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ANDAKT

Stille natt  - heilage natt
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I ein nydeleg og varsam julesalme høyrer vi at ”jor-
da tar himlen i famn”. 
Det er eit stort mysterium. 
Gud kan ingen skjøna seg på, gripe eller fange. Han 
er fri. Men julenatta kom han sjølv. For han kan 
ikkje vera forutan oss. Han søkjer fellesskap med 
sine, for vi er av han. Og han blir som oss. Han blir 
eit barn, liten, vever, sårbar. Det minst farlege som 
finst. Legg seg i hendene til Maria og Josef. Dei 
gav den vesle guten det alle menneske treng mest, 
kjærleik. Utan kjærleik døyr mennesket. 
Dei vaker i den heilage natta. Heilag var ho for dei. 
For dei ana kven som kom. Dei lyttar etter pusten 
og dei små klynka, høyrer dei raske hjarteslaga, 
Guds hjarteslag på jord. Dei undrar seg. Er det slik 
han ser ut? Heilt sidan engelen Gabriel besøkte 
Maria har ho i spenning gått og venta på å få sjå 
han. Og no er han her. Heile himmelen og alt det 
Gud eig og har, er med denne gutungen til jorda. Så 
alminneleg kan det heilage vera. Jesus Kristus kom 
for å vise oss at kjærleiken er det sterkaste mellom 
oss. Ingen kan leva utan kjærleik. Heller ikkje Gud. 
Julenatta var det nok kjærleik for han. For Maria og 
Josef var der og tok imot Jesus. På Langfredag var 
det ikkje nok. Då vart han åleine. Men det var då 
han tok med seg kjærleiken inn i døden. Og sidan 
den dagen finst det noko som er sterkare enn døden. 
Gud er der i Jesus Kristus med sin kjærleik som 
strøymer gjennom alt. 

Julenatta kom han for at ikkje noko menneske, el-
ler nokon stad lenger skulle vera utan Gud. Guds 
kjærleik leitar seg fram til alt og alle.

Velsigna jul!

Tor Singsaas,
biskop i Nidaros   

Stille natt  - heilage natt

( T: Joseph Mohr 
O: Erik Hillestad  
M: Franz Gruber)

Stille natt, heilage natt. 
Alt har svevn og mørker tatt. 
Trufast vaker dei heilage to. 

Varsamt voggar dei barnet til ro. 
Jorda tar himlen i famn, 
jorda tar himlen i famn



HISTORIEGLIMT

Holstguttene fra 
Østmarken gård

Bautaen over livredderne Elen og Peter Lie på Østmark-
neset ble reist av Holstguttene på Østmarken. Slik står det 
på bautaen. Hvem var disse guttene? Østmarken var jo 
gården der sykehuset nå ligger. Fra 1876 til 1896 var kjøp-
mann J. M. Holst eier av gården. Barna som vokste opp 
på gården var datteren Molla og sønnene Fredrik, Peter, 
Alexander og Johan. Guttene var nok store beundrere av 
livredderne på husmannsplassen Festberget ved Djupvika. 
Det er rimelig at de i 1937 hadde glede av å reise en bauta 
over sin barndoms helter. Se nærmere om Elen og Peter 
i tidligere artikkel i menighetsbladet. Det lille verset av 
Bjørnstjerne Bjørnson som de har plassert på bautaen, 
forteller litt om deres beundring. Der heter det: 
”Men vesle Fiskebaad
har baaret frem
saa mangen Daad 
av Mot og herlig Kløgt.”  
Flere av brødrene ble betydelige menn og gjorde frem-
ragende innsats på helt andre områder enn Elen og Pe-
ter. Tre av dem ble landskjente menn og to av dem har 
fått sine biografier i den nye utgaven av Norsk Biografisk 
Leksikon. De tre er Peter Fredrik Holst (1861-1935), Al-
exander Holst (1866-1947) og Johan Throne Holst (1868-
1946). De to førstnevnte var medisinere, mens sistnevnte 
ble industrileder. 
Av de to medisinerne ble Alexander overlege mens broren 
Peter Fredrik ble professor. Han ble dr. med. i 1894 på 
et pionerarbeid om kjøttforgiftning og var professor i 
indremedisin fra 1902 til 1932. Hans interesser gikk fra 
bakteriologi til kardiologi og han ble en ledende ekspert 
på hjertesykdommer. Han har en rik skriftlig produksjon 
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på nær sagt alle grener av indremedisinen, men særlig 
om nyre- og hjertesykdommer. Dessuten skrev han en 
rekke lærebøker. 
I norsk industri gjorde Johan Throne Holst en impon-
erende karriere. Det begynte ikke så imponerende. Han 
lærte handel i sin fars butikk i Midtbyen, men på skolen 
gikk det ikke så bra. Han sier selv i sin selvbiografi: 
”Min skolegang er intet strålende kapitel. Jeg slet mig 
frem til middelskoleeksamen, som den gang var avs-
lutningen på den almendannende skolen. Middelskolen 
gav de kunnskaper som ansåes nødvendige, med min-
dre man skulde gå den akademiske vei, og det var alle 
– jeg selv innbefattet – klar over, at til det strakk jeg 
ikke til. Det teoretiske grunnlag var altså lagt for den 
vordende forretningsmann.” (Se J. Throne Holst, Erin-
dringer og refleksjoner, Oslo 1943 s. 25). Han er mest 
kjent som leder for a/s Freia som en ledende sjokolade-
fabrikk. Han overtok den i 1892 og opparbeidet den til 
den største innen bransjen i Skandinavia og gjorde den 
til en mønsterbedrift. Som direktør ved Freia ble han et-
terfulgt først av sønn og så av sin sønnesønn. På Johans 
initiativ ble det svenske søsterselskapet Marabou startet 
i 1916 med sønnen Henning som direktør fra 1918. I 
1945 tok Throne-Holst-familien opp arbeid med frosne 
varer. Deres firma AB Fruktindustri, forkortet til Fin-
dus, ble pionerer på foredling av frossen fisk. Findus ble 
solgt til Nestlé i 1962. I 1931 opprettet Johan Throne 
Holst et større fond for ernæringsforskning. Han ble 
mellomkrigstidens fremste pådriver for moderne sam-
funnsforskning og bedriftenes medansvar for kunst og 
vitenskap. 
Vi slutter med et lite tilbakeblikk på Johans barndom på 
Østmarken fra s. 24: ”Når jeg tenker på min barndom, 
trer Østmarken frem i min bevissthet. Jeg kan tydelig se 
for mig gården (den brente for mange år siden) og de 
nakne haugene, ”Lysthaugen” især, med Munkholmen 
og den åpne fjord i vest, Frosta og Tautra i nord og byen 
med Domen i sydvest. Der kunne det ofte blåse og sprute 
– svært ofte. Men jeg minnes dog mest Østmarken i sol 
og sommer. Blå himmel og hav og mild sommervind. 
Der var god plass på Østmarken, god plass til å ferdes 
alene og overgi seg til sine drømmerier.”
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Karin Lysø – vår reddende engel

Lademoen bydelshus, det som før 
hette Bakkestrandens bedehus, 
ble helrestaurert på begynnelsen 
av 1990-tallet. Tanken var at huset 
kunne være et aktivitetssenter for 
nærmiljøet. Man etablerte et andels-
lag med eget styre, men det gikk trått 
med å fylle huset med aktiviteter. 
Først da Trondheim kommune  eta-
blerte seg på Lademoen i 1998 gjen-
nom prosjektet ’Lokal Agenda’ en-
dret det seg. Dette prosjektet hadde
 som hovedmål at alle fellesaktiv-
iteter skulle utvikles i nærmiljøet 
og være med på å skape trivsel og 
et godt bomiljø. Denne spesielle 
satsningen varte i 1,5 år med Ka-
rin Lysø som leder sammen med en 
prosjekt-medarbeider. Arbeidet de 
utførte ga så gode frukter at Sen-
trum sosialkontor, som det het den 
gang, begynte å ta i mot brukere til 
arbeidstrening. Grunntanken bak
 et slikt tiltak var ønske om å ar-
beide sosialt på en annen måte enn 
det var mulig på et sosialkontor. Fra 
2004 fikk de navnet ’Senter for ar-
beid og kompetanse’. Dette ble et 

så enestående tiltak på landsbasis at 
mange har kommet på besøk, alt fra 
sosialminister og sentrale politikere 
til representanter for en rekke kom-
muner.

På grunn av stort underskudd og 
stramme økonomiske rammer vil 
kommunen nå legge ned sentret 
fra 2010. Skjer det, vil det få fatale 
følger for bydelshuset. Derfor arbei-
des det intenst med å finne en løsn-
ing. En nedlegging av sentret betyr 
at vi mister selve drivkraften – Ka-
rin Lysø. Derfor var vi snare til å be 
om et intervju. Hvis bladets lesere 
ikke kjenner henne fra før, skulle 
de i det minste nå få høre om alt 
det hun har gjort og betydd for Lad-
emoen og nærmiljøet i og omkring 
bydelshuset.  
”Vi etablerte oss i Innherredsveien 
50”, begynte hun, ” i de samme loka-
ler hvor Ladejarlen Apotek en gang 
holdt hus. Å ha et bydelshus like i 
nærheten var en kjempefordel.
Dit kunne vi legge en rekke ar-
beidstiltak og samtidig låne ut 

lokalene, særlig på 
kveldstid, til beboerne 
i området. I dag er hu-
set opptatt nesten alle 
dager og i de fleste 
helger. Vi har forsøkt 
å etablere et sted med 
en åpen dør. Det be-
tyr at arbeids-ledig 
ungdom og andre kan 
komme innom uten å 
ha en avtale, slå av en 
prat,drikke kaffe og bli 
kjent med våre tiltak. 
Hovedsak er likevel de 
faste arbeidsavtalene 
vi har med ungdom 
som får sosialhjelp. De 
trenger all hjelp de kan 
få for å komme seg ut i 
vanlig arbeid”.
Damen lar seg rive 
med, for engasjert er 
hun, brenner for job-
ben sin og har stor tro 
på at dette er en rett vei 

å gå. Som fagkoordinator, for å angi 
rett tittel, har hun ansvar for en hel 
del ulike tiltak, både innen arbeids-
trening og som tilbud til nærmiljøet. 
Det handler om studenter fra So-
sialhøgskolen med årlige prosjekt, 
skoleelever som om sommeren 
får sosialhjelp i tillegg til de med 
mer ”tradisjonell” arbeidstrening, 
nettverksbygging, men også ju-
letrefester, juleverksted for barn, 
lamo’dag, skoggruppa, kontakt med 
Lilleby skole, karneval, samarbeid 
med velforeningen, andelsstyret og 
menigheten. 
”Vi kom med blanke ark. Alt er 
bygd opp fra grunnen”, understrek-
er hun. Vi lar oss lett overbevise om 
at hun er rett person til jobben. Det 
beviser all aktiviteten og det gode 
arbeidsmiljøet som råder. Hun er en 
inspirator, hennes entusiasme smit-
ter. Hun nyter stor tillit hos alle og 
legger all vekt på å holde det hun 
lover. Det betyr alt for disse hun ar-
beider blant.
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Julevake ved Lade Kirke
Solid tre skurte mot stein og sand. 
Store kirkebåter ble dratt opp på 
stranda. Endelig kunne barn og vok-
sne krabbe på land etter sjøreisen 
over fjorden. De var kommet roende 
og seilende til Korsvika på Lade fra 
hele Strindafylket.  Båter fra Fros-
ta, Åsen og Malvik lå side om side 
med dem som hadde kortere kirkev-
ei. Vi er i det Herrens år 1209. Vi 
skimter den hvite murkirken oppe 
ved gården. Folk var blitt glade i 
nykirken sin, selv om den bare var 
bygd for 20 år siden, etter at gamle 
trekirken brant. Det er mye folk på 
stien opp mot kirka. Natta er mørk, 
men noen fakler lyser opp det gamle 
steinkorset i vika. Alle korser seg 
når de passerer. Så er de fremme ved 
det hellige stedet på Lade. Igjen er 
det jul på Lade og snart er det mid-
nattsmesse.  
Storbøndene fra Strinda kom ridende 
med gilde følger. Fra hovedbølet på 
det gamle jarlesetet kan de se lys i 
mange hus. Selv om jarlemakta for 
lengst var bøyd inn under kongen, så 
man på sjølfolka og de andre gards-
folka at det ennå rådde velstand 
på Lade gård. Rett før de går inn i 
kirken tenker flere bakover i histo-
rien, til den tiden de holdt juleblot 
på Lade til Odin og Tor. Men etter 
Olav Tryggvasons kongetid er troen 
på kvite Krist grodd fast i landet og i 
folkets tanker og vaner i hverdag og 
helg. Men nå var det helg.
Presten, sira Johannes, gjør seg også 
mange tanker om den gamle og nye 
tid før han innleder messen. Han 
var runnet av bondeætt, men kom 
fra sør i landet. Han undret seg ofte 
over trøndernes kristentro. Den var 
det ikke lett å bli klok på. Hvor mye 
satt det ennå igjen av den gamle åsa-
troen?  Hvor stor var plassen for den 
hellige familie i Betlehem?  Ikke var 
han mann for å si hva som rørte seg 
i sinnene hos den menigheten som 
andektig og stille kom inn i kirken. 
Der så han folk fra Frosta og Åsen. 
De hadde jo hatt sin egen kirke på 
Loktu i snart 40 vintre. Like fullt 

kom de mannsterke over fjorden. 
Var de fortsatt knyttet til kirkestedet 
på Lade som forfedrene deres hadde 
søkt til i vel 200 år? Den Herre Krist 
hadde selv sagt at det bare er Gud 
som kjenner menneskenes hem-
melige tanker. Han var Kristi prest 
på Lade.
Nå skulle han snart tre frem for 
storalteret. Kjertene lyste og koret 
istemte messen. Sira Johannes syn-
ker på kne foran høyalteret som var 
vigslet til det hellige kors. Kristus 
døde på korset for alle, slik vi var. 
”Krist, ha nåde med meg og min 
menighet!”, hvisket han stille.
Da de kom ut møtte kirkefolket og 
presten den kalde vinternatta. De 
gjorde veien bort til gildestuene 
kort. Det var ikke verdt å være for 
mye ute julenatta. Da var så mange 
slags krefter på ferde. Denne natta 
var hellig. Flere nevnte Kvite Krist 
og Vår Frue Maria. Men så vendte 
samtalene mot mer hverdagslige 
ting. Folk spurte nytt og fortalte nytt, 
både fra bygda og fra kaupangen. 
De luftet ryktet om Håkon Sver-
resons tragiske død og ønsket om å 
få Inge Bårdsson til konge. Det ble 
sagt at hadde det ikke vert for den 
nye erkebispen, så hadde det vært 
ufred i landet. Han var en storættet 
og klok mann. Mye makt var samlet 
i Erkebispegården nå for tida. 
Omsider kunne en ane en lysning 
i øst. Dagen grydde. Kirkefolket 
begav seg til morgen-messe, otte-
sang på juledagsmorgen. Nå ser vi 
dem tydeligere: Karfolka kommer 
inn sørportalen, kvinnfolka går inn 
nordportalen. Alle dyppet fingrene i 
vievannsskålene og falt på kne, før 
de finner sin plass stående i kirker-
ommet. Lyset siver inn de små vin-
dusgluggene. Barn, syke og gamle 
sitter på paller langs veggene. Dia-
konen og korguttene synger mes-
sen. 

Sira Johannes var blitt rusten i san-
gen med åra. Lysene blafrer og fyller 
kirken med en varm glans. Er det 

gjenskinnet fra stjerna over Betle-
hem de ser? Oppe i det runde taket 
er det malt fargerike bilder av både 
engler og djevler. Huff, alt blir mer 
livaktig i lysskinnet. Godt de kan stå 
her nede i lysglansen. Nå bryter sira 
Johannes inn med kraftig tale. Han 
bruker ord fra profeten Jesaja for å 
forkynne at Kristus er født: ”Him-
lene glede seg, jorden fryde seg, 
berg bryte ut i lovsang. Et barn er 
oss født og herredømmet er lagt på 
hans skuldre, han skal kalles under-
full rådgiver, veldig Gud, evig Far 
og Fredsfyrste”. 
Noen blir igjen i kirken da messen 
er over. De ber for seg og sine, for 
det som måtte tynge eller de takker 
for Guds barmhjertighet slik de 
har opplevd den i sine liv. Så høres 
kirkeklokkene inne fra Nidaros som 
kaller til juledagsmesse.
Alle er på plass igjen i Lade kirke 
til hovedgudstjenesten, selve 
høydepunktet for kirkesøkerne. De 
får høre om englesangen fra Betlehe-
msmarkene igjen: ”Gloria in excel-
sis Deo, ære være Gud i det høyeste 
og fred på jorden blant mennesker 
som har Guds velbehag.”   Lukkede 
hender åpner seg, bøyde hoder løfter 
seg, julegleden og julefreden deles 
med mennesker av Ham som selv ble 
menneske. Sangen fyller Gudshuset. 
Mange mumler frem på sitt vis en 
takk til Kristus for hans store god-
het og kjærlighet. Messen tar slutt. 
Nå er det jul. Høytidsstemte forlater 
folk kirken. Nå skal de holde jul i 
åtte dager.

JAS etter ide av Knut Skogrand              



NYTT FRA LADE

Adventsverksted lørd. 5. desember kl. 11-13. 
Lade menighets diakoniutvalg inviterer barn på 
Lade til adventsverksted i KA-Senteret fra kl. 11. 
lørdag 5/12.  Invitasjon blir delt ut til barn fra 1.-3. 
skoletrinn. Yngre barn må ha med seg en voksen. 
Vi lager julegaver og julepynt, synger og koser oss 
med saft og pepperkjeks.
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Familiegudstjeneste på Luciadagen 13/12 kl. 
11.00 i Lade kirke
Lade Barnekor ”lader” opp til denne gudstjenesten 
med overnatting i KA-Senteret.  De deltar på fami-
liegudstjenesten søndag med Luciaopptog og friske 
sanger

Lysmesse sønd. 6. desember kl. 11.00 i Lade 
kirke
Denne fine tradisjonen er et samarbeid mellom 
speiderne i Trondheim 8. og Lade menighet.  Det 
er en stemningsfull og særpreget lysmesse som 
gir mening i adventsfeiringen før jul. Lysmessen 
passer både for barn og voksne.

Juleaften er Lade kirke fullsatt mange ganger
Vi vil oppfordre folk til å velge den første av føl-
gende gudstjenester juleaften: kl. 13.00, kl. 14.30 
og kl. 16.00.  Vi ber om forståelse at vi kan komme 
til å måtte avvise noen hvis antallet kirkebesøkende 
overskrider det som er tillatt i brannforskriftene.  
Vær derfor ute i god tid !

Veteranleir på Mjuklia 29/1-31/1-2010
Leiren er svært populær blant fjorårskonfirmanter 
og eldre ungdommer. I fjor var vi rundt 70 unge fra 
menighetene som samarbeider om dette tilbudet 
i Trondheim sentrum/øst (Domprostiet).  De som 
ble konfirmert våren 2008 og 2009 får en egen 
invitasjon.  Men alle unge på Lade over konfirmas-
jonsalder er velkomne. Dette er en heftig ”reunion” 
med godt miljø og mange friske opplevelser.  På 
programmet står også trosopplæring, ledertrening 
og gudstjeneste søndag. Vi drar fra Lade kl. 17. på 
fredag 29/1.  See you !!! 

Eldres dag  Hyggetreff for seniorer på Lade
Søndag 28. februar 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 gud-
stjeneste kl. 11.00 i Lade kirke v/J.A. Sagen.  Vi 
fortsetter i KA-Senteret med servering av sodd og 
sviskegrøt.  ”Huskokken” Asbjørn Stokkvik vil 
sørge for god mat. Det blir selvfølgelig kaffe og 
kaker.  Det er gratis inngang og det blir loddsalg.  
For program ellers henviser vi til plakater.  Påmeld-
ing til Lade prestekontor tlf. 73920640 innen 25/2. 

Årets vårbasar blir rett før påske.  Dato kommer i neste menighetsblad.  

Familiegudstjeneste med babysang 17. januar kl. 
11 i Lade kirke
Det er mange som møter opp på babysangen i 
KA-Senteret kl. 12. hver torsdag.  Nå ønsker vi å 
gi dem et familiegudstjenestetilbud.  Vi håper å 
skape en særpreget og litt kortere gudstjeneste med 
innslag fra babysangen.og sanger de små kjenner, 
for eksempel. aftenbønn.
Vi vil legge til rette for at babyene og foreldrene 
kan delta aktivt i denne gudstjenesten. Derfor sier 
vi: Velkommen til en gudstjeneste med de minste 
barna i sentrum  

Adresseavisens juleinnsamling
Dårlig økonomi kan gjøre julen til en vanskelig 
tid for mange. Adresseavisens juleinnsamling 
kan gi litt hjelp til de som trenger det mest. 
Juleinnsamlingen er et samarbeid mellom 

Adresseavisen, Kirkens Bymisjon og byens 
menigheter. Givere er privatpersoner, både voksne 

og barn. 
Søknadsskjema fås på menighetskontorene i 
Lademoen kirke og i KA-senteret på Lade.

 Det kan også hentes i Vår Frue kirke.
Søknadsfristen er mandag 7. desember.



NYTT FRA LADEMOEN

Lademoens misjonsprosjekt i
familiegudstjenesten 17.januar
Lademoen menighet vil være med å gi barn og 
unge  Guayaquils slum i Ecuador en bedre hverd-
ag. Fotball er den enerådende idretten i landet. For 
å nå disse unge er denne sporten nøkkelen. Fotball 
som alternativ til rus og bandevirksomhet.
Hos oss er det konfirmantene som vil samle inn 
penger til utstyr og forballbane. I gudstjenesten i 
Lademoen kirke søndag 17.januar vil dette pros-
jektet mellom vår menighet og Misjonsalliansen, 
som hovedansvarlig, være en hovedsak.

”Vi synger julen” i Lademoen
søndag 20.desember kl.18.00
Vi minner om den tradisjonelle sang- og musikk-
aften på 4.s.i advent i Lademoen kirke.
I skrivende stund er ikke alle detaljer på plass, men 
det blir korsang og fellessang av kjente og mindre 
kjente julesanger. Etterpå serveres det julegløgg 
med ”nogo attåt”. Alle ønskes velkommen til denne 
førjulsstunden i kirka.

Julens gudstjenester i Lademoen
Årets julegudstjenester blir litt annerledes enn 
tidligere år. Søndag 27.desember (3.juledag) blir 
det ingen gudstjeneste. Heller ikke 1.januar 
(1.nyttårsdag). For øvrig akkurat som før med 
familiegudstjeneste juleaften kl.16.00, høytids- 
gudstjeneste 1.juledag og gudstjenestjenest på
Laugsand bydelskafé 2.juledag. Se for øvrig i
dette bladet s.12 og 13 og prekenlisten i avisene.
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Eldres dag på Lademoen
Søndag 24.januar arrangeres Eldres dag. Det 
starter med gudstjeneste på Laugsand bydelskafé 
kl.11.00 og fortsetter med middag, kaffebord og 
variert underholdning. Påmeldingsfrist mandag 
18.januar til diakon Siri Linge Frønes i mobil 
468 07 684 eller til menighetskontoret.

Stor familiegudstjeneste
søndag 7.februar kl.11.00
Det arbeides med en felles familiegudstjeneste 
for Lade og Lademoen i Lademoen kirke. Guds-
tjenesten vil være en del av en barnegospelfest  
som Lade barnekor arrangerer. De venter besøk 
av det kjente barnegospelkoret SEVEN. Det betyr
at det blir mye gladsang i denne gudstjenesten. 
Alle barn på Lademoen som liker å synge inviteres 
til å være med på denne gospelfesten og gjerne 
sammen med foreldre, slekt og venner og til 
gudstjenesten.

Fastegudstjeneste i Lademoen
Onsdag 17.februar (askeonsdag) inviteres til 
fastegudstjeneste i kirka kl.19.00. Det er en god 
måte å stanse opp en kort stund ved inngangen til 
fastetiden før påske.

Postgiroblanketten
Vi sier oss lei for at vi også i dette nr. av bladet
ser oss nødt til å legge ved en giro. Særlig fordi
det også i forrige nr. fulgte med en sådan. Årsaken
er at det ikke ble utsendt noen giro i sommernr.
Det handler svært mye om økonomi i våre dager.
Det gjelder også for bladet. Vi er utrolig sårbare
når det gjelder økonomi og er avhengige av at
det hvert år sendes ut to giroer. Vi takker varmt
for all den økonomiske støtte vi får og har fått. 

Vi minner om  Hyggestundens
faste månedlige møtedag  (2.onsdag i mnd.) i 
Lademoen kirke kl. 12.00 også i 2010.
14.01, 11.02, 11.03, 15.04, 13.05 og sommer-
turen i juni. Alle er velkommen, pensjonister 
og andre. 

Adventskonsert
Trondhjems Mandskor med gjestende kor inviterer 
til adventskonsert søndag 6.desember kl.18.00 i 
Lademoen kirke. Inngang kr. 100,-.

BESTEFORELDREPROSJEKTET
Østbyen Frivilligsentral starter nå opp et prosjekt 
der man kobler frivillige reservebesteforeldre med 
barnefamilier som har behov for flere voksenper-
soner i barnets/ barnas liv. Liker du barn? Har du 
tid til å ha kontakt med ett eller flere barn? 
Da har Besteforeldreprosjektet bruk for deg.
Ta kontakt med besteforeldre- prosjektet.
Du finner oss i Lademoen Bydelshus, Østersundsgt 
1, tlf. 73  51 07 00
Epost: besteforelder@ostbyen.frivilligsentral.no
Hjemmeside: Narmiljo.com
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Historien om gutten Jacob
-en legende

Jacob satt ved vinduet og så 
på noen smågutter som løp 
omkring ute. ”Å. om jeg 
kunne løpe sammen med 
dem”, tenkte han og så ned 
på bena sine. Jacob hadde 
aldri kunnet gå ordentlig. Da 
han ble født, var begge hof-
tene ute av ledd og, selv om 
han nå var seks år måtte han 
bruke krykker for å komme 
seg fram.
Det var guttens høyeste øn-
ske å kunne bli hyrde, slik 
som faren. Men for å bli det 
måtte han ha sterke bein å gå 
på. For dyrene som han da 
skulle passe, de sprang rundt 
omkring og var både høyt 
og lavt. Da faren gjorde seg 
i stand til å dra ut på marken 
for å passe sauene om natta, 
spurte Jacob: ”Kan ikke jeg 
få være med?” og så på faren 
med bedende øyne, ”så kan 
jeg ligge mellom sauene og 
holde varmen, slik jeg har 
gjort før”.
Faren, som var ekstra glad 
i den funksjonshemmede 
sønnen sin, bøyde seg ned. 
”Sett deg på ryggen min da 
Jacob, så skal jeg bære deg 
ut på markene”.
Faren tok hyrdestaven i 
hånden og med gutten på 
ryggen gikk han ut dit hvor 
saueflokken var samlet. Det 
var flere hyrder der som 
skule holde nattevakt over 
saueflokkene sine, og mens 
de holdt på å samle dem for 
natten kjelte Jacob med noen 
små lam. Han likte det, fordi 

lammene løp ikke fra ham 
når han lekte med dem.
”Nå kommer mørket snart”, 
sa faren. Det betød at det var 
sengetid. Han la seg mellom 
de minste lammene og
kjente den bløte, lette ulla 
som varmet den lille gut-
tekroppen. Han gjespet et 
par ganger og så sovnet 
han.
Plutselig så våknet han, 
satte seg opp og gned seg 
iøynene. ”Var det morgen 
alt” undret han. Omkring 
ham var det lysere enn midt 
på dagen. Ikke langt unna så 
han noe som lignet en engel. 
Jacob ble redd og ropte på 
faren.
Engelen begynte å snakke: 
”Vær ikke redde! Jeg vil for-
telle dere om en stor glede”. 
Med ett var det som all frykt 
forlot dem, både hos lille 
Jacob, faren og alle de andre 
hyrdene. ”I dag er født en 
frelser. Dette skal dere ha til 
tegn: Dere skal finne et barn, 
svøpt og liggende i en kryb-
be”. Straks engelen hadde 
sagt dette ble han omgitt 
av mange andre, som lovet 
Gud og sang: ”Ære være 
Gud i det høyeste og fred på 
jorden blant mennesker som 
Gud har behag i”. 
Da engelen forlot dem sa 
hyrdene: ”La oss gå inn til 
Betlehem og se hva som er 
hendt”. De skyndte seg av 
sted.
Lille Jacob, som fortsatt 
lurte på om det hele var en 

drøm, satt hele veien på fa-
rens rygg.

Da de kom fram til stallen 
hvor Jesusbarnet var født, 
gikk de inn og fant Maria 
og Josef og det lille nyfødte 
barnet. Hyrdene fortalte hva 
de hadde opplevd ute på 
markene. Mens de voksne 
snakket ble Jacob stående og 
se på det lille barnet i kryb-
ben. ”Å, den som fikk stryke 
det over kinnet” tenkte han. 
Men han våget ikke å spørre, 
bare så bort på moren Mar-
ia. Med ett snudde hun seg 
mot ham og smilte til han og 
spurte: ”Kanskje du har lyst 
til å klappe den lille gutten 
min?”
”Ja”, svarte Jacob takknem-
lig, og strøk gutten forsiktig 
over det myke kinnet. Da 
kjente han en iling gjennom 
hele kroppen.
Da hyrdene skulle vende 
tilbake til markene, ville 
faren ta Jacob på ryggen slik 
han pleide. Men det viste 
seg ikke nødvendig. Da 
Jacob rørte ved Jesusbarnet 
ble han frisk.
Fra den natten kunne han gå 
og løpe som andre barn og 
Han kunne bli hyrde som sin 
far når han ble voksen.
Men Jacob glemte aldri un-
deret som skjedde med ham 
i stallen den julenatten. Noe 
han heller ikke glemte å 
takke Gud for.   
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Søndag 27. september gjenlød kirker-
ommet på Lademoen av forkynnelse 
i uvante ord og toner. Det var Oromo 
evangeliske menighet, en gren av Me-
kane Yesus-kirken i Etiopia, som holdt 
gudstjeneste. Forresten, så helt uvant 
var det egentlig ikke, for hver søndag 
møtes denne menigheten i Johan-
neskapellet i kirken, under ledelse av 
Temesgen Birru. Temesgen bor med 
sin kone og sine to barn i Lademoen 
menighet, og deltar ofte ved den ”van-
lige” høymessen før han forbereder 
gudstjenesten i Johanneskapellet.
Grunnen til den spesielle feiringen 
i kirkerommet 27. september var at 
Oromo-menigheten i Trondheim nå er 

ett år gammel. Besøkende gjestetaler 
for anledningen var prest i Mekane 
Yesus-kirken i Oslo, Desalegn Menge-
sha. Sammen med ham kom sangeren 
Ashenafi Degefe, som både alene og 
sammen med menigheten fylte kirker-
ommet med vakre toner.

I Etiopia er det mange kirkesamfunn, 
og vi tenker gjerne på den ortodokse 
kirken med messer preget av seremo-
nier,  røkelse og prosesjoner. Men 
Mekane Yesus-kirken er en evangelisk 
kirke, og gudstjenesten i Lademoen var 
absolutt ikke preget av stive formal-
iteter. Ordets forkynnelse sto sentralt, 
med lange og ivrige taler og appeller. 

Sangene – som ikke var ledsaget av an-
nen musikk enn deltakernes rytmiske 
klapping, men det fungerte fint! – var 
lange, og så vel predikant som for-
sanger og menighet deltok med hengi-
velse. En annerledes opplevelse for de 
få norske som deltok, og så flott å høre 
Jesus forkynt i vår kirke med nye ord, 
på et nytt språk, av våre søsken fra et 
annet kontinent. Guds familie er stor 
og rikholdig!
Etterpå var det mat på etiopisk vis: 
kjøttsaus, ris og grønnsaker som spises 
med en injera (en slags pannekake som 
underlag og en annen som bestikk. 
Nam …

Etiopisk Gudstjeneste i Lademoen kirke

11



GUDSTJENESTER

 Velkommen 
 til  kirke!

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 
v/Pettersen og Eid
Kollekt ved utgangen
Julegløgg
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

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

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
Apg 7,52-60
Laugsand Bydelskafé
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ingen ofring
Lade allé 80
Høymesse kl. 11.00. v/Rosenkrantz

Søndag etter jul – 27.desember
Ingen gudstjenester i kirkene.

Nyttårsaften
Joh 14,27
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Gudstjeneste kl 19.00 v/Eid

1. nyttårsdag
Matt 1,20b-21
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

Kristi Åpenbaringsdag – 
3. januar 
Luk 2,41-52
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00. v/Eid
Ofring til Kirkens Bymisjon, 
Trondheim

1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag – 
10. januar 
Joh 1,29-34
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Kirkens SOS
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00. v/Rosenkrantz
Ofring til Menighetens arbeid

2. s. e. Kristi Åpenbaringsdag – 
17. januar 
Joh 4,5-26
Lademoen kirke
Fam. gudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens 
misjonsprosjekt
Konfirmantene deltar. Kirkekaffe.
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl. 11.00. 
v/Sagen
Deltagere fra Babysang
Ofring til menighetens 
dåpsopplæringsarbeid

Vingårdssøndagen – 24. januar 
Luk 17,7-10
Laugsand Bydelskafé
Gudstjeneste kl 11.00 v/Sagen
Eldres dag
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00. v/Eid
Ofring til Misjonen

Såmannssøndagen – 31. januar
Mark 4,26-32
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Bibeldagen
Ofring til Det norske Bibelselskap
Lade kirke
Gudstjeneste kl. 11.00. v/Rosenk-
rantz
Ofring til Bibelselskapet

Kristi Forklarelsesdag – 
7. februar
Joh 17,1-8
Lademoen kirke
Felles familiegudstjeneste med Lade 
v/Rosenkrantz og Sagen
Lade barnekor deltar
Ofring til Lade barnekor
Lade kirke
Ingen gudstjeneste.
Se Lademoen kirke
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GUDSTJENESTER

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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Fastelavnssøndag – 14. februar
Joh 12,24-33
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse v/TE
Ofring til Misjonen

Askeonsdag – 17. februar 
Matt 6,16-18
Lademoen kirke
Fastegudstjeneste kl 19.00 v/Eid
Ingen ofring
Lade kirke 
Ingen gudstjeneste

1.s. i faste – 21. februar 
Job 2,1-10
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til ”Amathea”
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00. v/ Rosenkrantz
Ofring til Menighetens arbeid

2. s. i faste – 28. februar
Luk 7,36-50
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid

Lade kirke
Gudstjeneste kl. 11.00. v/Sagen
Eldres dag. 
Ofring til Diakonien 

3. s. i faste – 7. mars
Luk 4,31-37
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Sjømannskirken, Den 
norske kirke i utlandet
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00. 
v/Rosenkrantz
Ofring til Kirkens SOS

4. s. i faste – 14. mars
Joh 6,24-36
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Stiftelsen Lade KA-Senter

Maria Budskapsdag – 21. mars 
Sal 113
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
6 årsbok – Kirkekaffe
Ofring til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid

Lade kirke
Familiegudstjeneste kl. 11.00. 
v/Sagen
Ladespeiderne deltar. Kirkekaffe
Ofring til menighetens 
dåpsopplæringsarbeid

Onsdag 24. mars
Rom 8,1-4.
Lademoen kirke 
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Fastegudstjeneste kl. 19.00 
v/Rosenkrantz. Ingen ofring

Palmesøndag – 28. mars
Joh 12,12-24.
Lademoen kirke 
Høymesse kl. 11.00. v/Sagen
Ofring til Kirkens Nødhjelp
Lade kirke 
Høymesse kl. 11.00. v/Eid
Ofring til Fasteaksjonen – 
Kirkens Nødhjelp

Den internasjonale bønneuka 
avholdes 17.-24.januar 
med følgende program:
Hver dag i Vår Frue kirke:
”Sammen i fest og glede” kl.19.00
Forbønnstimen kl.17.00 – i sidekapellet
Bønnetelt på Nordre kl. 17.00

Hver dag i Misjonskirken
Kontinuerlig bønnevakt kl.24.00-07.00
Bønnevandring kl.17.00 – fra peisestua

Tirsdag, onsdag, torsdag i Misjonskirken
Bønneskole kl.08.30 – 11.00
Lunsjkafé     ” 11.00 – 12.00
Vindu mot byen kl. 12.00 – 14.00

Møtene er åpen for alle! 

Bønneuka 2010



PERSONALIA LADE OG LADEMOEN

Døpte Lademoen kirke
20.07. Nora Angen
04.10. Aurora Berge Gundersen
04.10. Oliver Hurum Trøen
11.10. Nicholas Almli-Visth
01.11. Johannes Dahle Hals
08.11. Adrian Ler-Banken
08.11. Herman Wedvik

Døpte andre kirker
27.09. Willem Hunt
27.09. Mia Spjelkavik
11.10. Kaya Johansen Wolden
18.10. Adrian Bjørvik Hansen
25.10. Mailin Røstum Norgård
31.10. Iver Moen
01.11. Filippa Elise Antonie 
 Jonsson Jagersten
08.11. Amelie Edvardsen Øvermo
22.11. Vilde Olaussen Aune
22.11. Mathea Høgsnes Sognli

Døde i Lademoen sogn
20.09. Christian Anders Rektorli
01.10. Aslaug Marie Lindvåg
14.10. Hilmar Julius Stenvik
20.10. Liv Jensen
23.10. Else Alida Gutvik

Døpte i Lade kirke:
27.09. Willem Hunt
27.09. Markus Rosenkrantz Skalle
27.09. Mia Spjelkavik
04.10. Aksel Busch
04.10. Benjamin Borg Simonsen
11.10. Jenny Helene Gårdvik-Haugen
11.10. Nora Sommerstad
11.10. Kaya Johansen Wolden
18.10. Ida Kristin Bengtsson
18.10. Aurora Sofie Midtsian Johnsen
18.10. Ulrik Kindseth Lundgaard
18.10. Jørn Sanderød
08.11. Tobias Storholmen Gosse
08.11. Amelia Edvardsen Øvermo

Andre kirker
18.10. Kristoffer Schei
25.10. Jakob Paasche Skjønberg
08.11. Ola Nordstrand

Vigde i Lade kirke
19.09. Bettina Holm Witsø og 
 Simon Dominic Mclachlan Kontorvielse
28.10. Elisabeth Fiksdal og Børge Hansen

Døde i Lade sogn
19.09. Lilly Gorseth
21.09. Rikard Harper
28.09. Ingebrigt Halvor Lenes
01.10. Eva Bredesen
02.10. Marit Kvistad
04.10. Ulf Franzen
09.10. Odd Koteng
16.10. Aud Barstad
31.10. Ruth Vegmo
10.11. Anna Jørgine Dalen

Møter i Lade menighet
Formiddagstreff  12.01.10 kl 11:30
Torsdagsmøte  21.01.10 kl 12:00
Formiddagstreff  9.02.10  kl 11:30
Torsdagsmøte  18.02.10 kl 12:00

Formiddagstreff  09.03.10 kl 11:30
Torsdagsmøte  18.03.10 kl 12:00

Alle møtene er i Lillesalen på KA- sentret. 
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/ 468 09 244 
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. 468 40 738

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

Menighetsrådsleder Per Øverland
Dalen Hageby 29, 7044 Trondheim
Tlf. 73 53 46 43

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. 468 05 276/ priv. 941 36 241

Klokker Solveig Dahl

Daglig leder Lillian Barseth
Tlf. ktr. 468 04 396

Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim. 
Tlf. ktr. 908 63 813/ priv. 73 52 06 47

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

Neste nummer av bladet kommer 18. mars 2010
Frist for innlevering av stoff er 4. 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

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
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Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 4-2009

Nok en kjempehelg for konfirmantene i domprostiet på Mjuklia.
Vi var noe engstelige for svineinfluensaen, men alt gikk greit.

Selv lederne holdt seg friske, i hvert fall fra influensa.

Konfirmantleir 2009


