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Hvor lenge har du vært sokneprest i Skaun?
Jeg har vært sokneprest i Børsa i 11 år og før det jobbet 
jeg som kapellan i Buvik i 8 år. 
Til sammen har det altså blitt 19 gode år her i Skaun. 
Både jeg og min familie har trivdes veldig godt her. 

Kan du forteller litt om deg selv? 
Jeg er nordlending. Jeg er født i Mehamn i Finnmark, og 
bodde i Gamvik de to første årene av livet mitt sammen 
med mor og far og min søster. Siden flyttet vi til Senja og 
til Silsand. 
Et lite tettsted ved Gisundet. Her gikk jeg på skole helt 
frem til og med gymnaset. Min far arbeidet som snekker 
og fisker, og min mor jobbet på Redskapsfabrikken på 
Finnsnes. 

Kirkas arbeid ble jeg kjent med gjennom Tensing. Her 
spilte jeg gitar i orkestret. Det var et fantastisk ungdoms-
miljø, med mange dyktige voksenledere. Etter gymna-
set ble jeg ettåring i Ungdomsforbundet og bodde ett år 
i Kristiansund. Deretter ble det Menighetsfakultetet og 
teologistudiet. Etter endt utdannelse jobbet jeg de seks 
første årene i forsvaret som prest, først i Brig. N på He-
ggelia og deretter på Ørland Hovedflystasjon. Jeg trivdes 
veldig godt med dette arbeidet. 

Kan du si litt om din familie
Jeg er gift med Kirstin, som er lærer ved Skaun ung-
domsskole og vi har tre barn Solveig (16), Gry Elise (21) 
og Kristian(26). I dag bor bare Solveig hjemme, de andre 
har flyttet ut og studerer.  Kona mi kommer fra Eide på 
Nordmøre og hun er lærer ved Skaun ungdomsskole. En 
jobb som hun også skal fortsette med etter at vi har flyt-
tet. 
 

Hvilke interess-
er har du?
Jeg er nokså 
praktisk an-
lagt. Liker og 
snekkere og an-
net trearbeid. Jeg 
spiller gitar og liker å synge. Liker også å lage god mat. 
Hytta vår på Fagerhaug er også et godt sted å være på, 
og dit reiser vi så ofte vi kan. Her kan vi gå turer i fjellet 
både sommer og vinter.
 
 Hvorfor ønsket du deg til Lademoen?
Etter 19 år i Skaun synes jeg det kunne vært greit med 
nye utfordringer. 
Jeg har aldri jobbet som prest i en by før, og har lyst til 
å prøve dette. Lademoen syntes jeg ser ut som en spen-
nende menighet å jobbe i, med en så sammensatt befol-
kning. Her er mange utfordringer. Kirkerommet i Lad-
emoen kirke gir også mange muligheter. 
Hele dette område i Trondheim er under endring og jeg 
gleder meg til å være med å utvikle kirkas plass i denne 
delen av byen. At man også er i ferd med å utvikle et 
samarbeid mellom prestene i østsonen var også viktig for 
meg når jeg skulle velge nytt tjenestested. 

Jeg gleder meg til å starte opp og ser frem til å møte 
menighetsrådet og andre medarbeidere.  Jeg håper at vi 
sammen kan bygge videre på det arbeidet som allerede 
er gjort og gjøres i menigheten.  Til menneskers gagn og 
til Guds ære. 
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Jeg gleder meg!
1.juni er Stein Ellinggard på plass som sogneprest i Lademoen 
menighet. Da flytter han fra presteboligen i Skaun og til Lade og 
Jarlsborgveien.  Menighetsbladet har tatt en liten prat med sogne-
presten for å bli litt bedre kjent med ham. 

Nå er restaurasjonen av Lade kirke ferdig
Benytt anledningen til å se den vakre middelalderkirk-

en i all sin prakt.
Lurer du på hvorfor det er steiner som ikke er kalket, 

er det fordi murerne satte sine bumerker på dem



KIRKEVALG

GI KIRKEN ET GODT RÅD !!  
Valg på nytt menighetsråd 12. september 2011
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Du kan gjøre en forskjell for den kirken du hører til.  For 
deg som er medlem i Den norske Kirke høres det kanskje 
rart ut at kirken trenger deg og ditt råd.  Men nå trenger 
både kirkefellesskapet, menigheten, og kirkehuset deg og 
ditt engasjement.  Det er viktig at flest mulig deltar i val-
get på nytt menighetsråd.  Fordi de som har sagt ja til å 
stå på lista trenger best mulig støtte og forankring i loka-
lmiljøet. Vi trenger å vise våre myndigheter at folk på 
lokalplanet er opptatt av kirken og bryr seg om å oppret-
tholde kirken med levelige driftsressurser.  Her trenger 
kirken at alle dens medlemmer står opp og sier sin men-
ing bl.a. gjennom valgdeltagelse, det krever jo ikke så 
mye.  Kirken er jo til for alle sine medlemmer. 
Derfor: Sett av tid valgdagen til å avgi stemme på nytt 
menighetsråd, du skal jo likevel utføre din borgerplikt og 
stemme i kommune- og fylkestingvalget den dagen.
Stemmelokalet for menighetsrådet ligger i nærheten av 
det offentlige valglokalet.
I kirkevalget kan man velge representanter til det 
lokale menighetsrådet og medlemmer til det regionale 
bispedømmerådet.  De siste blir også medlemmer av 
kirkens ”Storting”, kirkemøtet, som skal gjøre viktige 
vedtak for kirkens utvikling og fremtid. 
Målet ved dette valget som før to år siden er å øke 
demokratiet i kirken og få flere til å ta ansvar og gi kirken 
sin støtte, også gjennom å stemme i menighetsråds og 
bispedømmerådsvalget.  Ved forrige valg økte valgdelt-
agelse fra det lave 4, 2 % av kirkens medlemmer til det 
tredobbelte, 13 % .  Selv om dette var en flott og gledelig 
økning, finnes det her et betydelig potensiale for økning 
av valgdeltagelsen.
Her er noen fakta om valget: 

- Kandidatene velges for 4 år.
- Listen over kandidatene i Lade sokn og i Lademoen 
sokn står i dette menighetsbladet.

- Alle medlemmer i Den norske Kirke over 15 år har 
stemmerett i kirkevalget
- Alle stemmeberettigede medlemmer mottar et valgkort 
i posten med opplysninger om hvor 
  de kan stemme og hvem de kan stemme på.
- Hvis noen mottar valgkort uten å være kirkemedlem 
kan den feilen raskt rettes opp. Ved                  
  forrige valg ble medlemsoversikten korrigert til å være 
ganske nøyaktig.

Valgsteder: 

Lade sokn: Lade KA-Senter, v/den nye Ladeparken, 
Harald Hårfagres gt. 2, hovedinngang mot Bunnpris.
Lademoen sokn:  Lademoen bydelshus, 
Østersundsgate 1 
Forhåndsstemming kan skje på menighetskontorene i 
begge sokn i åpningstiden.
Lade menighetskontor ligger i Lade KA-Senter, inngang 
mot Ladeparken. Her kan det forhåndstemmes  fra 30/8 
og til  2/9,  fra 6/9 til 9/9, åpent fra kl. 10.00- 14.00. 
Lademoen menighetskontor, Lademoen kirke, fra 10.08 
til 09.09 i tidsrommet fra kl. 10.00 til kl.14.00

Kirken er god å ha ved livets milepæler, kirkelige høytids-
dager, ved sørgelige anledninger og  ved gledelige stunder 
i familien.  Men kirken kan også være noe mer, et sted 
der man kan få nyte stillheten og roen i det gode rommet.  
Et sted for påfyll gjennom kunst, musikk og kultur.  Et 
fellesskap å høre hjemme, bidra i, bli regnet med i. Her 
kan alle som vil  hente motivasjon og styrke til  troen og 
livet.  Du er som medlem døpt inn i denne kirken, dette 
rommet og dette fellesskapet.  Du hører til her. 
Bli med og gi kirken et godt råd.

JAS                    



Asbjørn Stokkvik (60 år) har to 
perioder i MR bak seg, flere år som 
leder. Han har også vikariert som 
klokker og vært engasjert i mye av 
menighetens virksomhet. Han er 
sjåfør i deltidsstilling. ”Jeg er inter-
essert i det meste innenfor kirken, 
med hovedsak i å få flere til å søke 
kirken.”

Asbjørg Larsen  (53 år)har vært nestleder i MR siste 
periode og har vært engasjert i diakonalt arbeid og 
barnearbeid. Hun er selvstendig næringsdrivende.

Kristin Kjølseth Johansen (62 år)
har sittet i MR og vært leder i rådet 
før.  Hun har vært medlem av dia-
koniutvalget i siste periode.  Kristin 
er opptatt av trosopplæring og dia-
konalt arbeid.  ”Jeg er interessert i 
det meste av arbeidet i menigheten”.  
Hun er lektor.

Kate Nærum Brendaas (64 år) har 
vært aktiv i menighetens diakonale 
virksomhet.  Hun er AFP-pensjonist.  
Hun er særlig opptatt av diakoni og 
besøkstjeneste. 

Mats Ulseth Ramo (21 år) har vært 
medlem av MR den siste perioden.  

Han er politisk aktiv og har representert Lade menighet 
på bispedømmets Ungdomsting.  Han er også kandidat til 
høstens valg på nytt bispedømmeråd.  Mats er opptatt av 
å ha en åpen og inkluderende kirke, særlig for ungdom.  
Mats er student.

Kjell Tore Helland ( 42 år) har vært medlem av MR den 
siste perioden.  Han er småbarnsfar og har vært opptatt 
av barns oppvekstvilkår og at barn trenger kirkekontakt. 
Han er også opptatt av kirkens styre og ressurser.  Han 
jobber med salg av automasjonssystemer. 

Johanna Akre Trønnes (61 år) har vært medlem av 
MR i de to siste periodene. Hun er opptatt av arbeid for 
barn og unge og for eldre.  Hun er enhetsleder for Lade 
Barnehage.

Gunnar Jan Flack (68 år) har vært medlem av MR de 
to siste periodene.  Han er opptatt av kirkehuset og av 

aktiviteter som både er sosiale og skaffer inntekter til 
menigheten: Vårbasar, kirkebod på Olavsfestdagene og 
julemesse.  Han er pensjonert gartner.

Trude Johanne Warnes (55 år) har 
vært medlem av MR i de siste to 
periodene.  Hun bistår gjerne med 
praktisk hjelp under menighetens 
arrangementer.  Hun er kontorm-
edarbeider.

Jørgen Selliseth (22 år) har vært 
leder på konfirmantleirer og andre 

arrangementer for ungdom i mange år. Han er opptatt av 
at kirke må være tilstede for unge.  Jørgen har avtjent ver-
neplikten og har drevet med telefonsalg.  Han er politisk 
aktiv og starter som student.

Mette Esaissen er engasjert i både menneskers og dyrs 
velferd. Hun har barn i skolealder. Hun jobber som syke-
pleier og nattevakt ved St. Olavs hospital.

Elin Johanne Svenkerud (65 år)
har begynt som frivillig i Lade 
menighet den siste tiden. ”De ar-
beidsområder jeg vil engasjere meg 
i er: Julemesse, vårbasar, eldres dag 
etc.”.  Hun er pensjonist.

Kjell Erik Ofstad (59 år) har 
vært medlem av MR i siste periode. Han er opptatt av 
”menighetens fremste mål: Å fremme kristenlivet”. Kjell 
Erik er glad i gudstjenesten og engasjert i tilrettelegging 
av kirkehuset for rullestolbrukere.  Han er uføretrygdet.  

Svein Wilhelmsen har vært frivillig både i Lade menighet 
og i Korsvikaspillet.  Han er mekaniker og opptatt av at 
kirka skal være for folk flest.

Inger Johanne Kristiansen er pen-
sjonist fra pleiearbeid på sykehjem.  
Hun er opptatt av ”arbeid for Lade-
distriktet.”.

Bjørg Fiske Daniels har vært 
medlem av MR i flere perioder.   
Hun har vært frivillig ombringer av 

menighetsbladet og deltatt i julemesse og vårbasar. Hun 
er designer.l   

KORT PRESENTASJON AV KANDIDATENE TIL VALG 
NYTT  MENIGHETSRÅD I Lade sokn 2011-2015
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1.
Ola Erik Domaas
f. 1950
Rønningsvegen 27
Yrke: Høgskolelektor
Arbeidsområde i menigheten: Dåpsopplæring for både 
barn og voksne
Gudstjenesten som menighetens fellessamling

2.
Bjørn Erling Hoseth
f. 1942
Jebevn.10
Yrke: pensjonist
Arbeidsområdeimenigheten: 
Økonomi

3.
Berit Garberg Larsen
f. 1944
Thomas von Westensgt 34
Yrke: Avdelingsingeniør
Arbeidsområde i menigheten:  
Gudstjenester 

Barne og ungdomsarbeid

4.
Hege Terese Myhren
f. 1967
Klingenbergvn.11
Yrke: cand. scient
Arbeidsområde i menigheten: Tro-
sopplæring

5.
Karsten Ernst Jakobus Schroeder
f. 1962
Bakkaunvegen 1
Yrke: Lærer
Arbeidsområde i menigheten: Kirkemusikk

6.
Marie Hauge
f. 1987
Østersundsgate 12 B
Yrke: Student
Arbeidsområde i menigheten: Barne – 
og ungdomsarbeide

7.
Bjørn Lien
f. 1957
Strandveien 13
Yrke:
Arbeidsområde i menigheten: Barn 
og unge i Østbyen

8.
Jan Olav Straume
f. 1955
Hans Finnesgt. 10
Yrke: pensjonist og billedkunstner
Arbeidsområde i menigheten: Et stort engasjement for 
kultur

9.
Hanna Marie Dahle
f. 1941
Jebeveien 4
Yrke: Hjemmeværende
Arbeidsområde i menigheten: Dia-
koni og kaffekomite

10.
Berit Møller
f. 1947
Dalen Hageby 28
Yrke: pensjonist ( tidligere lærer)
Arbeidsområde i menigheten: 
Kirken som møteplass for men-

nesker. Ønske om at folk skal føle tilhørighet i kirken.

11.
Gita Aspen
f.1978
Nordtvedtgt.4
Yrke: Styreleder i RaBalder
Arbeidsområde i menigheten: 
Fremme barn og ungdomskultur på 

deres egne premisser. Arrangør som skaper lavterskeltil-
bud, samt å styrke Østbyen som kulturbydel.

12.
Eirik Selvik
f. 1953
Schøllersgt. 1

Kandidater til menighetsrådsvalget i 
Lademoen 2011
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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

Menighetens hyggestund høsten 2011
 2.onsdag i måneden kl 12.00 i Lademoen kirke
 
14. september
12. oktober

 
9. november
14.desember
 Hyggelig samvær med allsidig program,
god servering og åresalg.

Trenger du noen å snakke med?

Kontakt FERMATE NIDAROS
tlf  952 75 210

eller epost: fermatenidaros@gmail.com
Støren kirkekontor, Rådhuset Støren

Vi kan gjøre en avtale om samtale også andre steder

1 samtaletime: kr 300

Fermate Nidaros eies av Stiftelsen Diakonova i samarbeid med Gauldal prosti og Diakonifellesskapet Nidaros.
mer info om Fermate: www.fermate.no
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D Ø G N VA K T
72 87 10 22Boks 65  7221 Melhus www.vigdal.no   Etablert i 1922  

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim  
Telefon: 73 82 12 12    

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

Høstens flotteste opplevelse:
Familiegudstjeneste for 4-åringer søndag 4/9 kl. 
11.00.
Lade menighet inviterer alle 4-åringer i nærmiljøet 
til en egen familiegudstjeneste hver høst.
Der er de dagens hovedpersoner.  Gudstjenesten 
er forsøkt lagt opp fordem og de får en gave fra 
menigheten: Min kirkebok.  I år er alts¨å gud-
stjenesten lagt til søndag 4. september.
Et par uker før gudstjenesten sender vi ut en invi-
tasjon til 4- åringene i posten, Det er stas !
Med invitasjonen følger en DVD med sanger og 
stoff fra boka..  
Det er fint hvis fireåringens navn blir meldt oss på 
forhånd til menighetskontoret. Så har vi en anelse 
om hvor mange som kommer.  Det er flott å høre 
navnet sitt oppropt.
Som i fjor vil vi tilby samlinger for 4-åringene 
med familier i ukene etter utdelingen.  Her vil vi ta 
i bruk et aktivitetshefte som er tilpasset opplegget.  
Velkommen til en fin tradisjon innen trosopplærin-
gen i Lade menighet.

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

Nytt telefonnummer til Lade menighet- og prestekontor: 468 11 936

Konfirmanter 2011-2012
Konfirmasjonsforberedelsene for kullet 2011-2012 
starter opp i Lade kirke onsdag 7/9 kl. 18.00.
Årets konfirmanter vil bli presentert i gudstjenesten 
i Lade kirke kl. 11.00 søndag 18. september
Konfirmasjonsgudstjenestene i 2012 blir lørdag 12. 
og søndag 13. mai i Lade kirke.
De som melder seg til konfirmasjon i kirken trenge 
rikke å være døpt.  Også i siste kull var det kon-
firmanter som ble døpt i en egen stemningsfull gud-
stjeneste ved påsketider.  
Jan Asbjørn Sagen er også i år ansvarlig prest for 
konfirmantopplegget i Lade menighet. 

Andre familiegudstjenester i Lade kirke i høst:
9. oktober Gudstjeneste for 6-åringer, utdeling av 
bok til dem i gudstjenesten
11. desember: Lysmesse. Ladespeiderne deltar.

Møter i Lade menighet
Formiddagstreff 13.09.11  kl 11:30
Formiddagstreff 11.10.11  kl 11:30

Alle møtene er i Lillesalen på KA senteret. 
Alle er velkommen.



GUDSTJENESTER

 Velkommen 
 til  kirke!

Treenighetssøndag – 19. juni 2011 
Joh 3,1-15
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00. Innsetting av 
ny sokneprest, Stein Ellinggaard.
Fung.domprost Ragnhild Jebsen, 
sokneprest Hilde Rosenkrantz, 
sokneprest Jan A. Sagen
Kirkekaffe
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Se Lademoen kirke

2. søndag e. pinse – 26. juni 2011
Luk. 16, 19-31
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 m/dåp 
v/Hilde Rosenkrantz 
Ofring til Kirkens Familievern
Lade kirke 
Høymesse kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen. 
Ofring til menighetens arbeid

3. søndag e. pinse – 3. juli 2011
Luk 14,16-24
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke 
Ingen gudstjeneste

4. søndag e. prinse – 10. juli 2011
Luk 15,1-10
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke 
Høymesse kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Kirkens SOS

5. søndag e. pinse – 17. juli 2011
Matt. 7, 1-5
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Knut Kittelsaa
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke 
Ingen gudstjeneste

6. søndag e. pinse – 24. juli 2011 
Luk 5,1-11
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste

Lade kirke 
Høymesse kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid

7. søndag e. pinse - 31. juli 2011  
5. Mos 30, 11-16
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen. 
Ofring til Blå Kors
Lade kirke 
Ingen gudstjeneste

8. søndag e. pinse – 7. august 2011
Mark 8,1-9
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke 
Høymesse kl. 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Misjonen

9. søndag e. pinse – 14.august 2011
Matt.7, 15-20
Lademoen kirke
Høymesse kl 13.00 
v/Stein Ellinggard
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

10. søndag e. pinse – 21. august 
2011
1 Kor 3,10-17
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Stein Ellinggard
Ofring til menighetens arbeid

11. søndag e. pinse - 28. august 2011
Luk 19, 41-48
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Det Norske Bibelselskap
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

12. søndag e. pinse – 
4. september 2011 
Luk 18,9-14

Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Stein Ellinggard. Ofring til de fire 
diakoniinstitusjonene
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Utdeling av Min kirkebok til 
4.åringene. Kirkekaffe
Ofring til menighetens 
dåpsopplæringsarbeid

13. søndag e. pinse – 
11. september 2011 
Mark 7, 31-37
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz, 
Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke 
Høymesse kl. 11.00.
v/Stein Ellinggard
Ofring til Misjonen

14. søndag e. pinse – 
18. september 2011
Luk 10,25-37
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Knut Kittelsaa
Ofring til KRIK
Lade kirke
Gudstjeneste med presentasjon av 
årets konfirmanter 
v/Jan Asbjørn Sagen. Kirkekaffe
Ofring til menighetens konfirmant-
arbeid

15. søndag e. pinse – 
25. september 2011
Luk 17,11-19
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 med 
presentasjon av konfirmantene 
v/Stein Ellinggard
Kirkekaffe
Ofring til menighetens 
konfirmantarbeid
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens arbeid
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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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Telefon: 73 91 67 88 - Telefax: 73 91 12 60
E-post: post@louiselyst.no

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

16. søndag e.pinse – 2. oktober 2011 
Matt 6,24-34
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Alle inviteres til gudstjeneste med 
innsetting av Preses Helga Haugland 
Byfuglien i Nidarosdomen
Kl. 11.00.

17. søndag e. pinse – 9. oktober 2011
Joh. 11,17-27,37-44
Lademoen kirke
Kveldsgudstjeneste kl.18.00 
v/. Hilde Rosenkrantz
Ofring til Sandomstiftelsen
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl. 11.00 
v/ Jan Asbjørn Sagen
Utdeling av bok til 6-åringer. 
Kirkekaffe.
Ofring til menighetens 
dåpsopplæringsarbeid

18. søndag e. pinse – 
16. oktober 2011
Mark 2,18-28
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke 
Høymesse v/Stein Ellinggard
Ofring til Omsorgshuset

19. søndag e. pinse – 
23. oktober 2011
Sal 73,23-28
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/ Stein Ellinggard
Ofring til TV-aksjonen 
Norsk Folkehjelp
Lade kirke 
Høymesse v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til TV-aksjonen 
Norsk Folkehjelp

Bots- og bededag – 30. oktober 2011
Hebr 3,7-11
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Bakke kirke
Felles gudstjeneste i Bakke kirke 
kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz

Allehelgensdag – 
6. november 2011
Matt. 5,1-12
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 
v/Stein Ellinggard
Ofring til Kirkens Bymisjon
Lade kirke 
Minnegudstjeneste kl 18.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Kirkekaffe

GUDSTJENESTER

 

Døgntelefon: 73 89 11 40

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.



PERSONALIA LADE OG LADEMOEN

Døpte i Lade kirke:
27.03.2011  Kristin Almvik
27.03.2011  Maren Grønli Berg
27.03.2011  Aksel Bjørseth
27.03.2011  Ulrik Solem Høeg
27.03.2011  Erlend Strand Osen
27.03.2011  Emily Kristiansen Tiller
27.03.2011  Arthur Ystad-Myhre
03.04.2011  Frida Charlotte Belboe
03.04.2011  Sofie Bondø Bjørgen Kubban
03.04.2011  Tuva Growen Lundby
03.04.2011  Ella Raaness
17.04.2011  Ari Berdahl-Johansen
17.04.2011  Maria Hjalmarson Kristiansen
24.04.2011  Olav Ekle-Danielsen
15.05.2011  Storm Wahlstrøm Ingulstad
15.05.2011  Dag Andreas Green Johansen
15.05.2011  Erik Kalland-Nervik
15.05.2011  Live Lovise Sarheim

Andre kirker
10.04.2011  Bjørn Otto Sjåkødegård Holme

Vigde i Lade kirke
14.05.11
Vibeke Overgård Haugen og Frank Skjærvik
21.05.11
Irene Marthe Bruun og 
Vidar Anders Johansen
28.05.11
Ingelin Cathrine Dahl og 
Marius Steiro Fimland
28.05.11
Edith Haadem og Knut Petter Haadem

Døde i Lade sogn
11.03.2011  Anny KristineOlsen
14.03.2011  Øystein Fredriksen
20.03.2011  Alf Ronald Johannessen
29.03.2011  Arne Løvaas

05.04.2011  Eva Svendsen
14.04.2011  Sonja Harriet Midtbø
15.04.2011  Irene Pauline Knutsen

Døpte Lademoen kirke
20.03.2011|  Leona Lund Kvalshaug
20.03.2011  Marie Sesseng
10.04.2011  Trine Mercedes Westrum Grønskag
10.04.2011  Lorentz Tuv Kvåle
01.05.2011  Julian Finsland Ese

Døpte andre kirker
20.03.2011  Rachel Davidsen Lyng Berg
03.04.2011  Frida Charlotte Belboe
03.04.2011  Sofie Bondø Bjørgen Kubban
15.05.2011  Storm Wahlstrøm Ingulstad
15.05.2011  Erik Kalland-Nervik

Vigde i Lademoen kirke
14.05.2011
Marie Charlotte Jektvik og Stig Baadnes

Døde i Lademoen sokn
02.03.2011  Signe Sagmyr
04.04.2011  Emma Nancy Berg
14.04.2011  Lauritz Per Rudi
24.04.2011  Reidun Ivara Brannan Sneeggen
06.05.2011  Sofie Jakobine Karlsen
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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. 10.00-14.00
Tlf.: 468 11 936
Telefax: 73 92 25 01
post.lade@kirken.trondheim.no

Klokker Solveig Dahl

Daglig leder Lillian Barseth
Tlf. ktr. 468 11 936

Kirketjener Øyvind Arnesen
Tlf. 46 80 52 76

Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim. 
Tlf. mob. 934 29 940/ priv. 73 52 06 47

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

Neste nr. av bladet kommer i oktober
Frist for innlevering av stoff  blir  3. oktober
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                            Sokneprest i Lademoen                               Sokneprest i Lademoen
Jan Asbjørn Sagen                           Stein Ellinggard                                           Hilde Rosenkrantz
Lade alle 78b                                      Jarlsborgveien 14 c, 7041 TRONDHEIM      Sildråpeveien 6 c
tlf. 73 92 66 28/ ktr. 947 84 291         tlf. 928 93 142/ ktr. 468 14 084                      tlf. 73 91 71 04/ ktr. 468 15 485
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