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Det ligger sommer i lufta

Fra neste nr. vil menighetsbladet ha ny redaktør. Hans navn er 
Magne Bø, lektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling 
for lærer- og tolkeutdanning. Magne Bø har lang erfaring med 
menighetsblad. Av det vi vet var han med å starte menighetsbladet 
for Kolstad allerede på slutten av 1970-tallet. For noen få år siden 
flyttet han til Lade og har funnet seg vel til rette på denne siden av 
byen. Vi er veldig glade for at han er villig til å gjøre en innsats 
for vårt blad. Vi ønsker han hjertelig velkommen og lykke til med 
redaktøransvaret.

Ny ansvarlig redaktør for 
menighetsbladet

Eg ser deg Gud i kvar den blom som tirer
 i fagre fargar mellom stein og strå,
 som alle opp mot sol og himmel stirer
 med bjarte smil som barneaugo små.

Eg ser deg Gud, i alt det liv som yrer
Kring jordi all og høgt i stjernesveim,
Eg ser kor vel du skipar alt og styrer
Som kjærleg fader i ein barneheim

Eg ser deg Gud, og i mitt auga skjelver
ei gledeståre, for du har oss kjær
og over oss så fager himmel kvelver
og gav til heim oss slik ei fager verd.

Det ligger sommer i lufta. Forvandlingens og forventningens tid. Naturen har kledd seg i sitt vakreste 
skrud; fra naken grein til løvrike kroner, fra frossen og svart jord til blomsterkledde bakker og spirende 
åkrer.
Det ligger forventning i lufta. Forventning om sommerdager med sol og varme. Vi drømmer oss tilbake 
til barndommens sommer, som ligger der som i et rosenrødt skjær i vårt minne. Slik er det i alle fall i mitt 
minne. To måneders sommerferie på landet. Kyr som gresset, lam som hoppet og spratt. Slåttonn, gras 
til tørk på hesjer. Lukt av tørt høy og svette kropper som tråkket i høylasset. Selvfølgelig skulle vi hjelpe 
til, men i alvoret var det lek og latter. Bading i sjøen. De første stolte svømmetakene. Kropper som var 
brune og fine og legger med myggstikk som klødde. Søndagene var lange og late med en god følelse av 
fred. En arbeidet jo ikke på søndagen, den var hellig. En dag til ro og ettertanke og kvile for slitne krop-
per. Godt å ligge på ryggen i ei blomstereng og stirre opp på den blå himmelen og godværsskyene som 
seilte forbi. Var Gud der opp mon tro? Ja, for vi ba jo” Kjære Gud du som er i himmelen.” Og var det 
ikke et ansikt vi så det oppe i skyformasjonene. Guds ansikt?  Siden lærte vi at ingen har noensinne sett 
Gud. Og at den himmelen vi ser der oppe ikke er ”Guds himmel.” Ikke lett å forstå verken for barn eller 
voksne. Men vi fornemmet noe der vi lå på ryggen midt i Guds skaperverk. Gud i alt som omgir oss. Som 
det står i en vakker salme: 



under hele krigen. Selve rullebanen var dekket av sterke 
firkanter i trematerialer. Det var en rekke bygninger og 
bunkers for mannskapene og for antiluftskyts. Etter kri-
gen ble den sivil flyplass. Byen fikk en sentralt beliggende 
plass for flyreisende. En tid sjekket folk inn på et hotell 
i byen og ble kjørt i drosjer og flyene pål Lade. Også fly-
klubben benyttet flyplassen i mange år. 

I 
dag er 
Haakon VII’s 
gate den viktigste gjen-
nomkjøringstraseen på Lade. 
Ofte går det en sammenhengende strøm 
med biler i begge retninger. Den går fra Lade allé 
ved Lade kirke i vest til Omkjøringsveien til E 6 i øst. I 
østenden flankeres den på venstre side av det lange bygget 
som ble reist til Staaltaugfabrikken og på høyre side av den 
store grønne flyhangaren fra tyskertiden. Staaltaugens byg-
ning disponeres nå av Forsvaret. Flyhangeren, som først og 
fremst var flyverksted, tilhørte lenge Norges kooperative 
landslag (NKL), men tilhører nå et eiendomsselskap der 
Coop Norge, tidligere NKL, er medeier. Den benyttes av en 
rekke bilfirmaer. Flyhangaren er en av byens største hall-
bygg og er oppført på byantikvarens liste over bevaringsver-
dige bygg.
Langs Haakon VII’s gate ligger en rekke kjøpesentrer og 
større bedrifter. Den som har fulgt utviklingen en stund, vet 
at mange bedrifter langs gata har flyttet eller opphørt; an-
dre er kommet til. Utviklingen har gått fra en dominans av 
tekniske bedrifter til en flora av kjøpesentrer. I vestenden 
ligger Ladetorget med Rema. Så følger nye City Lade. I 
den andre enden er det store Arena Lade kommet og på den 
andre siden av gata ligger flere kjøpesentrer. Utviklingen 
av virksomhetene langs gata forteller i hvor høy grad folk 
baserer seg på å benytte bil i sine daglige aktiviteter.
Det mest interessante ved den lange rette gata på Lade er 
at den et langt stykke ligger over flystripa som ble anlagt 
der under krigen av det tyske flyvåpen, Die Deutsche Luft-
waffe. Da krigen kom til Trondheim, hadde tyskerne først 
sjøfly som lå ved Ilsvika og senere hadde de en base ved 
Jonsvannet. De trengte snart en rullebane på bakken. Tyske 
spioner hadde nok i mellomkrigstiden studert forholdene 
her og hadde nok funnet ut at de lange, fine og flate jordene 
på Lade ville egne seg til flyplass. Snart var de i gang med å 
bygge Lade flyplass som ble viktig for okkupasjonsmakten 

HISTORIEGLIMT

Haakon VII’s gate på Lade
av Per Øverland.
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Gata fikk sitt navn i 1958 og er oppkalt etter den første 
kongen i det selvstendige Norge fra 1905. For fem år 
siden feiret det norske folk hundreårsjubileet for vår selvs-
tendighet fra Sverige som vi hadde ligget under fra høsten 
1814 med felles svensk-norsk konge. Før det hadde vi i 400 
år vært forenet med Danmark under en felles konge. Kong 
Haakon VII ble symbolet på den nye norske friheten. Den 
danske prins Carl ble tilbudt den norske kongekrone. Han 
var gift med den engelske prinsesse Maud som døde aller-
ede i 1938.  Han ønsket at det skulle være en folkeavstemn-
ing om kongedømme eller republikk og om folket ønsket 
ham som deres konge. Det ble en overveldende oppslutning 
om kongedømmet og om den nye norske kongen. Selv om 
han aldri snakket norsk uten å bryte på det danske, ble han 
er populær konge. I 1940 presset nazistene og de tyske 
okkupanter Stortinget til å få kongen til å abdisere. Hans 
nei til ble starten på den norske kampen for å gjenvinne vår 
frihet. Kong Haakon regjerte fra 1905 til han døde i 1957; 
i 52 år. For mange eldre nordmenn står han fremdeles som 
kongen, uten noen forkleinelse for hans sønn, kong Olav 
V, eller hans sønnesønn, kong Harald V. Heller tvert imot. 
De to siste kongene har fortsatt å representere et folkelig 
kongedømme som de fleste nordmenn er glad for. 
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Lade kirke blir i sommer pusset opp utvendig. Derfor 
er det reist stillaser med beskyttelsesduk og sikkerhet-
sgjerder rundt kirken.  Det kan bli litt trangt å bruke 
handicap-inngangen, men stort sett er adkomsten til 
kirken ikke berørt av stillasene.  Kirken vil være åpen 
som vanlig for gudstjenester og kirkelige handlinger 
mens arbeidene pågår. Veggene skal rengjøres, løs kalk 
og murpuss fjernes.  Ny murpuss blir lagt og veggene 
blir hvitkalket. Fuger i sokkel og kleber-stenspartier vil 
bli utbedret.  I tillegg vil man utbedre andre behov som 
menighetsrådet har påpekt i lengre tid: Lage ny kjeller-

lem og skifte ut syllstokker på våpenhuset.  Det er også 
håp om å få på plass snøfangere over sakrestiinngang 
og handicapinngang. Arbeidene er planlagt avsluttet 
10.august.  
Det er også planer om å pusse opp Lade kirke innv-
endig, men vi vet i skrivende stund ikke noe om når 
disse arbeidene vil starte. Det vil bli tatt hensyn til 
viktige høytider og dager som for eksempel jul og kon-
firmasjon når den arbeidsperioden bestemmes, for da 
kan kirken bli stengt en tid. Så snart dette er avklart vil 
vi gi mer informasjon.

Rehabilitering av Lade kirke

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

Den oppmerksomme leser vil se av gudstjenestelisten 
(s.8-9) at antallet er redusert. Det blir minst ett messefall 
(ingen gudstjeneste) hver måned utover sommeren og 
høsten både i Lade og Lademoen. Det er konsekvensen 
av at Nidaros bispedømmeråd har redusert tallet på 
prester med én stilling i vårt tjenesteområde (Bakklan-
det, Lade og Lademoen). Dette beklager
vi på det sterkeste, men er en avgjørelse arbeidsgiver har 
tatt.

Reduksjonen gir ringvirkninger. Først og fremst for 
Laugsand bydelskafé. Det antall vi har hatt der de 
senere åra må kortes ned. I skrivende stund tror vi at det 
i Lademoen blir én gudstjeneste 17.oktober (diakoniens 
dag) og forhåpentligvis 2.juledag. Dessuten vil det bli
færre gudstjenester hvor vi kan motta dåp, samt andre 
forhold vi i dag ikke har kontroll med.

Færre gudstjenester i Lade og Lademoen

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.

Kafé Ladejarlen
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Familiegudstjeneste i Lademoen kirke
Søndag 5. september kl 11 feirer vi gudstjeneste 
med utdeling av 4- årsbok. Alle døpte fireåringer 
vil få en invitasjon til kirken tidlig på høsten.
Dette er en årlig populær tradisjon i menigheten 
vår.Boken barna får inneholder fortellinger og 
sanger som både barn og voksne kan ha glede av.
Etterpå blir det servering av saft og boller. Det blir 
også kaffe til de voksne

Presentasjonsgudstjeneste i Lademoen kirke
Søndag 19.09 kl.11 er det årets konfirmanter som 
står i fokus.
De presenteres under gudstjenesten, og under 
kirkekaffen kan vi hilse på dem 
og den nye vikarpresten i Lademoen, Beate 
Lerdahl

Diakonens dag i Lademoen kirke
Søndag 17.10 kl.11 er det diakoniens dag med 
gudstjeneste i Lademoen kirke. Diakonien har 
lange tradisjoner i Lademoen menighet, og det 
drives en utstrakt virksomhet med vår diakon, 
Siri Linge Frønes, i spissen. Hun deltar på 
gudstjenesten sammen med sokneprest Hilde 
Rosenkrantz
Etterpå er det naturligvis kirkekaffe.

Endring av ekspedisjon for utleie på Laugsand 
Aldershjem
Lademoen prestekontor har i mer enn 30 år hatt 
ansvaret for utleie av leiligheter på Laugsand
Aldershjem. Denne ordning blir nå endret. Fra 
7.juli 2010 blir denne ekspedisjonen flyttet til:
Karl Knudsen, Elvegt. 5B, 7012 Trondheim (nede 
ved ”gangbrua” mot stadion). Det er Svein
Georg Mogseth som vil ha ansvaret - tlf. 73 
841840. Alle henvendelser må rettes dit.

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

Ny vikarprest i Lademoen
Det skal tilsettes ny sokneprest i Lademoen. 
Utlysing av stillingen vil, så langt vi vet, skje 
før sommeren med tilsetting en gang tidlig på 
høsten. En ny sokneprest vil sannsynligvis ikke 
være på plass før ved årsskiftet. I den perioden 
trenges det vikar. Vikarens navn er Beate Lerdahl. 
Noen vil nok kjenne henne fra før, bl.a. fra 
meditasjonssamlingene i Lademoen kirke sist 
vinter.
Beate Lerdahl har vært prest i mange år. Siste 
året har hun vært vikar i Bakklandet. Før det var 
hun prest et par år på Byneset og Leinstrand. Da 
hun nå allerede fungerer i østbyen tjenesteområde 
(Bakklandet, Lade og Lademoen) er det naturlig 
at hun fortsetter her, men nå med Lademoen 
som hovedbase. I samme periode er det Hilde 
Rosenkrantz som er fungerende sokneprest, den 
som leder prestetjenesten i vårt sokn i samarbeid 
med domprosten.

Hyggestunden i Lademoen
Vi minner om høstens samlinger i Lademoen 
kirke onsdager kl.12.00. 
Merk av datoene allerede nå:
8-september
13.oktober
10.november
8.desember
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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

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

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

Høstens flotteste opplevelse: 
Familiegudstjeneste for 4-åringer 29/8 kl. 11.00 
med utdeling av ”Min kirkebok” 
Lade menighet inviterer hver høst alle 4-åringer 
i nærmiljøet til en egen familiegudstjeneste der 
de er dagens hovedpersoner. Dette er en del av 
menighetens trosopplæring.  Gudstjenesten er 
forsøkt lagt opp for fireåringene.  Under gud-
stjenesten deler vi ut ”Min egen kirkebok” til 
dem. Det er en gave fra menigheten. I år er gud-
stjenesten søndag 29.august kl. 11.00.
Et par uker før gudstjenesten sender vi ut en 
personlig invitasjon til fireåringene i posten. Det 
bruker å være stas å få brev !  Med invitasjonen 
følger også en CD med smakebiter fra kirkeboka. 
CD’n er også en gave til fireåringen.  Det er fint 
om fireåringenes navn blir meldt oss i god tid før 
gudstjenesten, så vet vi omtrent antall.  Det er jo 
fint å få lest opp navnet sitt.  Velkommen til en 
flott tradisjon i Lade menighet. 
Som i fjor vil vi prøve å tilby samlinger for 
fireåringene med familier i ukene etter gud-
stjenesten.  Her vil vi ta kirkeboka i bruk sammen 
i sang og fortellinger. 

Konfirmanter 2010-2011
Konfirmasjonsforberedelsene for kullet 2010-2011 
starter opp i Lade kirke onsdag 8. september. Sam-
lingene vil bli på onsdager som vanlig.  Omkring 
14 dager før oppstart kommer en invitasjon i 
posten til de som har meldt seg på ved innskrivin-
gen 9. juni.    
De som melder seg til konfirmasjon trenger ikke å 
være døpt.  Også i siste kull var det konfirmanter 
som ble døpt i en egen stemningsfull gudstjeneste 
ved påsketider.
Årets konfirmanter vil bli presentert i gud-
stjenesten søndag 19. september .
Konfirmasjonsgudstjenestene i 2010 blir lørdag 7. 
og søndag 8. mai. 
Jan Asbjørn Sagen er også i år ansvarlig prest for 
konfirmantopplegget.

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

Andre familiegudstjenester i Lade kirke i høst:
3. oktober: Gudstjeneste med babysang.  24. okto-
ber: Gudstjeneste der 6-åringene på Lade vil bli 
invitert. De som kommer får en bok i gave.

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



GUDSTJENESTER

 Velkommen 
 til  kirke!

4. s. e. pinse – 20. juni
Luk 15,11-32
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Mig Tautra
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Ola Erik Domaas
Ofring til menighetens arbeid.

5. s. e. pinse – 27. juni
Joh 8,2-11
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 
v/student Odd Inge Tangen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

6. s. e. pinse (Aposteldagen) – 
4. juli 2010
Matt 16,13-20
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse .v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens arbeid

7. .s. e. pinse – 11. juli 2010
Matt 16,24-27
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Jan Asbjørn 
Sagen
Ofring til Kristen Videregående 
skole Trøndelag
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

8. s. e. pinse – 18. juli 2010 
Jes 49, 13-16
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Gudstjeneste v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens arbeid

9. .s. e. pinse -25. juli 2010
Matt 7,21 - 29
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 
v/Knut Kittelsaa

Ofring til Blå Kors
Lade kirke
Høymesse v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen

10. s. e. pinse – 1. august 2010 
Luk 12,42 - 48
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse v/Tore Eid
Ofring til Norges KFUK/KFUM

11. s. e. pinse – 8. august 2010 
Joh 6,66- 69
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

12. s. e. pinse- 15. august 2010 
Sal 32, 1 – 5
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen

13. s. e. pinse – 22. august 2010
Matt 12,33-37
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Kirkens 
Utdanningssenter Nord
Lade kirke
Gudstjeneste v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetens arbeid

14. s. e. pinse – 29. august 2010
Matt 5,38-42
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Beate Lerdal
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Familiegudstjeneste 
v/Jan Asbjørn Sagen
Utdeling av ”Min kirkebok” 
til 4-åringene. Kirkekaffe

Ofring til Menighetens dåpsop-
plæringsarbeid.

15. s. e. pinse – 5. september 2010 
Joh 5,1-15
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz.
Utdeling av min Kirkebok til 4-årin-
gene. Kirkekaffe
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

16. s. e. pinse – 12. september 2010
Luk 10,38-42
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen

17. s. e. pinse – 19. september 2010 
Luk 7,11-17
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Beate Lerdal
Presentasjon av konfirmantene
Kirkekaffe
Ofring til Trøndelag krets av Norsk 
Søndagsskoleforbund
Lade kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen med pre-
sentasjon av årets konfirmanter. 
Kirkekaffe. Foreldremøte etter 
gudstjenesten
Ofring til Menighetens kon-
firmantarbeid

18. .s. e. pinse – 
26. september 2010 
Joh 8,31-36
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid.
Sokneprest Tore Eids 
avskjedsgudstjeneste. Kirkekaffe
Lade kirke
Felles gudstjeneste i 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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19. s. e. pinse – 3. oktober 2010
Mark 10,17-27
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til menighetens kon-
firmantarbeid
Lade kirke
Familiegudstjeneste 
v/Jan Asbjørn Sagen. 
Babysangere deltar
Ofring til Babysangen

20. s. e. pinse – 10. oktober 2010
1 Mos 9,8-17
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse v/Beate Lerdal
Ofring til Misjonen

21. s. e. pinse – 17. oktober 2010
Mark 10,13-16
Lademoen kirke
Diakoniens dag
Høymesse kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Kirkekaffe
Ofring til menighetens diakonale 
arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetens arbeid

22.s. e. pinse – 24. oktober 2010
Matt 11,25-30
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til TV-aksjonen
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Jan 
Asbjørn Sagen
Utdeling av bok til 6-åringer. Lade 
barnekor deltar.
Kirkekaffe
Ofring til TV-aksjonen

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

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

 

Døgntelefon: 73 89 11 40



PERSONALIA LADE OG LADEMOEN

Døpte Lademoen kirke
07.03. Adrian Skogen Ofstad
07.03. Erik Rabben
14.03. Sindre Sakshaug Mohus
14.03. Amalie Brunborg Vidhammer
28.03. Ola Larsson Løseth
11.04. Tuva April Gjervan
11.04. Andreas Standal Prestvik
11.04. Celine Yohannes Schei
25.04. Dina Lee Veland
09.05. Joshua Danei Adne
16.05. Mira Erlendsdatter Hanssen-Merino
23.05. Emil Bjørnstjerne Borgund

Døpte andre kirker
20.03. Emil Alexander Rognes Granmo
02.04. Nicholas Kaasbøll-Svartz
04.04. Elisabeth Vartdal
29.04. Ida Lundeby Willadsen
13.05. Maria Tønne Haugen
16.05. Magnus Lilleløkken
30.05. Jenny-MarieNilsen Forsberg

Døde i Lademoen sogn
03.03.  Erna Råbymagle
15.03. Anna Regine Hoel
16.03. Bjørn Strande
27.03. Per Johan Berg
31.03. Reidun Sjøbakk
08.04. Jorunn Pauline Taftø
10.04. Kristine Nordli
12.04. Reidar Aasarød
03.05. Hamon Kåsbøl
07.05. Hallfrid Rasmussen

Døpte i Lade kirke:
07.03. Ine Linnea Blindheim
07.03. Ragnhild Kristiane Henriksen
14.03. Ingrid-Madeleine Hansen
14.03. Maja Grambo Kvernvik
21.03. Lilja Olderøien Husby
21.03. Anders Horneman Wist Skrogstad
28.03. Sondre Myrstad Haugen
28.03. Are Skjetne
11.04. Mathias Lunde

11.04. Sunniva Christensen Malmin
11.04. Magnhild Lundebrekke Myskja
11.04. Attila Pedersen
11.04. Øystein Skar Rosvold
18.04. Marley Hope
25.04. Alva Orvedal
02.05. Iris Kvamme Hagen
02.05. Gustav Sandstad
02.05. Thea Forset Sundlisæter
13.05. Marie Aasum
13.05. Thomas Emil Besteland Olsen
23.05. Mathilde Sletvold Johnsen
23.05. Mathias Lorentsen
23.05. Linus Stensås
30.05. Edda Gullaksen-Sørensen
30.05. Våge Hageskal Jæger
30.05. Marte Øiangen

Andre kirker
14.02. Daniella Bergsbakk
05.04. Mauritz Andreas Waaler Bentzen

Vigde i Lade kirke
07.03. Synne Veslemøy Hunnes og 
 Esben Andre Henriksen
10.04. Marit Brodshaug og 
 Bernt Skjemstad

Døde i Lade sogn
04.03. Sigurd Mestvedthagen
09.03. Brit Mildrid Moum
13.03. Arild Lillefloth
15.03. Knut Bergersen
18.03. Ellen Marie Sjøvold
29.03. Else Teigen
10.04. Kolbjørg Melby
15.04. Siv-Merethe Ulvnes
16.04. Gunvor Pauline Skaug
18.04. Valter Hjalmar Eugen Nilsson
20.04. Kårhild Marie Stokkvik
04.05. Stein Warnes

Møter i Lade menighet
Formiddagstreff 14.09.10  kl 11:30
Formiddagstreff 12.10.10  kl 11:30
Formiddagstreff 09.11.10  kl 11:30

Alle møtene er i Lillesalen på KA senteret. 
Alle er velkommen.
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LADE TRAFIKKSENTER TORBJØRN STRAND AS
BENSIN & DIESEL * KIOSK *OLJESKIFT * DEKK

BILVASKEMASKIN (MED OG UTEN BØRSTER)

LADEVEIEN 24 -  TLF. 73 51 76 20

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

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 nr. av bladet kommer 14. oktober 2010
Frist for innlevering av stoff  blir 30. september.
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: Magne Bø, tlf. 915 51 254

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

Sokneprest i Lade                                       Fung. sokneprest i Lademoen
Jan Asbjørn Sagen                                     Hilde Rosenkrantz
Lade alle 78b                                                Sildråpeveien 6 c
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. 2-2010

Noen av bildene er tatt av Cathrine Dillner Hagen

Lamodagen 2010


