Varamedlemmer
Berit Barberg Larsen
Gudmund Ingar Bjørnstad
Hanna Marie Dahle
Stefan Helgesen Acheampong
Marie Hauge

Valget i Lade
Det ble avgitt 297 stemmer 
av 3437 medlemmer.

Disse ble valgt:
Karl Ludvig Sellgren
Mats Ulseth Ramo
Asbjørg Larsen
Kjell Tore helland
Asbjørn Stokkvik
Johanna Trønnes
Gerd Eli Johnsen
Trude Warnes

Varamedlemmer:
Gunnar Flack
Kjell-Erik Ofstad
Tage Muus Eikeland
Eirik Wilhelmsem



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

Telefon: 73 91 67 88 - Telefax: 73 91 12 60
E-post: post@louiselyst.no

web: www. louiselyst.no
adr.: Leangenveien 3 - 7044 Trondheim

- For oss er trivsel veldig viktig. Vi 
har det gøy på hver eneste øvelse, og 
høydepunktet er selvsagt pausen med 
mors hjemmelagde boller. Like fullt 
ønsker vi å være et kortilbud hvor 
kvaliteten på musikken er høy, og 
hvor hver eneste opptreden skal være 
av beste kvalitet. 
      Vi vil at publikum skal berøres 
når vi synger. Vi legger vekt på sanger 
med gode tekster med allmennmen-
neskelig innhold, fengende musikk, 
god formidling og livsglede! Da har vi 
nådd vårt mål, sier
dirigent Sissel Moen.
Lade barnekor synger som aldri før! 
Planene er mange, og det kan se ut 
som det blir en travel høst for barn og 
voksne i og rundt koret. Lade barne-
kor, som starta opp sin virksomhet 
høsten 2007, kan se tilbake på to gode 
sangår. Medlemsmassen har variert 
noe i antall, men flere av dem som var 
med fra starten er fortsatt med i koret. 
Det kommer nye 
barn til på nesten hver øvelse. 
Medlemstallet ligger  til enhver tid på 
rundt 20 barn mellom 7 og 12 år.
- Det varierende antallet medlemmer 
kan ha noe å gjøre med at barna på 
Lade har veldig mange fritidstilbud å 
velge i. Vi vil være et supplement til 

alt det andre, og et tilbud til dem som 
ønsker et tilbud hvor trivsel og lav ter-
skel står høyt, og hvor bollekos er lagt 
inn i øvelsen, sier Sissel Moen. Lars 
Erik Skjegstad er utflytta Ladegutt og 
korets pianist.
- Jeg tenkte vel da jeg starta å spille at 
dette kanskje ikke kom til å bli særlig 
utfordrende rent musikalsk. Men det 
har vist seg å ikke stemme! Jeg har 
måttet lære meg sanger med 
avanserte harmonier og arrangmenter 
som krever mye øving. Å være pianist 
i Lade barnekor er ikke barnemat, 
forteller Lars Erik som for tida er 
sivilarbeider ved Gunnerus-
biblioteket i Trondheim.
Koret har mange planer for høsten, og 
etter hvert er det mange som vil høre 
og se koret som sprudler av 
livsglede når de opptrer. 
- Vi synger på noen gudstjenester i lø-
pet av semesteret. I tillegg har vi vært 
med på den årlige sommerkonserten 
med andre kulturelle aktører på Lade i 
kirka. Dessuten prøver vi
denne høsten å få til en barnekorfest 
med jentegruppa SEVEN. I vår var 
høydepunktet en konsert sammen 
med artisten Lisa Børud. 
Det er slike hendelser som inspirerer 
oss til å holde på. 

- Vi kommer til å bli mer aktive ut 
mot foreldregruppa, og kanskje må 
vi begynne å ta inn en semesteravgift 
etter hvert. Idealisme er vel og 
bra, men alt koster, avslutter Sissel 
som håper at enda flere barn vil bli 
med å synge.
Koret øver hver tirsdag kl. 18.30-
19.45 i musikkrommet på Lade skole, 
for barn mellom 7-12 år.
Henvendelse til: Sissel Moen, 
mobil 482 15674. 

Livsglede i Lade barnekor
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ANN MARI WOLD



NYTT FRA LADE

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

Babysang
I store sal på Lade KA-Senter (Harald Hårfagres gt. 
2, inngang mot Bunnpris) samles babyer og foreldre 
til babysang hver torsdag kl. 12 – 13.  Mange setter 
pris på disse sangstundene.  Mødrene er i flertall har 
vi sett til nå, 15-20 møter opp hver gang.  Det selges 
kaffe, te og vafler til slutt på babysangen.  Velkommen 
til trivelig sosialt samvær for små og store ! 

Sjømenns Aldershjem Minnegudstjeneste
Den tradisjonelle minnegudstjenesten for våre falne 
sjøfolk blir i kapellet på Sjømenns Aldershjem (ved 
Ringve v.g.skole) tirsdag 1. desember kl. 16.00. 
Velkommen til en spesiell gudstjeneste i et særpreget 
kirkerom.

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim  -  
Telefon: 73 82 12 12  -  Telefax: 73 82 12 19   

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

Jarleveien 8 A, Tlf: 73 92 90 60/ 61

Trykk på T-skjorter, arbeidsklær m.m. • Print på papir
Plott på papir, tekstil vinyl, store størrelser •
Skilt-/vindustaping • Buttons m.m.m.
www.stavne.no Telefon 73 92 21 21

Ladebekken 18 – 7041 Trondheim

Metaprint

Tlf.: 73 99 22 22
926 09 098

Norges eldste byrå, 
etablert 1889

Egen parkeringsplass 
for besøkende

www.flataas.no
Gamle Kongevei 52 A
ved Rosendal kino
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Allehelgensdag er en spesiell dag for mange. 
En dag å sørge, men også en særlig dag å  
minnes den eller de vi har mistet av våre
kjære. I mange år har vi i Lade og Lademoen 
hatt  en felles gudstjeneste med særlig fokus på
sorgen og minnene. Denne gudstjenesten  har 
alternert mellom våre to kirker. I år vil den bli 
i Lade kirke. Vi sender en spesiell 
innbydelse til dere som etter forrige Allehel-
gensdag har opplevd å miste ektefelle, fore-
lder, samboer eller barn. 

Minnegudstjeneste Lade kirke
søndag 1. november kl.18.00

Det skjedde i en gudstjeneste, Temaet for den var 
bønn. En far strevde hardt med å holde sin sønn i 
ro. Han holdt ham så knokende hvitnet. Til sist brast 
det for faren. Han tok resolutt gutten under arma og 
marsjerte ut av kirka. 
På vei ut roper gutten høyt så alle hørte det: 
”Nå må dere be for meg!”

Vits



NYTT FRA LADEMOEN

Gudstjeneste på Laugsand
bydelskafé søndag 25.oktober
De jevnlige gudstjenestene på bydelskaféen fortset-
ter også denne høsten. Den første var 27.september i 
forbindelse med Diakoniens Dag i Lademoen. 
Vi erfarer at mange setter pris på disse gudstjenes-
tene. Det er vi svært glade for. Her treffer du kanskje 
noen fra slekta eller naboer eller andre du setter pris 
på eller noen ukjente som det kan være interessant å 
bli kjent med. Så velkommen til denne gudstjenesten 
med påfølgende kirkekaffe.

Familiegudstjeneste Lademoen
Søndag 4.oktober kl.11.00
Et nytt kull konfirmanter er på plass. 
Undervisningen av disse har allerede startet.
Nå skal de presenteres for menigheten. Det skjer i 
gudstjenesten søndag 4.oktober. En fullsatt kirke til å 
motta disse unge vil de nok oppleve som en god start 
på tiden som konfirmant. Derfor inviterer vi alle på
Lademoen til denne gudstjenesten.

Ung Messe  - nok en gang
søndag 15.november kl.11.00
En av de faste oppgaver konfirmantene har er å for-
berede og gjennomføre Ung Messe. Dette har blitt en 
flott tradisjon hos oss.  Messen er et samarbeid mel-
lom alle konfirmantene i hele domprostiet under
veiledning av prestene. I all frimodighet inviterer vi 
alle til å oppleve hvordan de unge av i dag gjerne vil 
at en gudstjeneste skal være.  

LADE DAME- og HERREFRISØR AS
Østmarkvn. 2  (v/ REMA 1000) Telefon 73 92 13 17

Åpningstid: man. - fre kl. 09.00 - 18.00
lør. 09.00 - 16.00

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

TLF: 982 22 904 - FAX: 72 84 90 92
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Menighetens hyggestund høsten 2009
Det arrangeres hyggestund i Lademoen kirke hver 
2.onsdag i måneden kl.12.00

14. oktober
11.november
9.desember

Velkommen til hyggelig samvær med god
servering, variert program og åresesalg. 

melkeleverandører. I 1925 ble det omdannet til et andelslag. 
Andelshaverne leverte melk, men i tillegg kom det melk fra 
andre produsenter som ikke var andelseiere. I 1946 hadde 
meieriet 249 andelseiere og i tillegg 256 produsenter som 
ikke eide andeler. Det var et veldrevet og økonomisk solid 
firma. Det fikk sitt moderne anlegg i Erling Skakkes gate i 
1936. Bygningene står fremdeles. 
Først i 1947 ble Trondhjems Meieri en del av Trøndermeieri-
et. Det henger slik sammen. Etter krigen ble det tatt opp ar-
beid for å få bare ett meieri i byen. Tiden var blitt en annen. 
Etter et langvarig forarbeid kom det et konstituerende møte 
11. november 1947 for å danne ”A/L Fellesmeieriet”. Det 

felles meieriet ble dannet, men navnet ble ”Trøndermeieriet 
A/L”. Det drev en stor virksomhet på Buran til 1971 da drif-
ten fortsatte på det nye anlegget på Tunga. 
 Da Trøndemeieriet flyttet fra Buran til det store nye 
anlegget på Tunga som nå heter Tine, kom en annen gammel 
og viktig institusjon på Lademoen flyttende til Innherreds-
veien 59B, nemlig postkontoret. Gjennom sin 98 årige his-
torie i bydelen, hadde postkontoret tre adresser. Fra oppret-
telsen i 1899 var posten i Innherredsveien 31 inntil 1917 da 
kontoret flyttet til nr. 52 i samme gate. Der var det til 1971 
da det ble flyttet til Innherredsveien 59B. Der var det til det 
ble nedlagt i 2001 til stor sorg for mange på Lademoen.

Fortsettelse fra side 3



GUDSTJENESTER

 Velkommen 
 til  kirke!

18. s.e. pinse – 4. oktober 
Rom 14, 1-8
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Presentasjon av konfirmantene.
Kirkekaffe
Ofring til menighetens 
konfirmantarbeid
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Sagen
Presentasjon av konfirmantene
Kirkekaffe
Ofring til menighetens kon-
firmantarbeid

19. s.e. pinse – 11. oktober
Mark 12,28-34 
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til til Menighetens arbeid 
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Misjonen

20. s.e. pinse – 18. oktober
Mark 2, 1-12
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til TV-aksjonen Care Norge
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til TV-aksjonen Care Norge

Bots- og bededag – 25. oktober
Jes 59, 1-4, 8-9
Lademoen kirke
Gudstjeneste på Laugsand 
Bydelskafè kl 11.00 v/Eid
Ingen ofring
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 
v/Asbjørn Reknes
Ingen ofring

Allehelgensdag – 1. november
Matt 5, 1-12
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Dronning Mauds Minne

Lade kirke
Minnegudstjeneste kl 18.00 v/Eid
Kirkekaffe

23. s.e. pinse – 8. november
Fil 1,6-11
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/vikarprest
Ofring til Menighetens arbeid

24. s.e. pinse – 15. november
1 Tim 2,1-6a
Lademoen kirke
Ung Messe kl 12.00 v/Rosenkrantz 
og Sagen
Ofring til Nidaros Bispedømmeråd 
Lys til verden
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

Siste søndag i kirkeåret – 
22. november
Matt 25,31-46
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11:00 v/Eid. 
Ofring til Nidaros Bispedømmeråd 
– Lys til verden

1.s. i advent – 29. november
Luk 4,16-22a 
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til KRIK – Kristen 
Idrettskontakt
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Misjonen.

1. desember
Lade menighet
Minnegudstjeneste kl. 16.00 i 
Sjømenns Aldershjem v/Sagen
Kirkekaffe på KA-Senteret

2. s. i advent – 6. desember 
Luk 12.35-40
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Lysmesse kl 11.00 v/Sagen
Ladespeiderne deltar
Ofring til Trøndelag krets av Norsk 
Søndagsskoleforbund

3. s. i advent – 13. desember
Matt 11,11-19
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Kirkens Bymisjon
Lade kirke
Familiegudstjeneste  kl 11.00 
v/Sagen. Lade barnekor synger.
Barn fra adventsverkstedet deltar.
Ofring til menighetens dåpsop-
plæringsarbeid
Kirkekaffe

4. s. i advent – 20. desember
Joh 3,26-30
Lademoen kirke
”Vi synger julen inn” kl 18.00
Lademoen kirkekor
 - dir. Ø.K.Pettersen 
Kollekt ved utgangen
Julegløgg
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Ofring til Misjonen
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Døgntelefon: 73 89 11 40

Ketil AksnesKetil Aksnes
Karin Sofie HolmKarin Sofie Holm

Tlf: 73 84 13 20
Web: nordretannhelse.no

Adr: Nordre gate 12, 3. etasje

MNTF tannlegerMNTF tannleger

Vi  har ledig 
kapasitet og tar i 

mot nye pasienter
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”Lys i mørket 2009”
Lørdag 24. oktober arrangeres årets Lys i mør-
ket-konsert i Olavshallen.  Årets konsert er nr 6 
i rekken. Det er fortsatt et mål å ta vare på den 
kristne sangskatten, gjennom en bedehuskveld 
i Olavshallen.
Årets programleder er tv-pastor Egil Svartdal.  
Av sangkrefter vil du møte Solveig Leithaug, 
Jardar Johansen, Per Otto Lilleberg, Jan Ber-
hard Gravås og Nidarosdomens jentekor.  Vi vil 
også videreutvikle scenen og kultur-innslagene, 
med hjelp av kunstnerne Marit Selfjord og In-
gun Dahlin.  Overskuddet vil i år som tidligere 
gå til Kirkens Bymisjon.  Årets midler vil gå til 
Kirkens SOS, som er administrativt underlagt 
Bymisjonen.
Sett av lørdagen til en flott bedhus-kveld i 
Olavshallen og få kjenne på fellesskapet med 
1200 andre i Olavshallen.

Harald Hårfagres gt. 2 
(KA-sentret ved sirkustomta)
Julebakst, julegaver, julepynt, åresalg, 
loddsalg, tombola, Kafé m/ hjemme-
bakst, lapskaus, vafler.
Åpningstider:
Fredag kl. 11-19. Program:
Kl. 11.00: Åpning ved Jan A. Sagen 
Kl. 13.00: Barn fra Lade barnehage
                 avd. Stabburet synger
Kl. 17.30: Musikalsk innslag
Lørdag kl.  11-16. Program:
Kl.12.30. Lade barnekor synger

Arr. Lade menighet

Stor julemesse , 21.-22.november på Lade
Arbeidsmøter: 
Annenhver mandag har vi ar-
beidsmøter der vi lager ting til ju-
lemessa og hygger oss sammen.
Møtene varer fra kl. 18.00 – 20.00 er 
på Lillesalen i KA-senteret (inngang 
fra sirkustomta):  Møtedatoene er: 
21/9, 5/10, 19/10, 2/11 og 18/11.  
Velkommen innom !

Lade diakoniutvalg tilbyr: 
Felles tur på Ladestien.
Har du lyst til å gå en tur, men liker 
ikke å gå alene ?  Lade diakoniutvalg 
tar initiativ til å skape et turfellesskap 
nettopp for deg.  Møt opp ved Lade 

kirke, så vil vi gå sammen en tur i 
nærmiljøet på Lade eller langs sjøen.  
Turrute bestemmer vi sammen fra 
gang til gang.  Første turmulighet blir 
onsdag 7. oktober kl. 11.  Vi tar sikt 
e på å ha slike turer hver 14. dag på 
onsdager fremover. 
Adventsverksted for barn på 1.-3.
trinn 5. desember 11.-13.
Vi inviterer barn på 1.-3. trinn til Ad-
ventsverksted på KA-Senteret lørdag 
5.desember fra kl. 11-13.  Vi lager ad-
vent- og julepynt sammen. Vi synger 
sammen og saft og pepperkjeks ser-
veres.  Småsøsken inviteres med hvis 
en voksen følger dem.



PERSONALIA LADE OG LADEMOEN

Døpte Lademoen kirke
07.06. Theo Karlsen
14.06. Emilie Stordahl Lund
19.07. Emelie Lindekvist-Fløtten
19.07. Adrian Rønning-Holm
09.08. PhilipAageseg-Moe
23.08. Christine Johnsen Øi
13.09. Leah Fredheim-Borge

Døpte andre kirker
07.06. Maria Betten Lade
07.06. Andrea Betten Lade
13.06. Jenny Pedersen Kanstad
21.06. William Danielsen
05.07. Alida Paulsen Ranheim
19.07. Noah Johan Dragseth-Solvold
26.07. Tuva Kalvehagen
26.07. Kaja Jacobsen Nguyen
09.08. Sander Tendeland
06.09. Signe Strand

Vigde i Lademoen kirke
18.04. Hilde Otterstad Hove og 
 Kurt Harald Hove
25.04. Sarah Ann Lilleberre og Jørgen Lilleberre
06.06. Inger Lise Rasmussen og Terje Torgersen
12.09. Karianne Wahlstrøm og 
 Mats Asklund Ingulstad

Døde i Lademoen sogn
29.05. Anny Beate Berg
31.05. Bjørn Dagfinn Røseth
06.06. Martin Sofus Stenvik
20.06. Mary Elfrida Østbye
21.06. Klara Elida Solhaug
03.07. Inger Johanne Holthe
03.07. Margot Olesen
06.07. Arne Aanstad
14.07. Kari Havnen
22.07. Sigrun Dorthesdatter Woje
29.07. Bjørn Bøyesen
02.08. Eli Olsen
08.08. Bobby Pang Hung Kui
25.08. Morten Stenersen
02.09. Sollaug Marie Fløisand

Døpte i Lade kirke:
07.06. Oliver Andres Ona Medina
07.06. Solveig Nilsen-Ellingsgard
07.06. Maja Nilsen-Ellingsgard
07.06. Selma Herjuaune Vold
14.06. Christoffer Hjalmarson Kristiansen
14.06. Teodor Solem
21.06. Emilie Jørstad Andersen
21.06. William Danielsen
21.06. Liam Roaldseth Klungerbo
21.06. Markus Stoknes Wikran

05.07. Leon Skaldehaug Olsen
25.07. Linnéa Solberg
23.08. Markus Hunnes
23.08. Aksel Skipnes Kristiansen
23.08. Milja Mathisen
23.08. Birk Godager Mikalsen
23.08. Liva Volden
30.08. Konrad Gabriel Helland-Hansen Garlie
30.08. Alexander Jæger Høybakk
06.09. Eir Bjarnøe Brandsegg
06.09. Fredrik Stubmo Vangen
13.09. Markus Berge Gjønvik

Andre kirker
12.07. Matheo Vatn Espnes
26.07. Sverre Flagestad Strand
09.08. Nora Sommerstad
30.08. Vegard Olsvold
06.09. Milla Wangen
13.09. Linas Tamnes

Vigde i Lade kirke
06.06. Susanne Solli og Erlend Høyen
06.06. Mia Mariann Belseth og 
 John Michael Belseth
20.06. Mette Esaissen og Øyvind Granbo
20.06. Nina Elisabeth Westerhus og 
 Stig Arne Westerhus
11.07. Monica Schøyen Bjøringsøy og 
 Eivind Hagen
25.07. Vigdis Solberg og Andreas Åkre Solberg
01.08. Trude Eikebrokk og 
 Per-Christian Ingebretsen
08.08. Lill Charlotte Vederhus og Walter Marken
08.08. Lill Aune og Anders Aune
15.08. Ina Ryggen Krzykowski og 
 Raymond Wærdahl
22.08. Lise Beathe Gjersvold og 
 Ole Andre Svendsen
12.09. Eugenia Kochetkova og 
 Reidar Bremnes Anderssen

Døde i Lade sogn
28.05. Sigrun Sørtømme Bromseth
30.05. Johna Kristensen
13.06. Ruth Salberg
14.06. Øyvind Olsen
14.06. Ann Mari Wold
16.06. Leif Paulus Guttelvik
29.06. Aud Magnhild Lund Toldnes
04.07. Ruth Bachke
06.07. Synnøve Anette Holm
28.07. Tor Stene
10.08. Odny Johanne Aspaas
11.08. Olaf Fosland
12.08. Annie Cicilie Steen
25.08. Elfrida Marie Marthinsen

Møter i Lade menighet
Torsdagsmøte, 22.10.09  kl 12:00
Torsdagsmøte, 19.11.09  kl 12:00
Torsdagsmøte, 17.12.09  kl 12:00

Formiddagstreff, 10.11.09 kl 11:30
Formiddagstreff, 08.12.09 kl 11:30
Alle møtene er i Lillesalen på KA senteret. 
Alle er velkommen.
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LADEMOEN 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 
Telefax: 73 53 12 30
post.lademoen@kirken.trondheim.no

Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. ktr. 46 80 53 73/ priv. 901 45 851

Soknediakon Siri Linge Frønes
Tyholtveien 54, 7052 Trondheim
Tlf. ktr. 46 80 76 84/ priv. 992 77 213

Soneleder Randi N. Solbakken
Søndre Husebytun 24 C
7097 Saupstad, tlf. ktr. 46 84 07 38

Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. ktr. 46 80 17 26/ priv. 915 84 017

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
Telefax: 73 92 25 01
post.lade@kirken.trondheim.no

Kirketjener: Natalia Nazarova, 
Tlf. ktr. 46 80 52 76/ priv. 94 13 62 41

Klokker Solveig Dahl

Daglig leder Lillian Barseth
Tlf. ktr. 46 80 43 96

Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim. 
Tlf. ktr. 90 86 38 13/ priv. 73 52 06 47

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

Neste nummer av bladet kommer 3. desember 2009
Frist for innlevering av stoff er 19. 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  www.offset-trykk.com

Sokneprest                                            Sokneprest                                                  Sokneprest
Tore Eid                                                Jan Asbjørn Sagen                                     Hilde Rosenkrantz
7070 Bosberg                                         Lade alle 78b                                                Sildråpeveien 6 c
Tlf. 72 84 66 82/ ktr. 468 14 084           tlf. 73 92 66 28/ ktr. 947 84 291                   tlf. 73 91 71 04/ ktr. 468 15 485
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                 Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 3-2009

Dette ble årets opplevelse. Været kunne ikke vært bedre, så oppholdet ble helt topp. 
De unge var fantastiske. Alle var flinke til å gå helt til der utsikten til moskusene 
var best. Der var det en gruppe på 20 dyr, spennende både for store og små.

Årets moskustur for lamo’nitter 


