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Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om 
det ikke er å bli elsket. Uten vilkår.  For den jeg er og 
ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter kjærlighet som 
holder og bærer og kommer oss i møte forfra. Og som 
aldri vender seg bort.
Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen 
proklamerte:

Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele 
folket. I dag er det født dere en Frelser.

Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt.
I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til 
mellom himmel og jord.
Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. 
Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og 
venter på at vi skal finne han. Han lot ikke tiden bare gå, 
men han kom selv inn i verden. 
Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud mennesker helt 
nær. Inn i verdens mørke – ned til menneskers kaos – 
kom han for å skape fred og bringe lys. 

Lyset skinner ennå.

Han oppsøker og kom-
mer oss i møte for å gi 
oss det vi ønsker oss 
aller mest: Kjærlighet 
som holder og som 
bærer og som møter 
oss forfra.
Jesus bringer lys i mør-
ket og varme i kulden.
I ham kommer Gud 
nær, slik verden var 
den gang, og slik ver-
den er nå:
Skaperverket er truet 
og har feber.
Mennesker sulter
Det er ufred og ufor-
sonlighet på jorden. 
Håp avløses av 
fortvilelse. 
I vårt land har vi erfart 
terrorens grufulle makt

Likevel synger vi om 
fred på jorden. 

For vi kan ikke la være å tro at fred og rettferdighet er 
mulig. Vi kjemper for en bedre verden.
Gud kom ble som en av oss for å bære sammen med oss 
og fri oss fra mørket.  
Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus - Her-
ren frelser. Han kommer oss i møte for å vinne våre hjert-
er. Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred.

Velsignet julehøytid!

Biskop Helga Haugland Byfuglien
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Nikolay Ivanovich Sokolov (1915-2000) fra Leningrad 
(St. Petersburg) var krigsfange i Trondheim fra 1944 til 
1945. Da han som fange holdt til i vårt område av byen 
skal vi her hilse på ham som snarest. I august 2010 fikk 
Trondheim byarkiv et brev fra hans enke, Era Sokolova, 
som gjerne ville vite litt mer om hans opphold her. Sindre 
W. Aarsbog ved arkivet gjorde et stort arbeid for å gi en 
god tilbakemelding som ble satt behørig pris på. Svaret 
ble sendt via barnebarnet Ivan Delazari som jobber ved 
universitetet i St. Petersburg.
Nikolay I. Sokolov var født 23. oktober 1915 og var i 1941 
student i sitt tredje studieår ved fakultet for filologi ved 
Leningrad universitet. Ved det tyske overfallet på Sovje-
tunionen (USSR) meldte han seg frivillig til krigsinnsats 
og var menig i 277. artilleribataljon som var stasjonert 
ved Petershof. Under kampene den 20. september 1941 
ble han tatt til fange og satt i tre og et halvt år i ulike 
fangeleirer. Først var han lenge i leirer i den okkuperte 
del av USSR før han sent i august 1944 ble overført til 
Norge. To ganger, i 1942 og 1944, greide han å rømme. 
Begge ganger ble han  grepet, men berget livet likevel. 
I Norge ble han satt opp i en såkalt arbeidskommando 
som skulle utføre vei- og jernbanearbeid for okkupanten. 
Han skal særlig ha arbeidet på ulike anlegg i Østbyen i 
Trondheim
Nikolay skal ha vært forlagt det mest av tiden i Trond-
heim i fangeleiren på Rotvoll eller Nedre Charlotten-
lund som det gjerne heter i papirene. Leiren hadde elleve 
brakker og lå mellom Ranheimsveien og jernbanen langs 
Grev von Schmettows alle ned mot Nedre Rotvoll gård. 
Leiren skal ha rommet jugoslaviske og russiske krigs-
fanger. Ovenfor Ranheimsveien ligger St. Hanshaugen 
der tyskene hadde luftvernkanoner. Der lå også en grav-
lund for jugoslaviske og russiske fanger med et minnes-
merke reist i 1945 og støpt av fangekamerater. Idag er 
det stelt og holdt i orden av Charlottenlund veteranklubb. 
Ved frigjøringen i mai 1945 ble de russiske krigsfangene 
samlet i den store fangeleiren på Strindheim. Der var det 
hele 61 brakker som lå fra nåværende Nidar sjokolade-
fabrikk og oppover mot Bromstad gård. Jens Kristian 
Magnus som var vaktkommandør ved Strindheimleiren 
i fredsdagene, forteller at de russiske soldatene var greie 
å ha med å gjøre og meget displinerte under egne valgte 

ledere. De gjorde også et godt inntrykk som deltakere i 
folketoget og i feiringen av 17. mai i byen.
Nikolay Ivanovitch Solkolov ble etter et kort opphold i 
samleleiren på Melhus sendt med tog tilbake til hjemby-
en ved Nevafloden. Det het etter krigen at alle sovjetiske 
krigsfanger ble sendt til leirer i Sibir som straff for å la 
seg bli tatt til fange. Mange ble det, men vår venn står 
for en annen skjebne. I Leningrad tok har igjen opp sine 
filologiske studier. Han ble vitenskapelig assistent og se-
nere professor ved universitetet der han arbeidet i 40 år. 
Han døde i 2000 etter en hard og langvarig sykdom.
Nikolay skrev et par fortellinger eller noveller med tema 
fra tiden som fange i Trondheim. Den ene heter «Huset 
med liljen». I 1948-49 skrev han (på russisk) den andre 
novellen «For din skyld. Historien om en flukt». Det ar-
beides med å få den oversatt til norsk. Der nevnes flere 
norske i lokalmiljøet, særlig kvinner, som hjalp fangene. 
Særlig er familien Anny, Sigurd og Georg Nilsen på 
Fagerhaug på Nedre Charlottenlund fremhevet som mod-
ige hjelpere. To andre navngitte hjelpere er Elsa Henriette 
Uhlen og Gerd Rask Haarseide. De norske får et meget 
fint skussmål av forfatteren. Hans ønske om å få kon-
takt med sine norske hjelpere kunne ikke oppfylles un-
der kommunisttiden. Da tøværet kom tidlig i 1990-årene 
var han for gammel og syk. Hans enke fant et notat blant 
hans saker der han skrev om maidagene i 1945: «Norge! 

Jeg husker deg med glede fra den første vårgleden som 

fulgte etter krigens og fangenskapets triste og kalde vin-

ter som hadde vart i fire år. Jeg minnes deg med glede 

for omsorg og varme som du gav oss som var elendige 

og ydmyket i de årene og for hjertelig velkomst og varm-

hjertet begeistring da friheten ble nådd. Det norske folk 

var de første til å glede seg over vår frihet og gav oss en 

vennlig hånd uten noen fordommer.» Hans enke, Era, har 
formidlet noen av sin manns minner gjennom «War and  

Destiny», en artikkel i universitetets tidsskrift Peterburg-

skiy Universitet, 2010, nummer syv på sidene 45-52. 

Per Øverland
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En russisk krigsfange i Trondheim



Som noen sikkert har fått med seg, innføres det en ny 
gudstjenesteordning i Den norske kirke. 
Dette skal skje mellom 1.s.i advent 2011 og 1.s. i advent 
2012. I Lade og Lademoen starter vi litt forsiktig fra 1.s.i 
advent, men det vil vel gå en tid for den endelig formen 
har satt seg. 
Hva er nytt? 
For den vanlige kirkegjenger vil det være mye som er 
gjenkjennbart. Mye av musikken vil fortsatt være den 
samme, inntil det kommer noe som er kvalitativt bedre. 
Mange av de liturgiske leddene vil være de samme. Hva 
er det da som er nytt? Noe av det nye er starten. 
Gudstjenesten starter med informasjon før stillhet og 
inngang. Denne informasjon kan gis av for eksempel 
noen fra menighetsrådet eller andre i menigheten. Under 
første salme skal så menigheten stå og synge. Det samme 
gjelder slutningssalmen. Deretter kommer en samlings-
bønn, som også kan bes av en medhjelper. Under de to 
første tekstlesningene skal menigheten sitte, men når 
evangeliet leses skal menigheten reise seg og synge et 
hallelujavers. 

Dersom det ikke er dåp vil trosbekjennelsen komme etter 
preken. Det er ellers anledning å plassere et alter i kirk-
erommet, slik at presten kommer nærmere menigheten. 
Dette vil avhengig av hvordan rommet ellers er utformet. 
Et kjennetegn ved den nye gudstjenesteordningen er at 
den skal være stedegen og en skal ha medhjelpere. Det 
betyr at en skal lage gudstjenester som mennesker kjen-
ner seg igjen i der de bor. En ønsker også flere deltagere 
som f. eks konfirmanter, rådsmedlemmer, kirkeverter, 
barn osv. Gudstjenesten skal være for alle i menigheten. 
Hvorfor fornyelse av gudstjenesten? 
Gudstjenestedeltagelsen er nedadgående. Spesielt de unge 
får lite ut av gudstjenestene. Gjennom fornyelsesarbeidet 
håper en at flere kan kjenne seg mer hjemme i kirken 
og bli deltagende. Det er fint om både menighetsråd og 
prester kan få gode tilbakemeldinger fra kirkefolket på 
det som nå skjer. Slik kan vi sammen skape en god sam-
ling i kirka. 
Ikke vær redd for å ta kontakt. 
    Stein Ellinggard

Ny gudstjenesteording for Den norske kirke
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Tilbudene er:
- Lett engelsk. (KA-senteret)
- Data for begynnere. (KA-senteret)
(Bruk av egen PC)
- Lyrikk for Hvermannsen (KA-sent)
- Datakafè (KA.sent)
- Lyrikklubb (KA-sent)
- Hyggesang m klaver (Ringve Mus.)
- Fridans for myke ledd (Ringve Mus.)
- Gitar ”på en streng og to fingre” (Ringve Mus.)
- Alle kurs har innlagt kaffepause
Kursene er nå, etter ønske fra flere medlemmer 
flyttet til vårhalvåret. Start i løpet av Februar.
Ny påmeldingsfrist   blir bekjentgjort.
Kursdagene blir som meldt:

KA-senteret mand.fm/onsd.fm/torsdag.em
Rinve mus. drøfter m. deltakerne
Kursavgiften er subsidiert for medlemmer. 
Andre kan dekta hvis plass og mot medlemskont. 
kr 100,-
Ring Kurskomiteen for info.,
brosjyre og event.ønske om deltaking..
Bodil S. Dugstad 73920751
Aud Roel 73537221
Gunnar Hagen 73920225
Ingrid Sørensen 73500340
Brosjyre er også utlagt på Narvesenkiosken 
Og KA-senteret/Prestekontoret.

LADE SENIOR.  MELDING OM KURS 2012 vår

Nyttårsaften i Lade kirke
Vi samles i kirken kl.18.00 til aftensang på årets siste dag,  som vil bli preget av sang, musikk og ettertanke.



Vi vil oppfordre folk i bydelen til å bruke KA- Sen-
teret mer.  Her er selskapslokaler som passer for 
mange anledninger. 
- Velegnede lokaler med plass til opptil 100 per-
soner.
- Storkjøkken med utstyr. 
- Lokaler tilrettelagt for rullestolbrukere
- Mat bestilles fritt av leietager   
Her kan man leie til dåps- og bursdagsselska-
per, konfirmasjonsfest, til minnesamvær og andre 
selskaper.
Kontakt prestekontoret for utleie 46811936 
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Tidligere ble det greske ordet «katalyma» i Lukas 2,7 
oversatt med «herberge»: «For det var ikke plass til dem 
i herberget». Ifølge fagfolkene hadde nyere forskning 
vist at det neppe var noe herberge i Betlehem på denne 
tiden. Byen lå ikke ved noen hovedvei. Andre fagfolk 
mente at Josef og Maria sikkert måtte ha fått husrom 
hos noen slektninger. Det kunne da ikke være så ugjest-
mildt i Betlehem! 
Bibeloversetter Hans-Olav Mørk skriver: «Vi fulgte det 
greske ordet til andre steder i Det nye testamentet. Som 
handlingsord kan det betegne «å ta inn hos» eller «å 
være gjest hos» noen, slik som når Jesus er gjest i huset 
til Sakkeus i Lukas 19. Vi undersøkte hvordan ordet var 
brukt i Septuaginta, den gamle greske oversettelsen av 
Det gamle testamentet som var i bruk på Jesu tid. Der 
kunne ordet brukes om «nattely» eller «husrom» for 
vandringsmenn, et sted å sove når man var på reise. Det 
kunne også brukes om telthelligdommen, der Gud «tok 
bolig» hos Israelsfolket mens de vandret hjemløse gjen-
nom ørkenen i førti år. Tilbake i juleevangeliet finner 

vi at ordet «krybbe» brukes hele tre ganger. Det er ikke 
vanlig at et nyfødt spedbarn legges i en krybbe. Grun-
nen til at Jesus ble lagt i en krybbe, var at det ikke var 
plass til dem der de reisende sov. Ikke engang der. Hva 
slags hus det ikke var plass i, er ikke det vesentlige. Det 
vesentlige er at teksten gir oss et bilde av en hjemløs 
Gud. Nå lyder den nye teksten: «Og hun fødte sitt barn, 
den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For 
det var ikke husrom til dem.» Slik gir tekstene i Det 
gamle og Det nye testamentet til sammen et dristig bilde 
av en Gud som er sårbar. Jeg har selv vært gateprest i 
Oslo i nesten fjorten år, og kjent hjemløsheten på krop-
pen. For meg gir det mening at Guds Sønn tar plass 
blant de hjemløse. Tankene går videre til alle flyktnin-
ger i vår tid, og tilbake til min egen lengsel etter å høre 
hjemme et sted. Juleevangeliet forteller at Gud har gjort 
vår hjemløshet til sitt hjem. Hos Gud er vi hjemme. 
Heretter må ingen være hjemløs lenger.»
    Ola Erik Domaas

«Det var ikke plass til dem i herberget»

KA-Senteret - et velegnet selskapslokale

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

Barn fra Lade barnehage fremfører julespill på 
KA-senteret under årets julemesse.
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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

Kontortiden på Lademoen
Vi utvider åpningstiden for kontoret på Lademoen
Kontoret er nå åpent mandag til fredag fra kl. 
10:00- 12:00

Konstituering av nytt menighetsråd
Leder: Marie Hauge
Nestleder: Ola Erik Domaas
Sekretær: Berit Møller
Medlem til Kirkelig fellesråd: Gita Aspen
Vara til Kirkelig fellesråd: Jan Olav Straume

Lademoen kirkekor har nå startet opp igjen.
På første søndag i advent 27.november deltok de 
ved gudstjeneste i Lademoen kirke.
De bidro med vakker sang. Vi gleder oss til å høre 
dem ved flere anledninger. 
De synger også på gudstjenester i jula.
Leder for koret er kantor Øyvind Kåre Pettersen.

Åpent mandag, onsdag, torsdag, fredag 12 - 15, 
tirsdag, søndag 11 - 16, lørdag stengt

Oppussing i Lademoen kirke
Vi minner om at det blir redusert aktivietet i kirken 
i vår på grunn av rehabilitering av kirkerommet, 
men gudstjenstene går sin gang.

Juletrefest
Vi minner også om juletrefest 8.januar kl. 17:00 for 
store og små i kirka. Gratis inngang.

Nyhetsbrev fra Lademoen menighet.
Sognepresten vil med jevne mellomrom sende ut 
en epost med en lite nyhetsbrev fra det som skjer i 
menigheten.
Er du innteressert i å være på listen for de som mot-
tar et slik kan du sende en mail til: 
stein.ellinggard@kirken.trondheim.no.“Vi synger julen inn”

Lademoen menighet arrangerer den tradisjonelle
“Vi synger julen inn”
Søndag 18.desember kl. 18:00
Mye fin julemusikk.
Velkommen

Velkommen til Eldres dag 22. januar 
på Laugsand.
Gudstjeneste kl. 11:00. Servering av middag.
Ta kontakt med diakon Siri på tlf 992 77 213
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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

Adventkonsert for store og små i Lade kirke 
søndag 11. desember kl. 15.00.
Velkommen til vår tradisjonelle adventkonsert i 
Lade kirke søndag 11. desember kl. 15.00.
Her deltar aspirantenne i Lade skoles musikk-
korps, elever fra TKK, Lade barnekor og Lade 
kirkekor. Overraskelser.
Arrangør: Lade menighet.
Kollekt v/utgang.

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

Nyttårsaften i Lade kirke
Vi samles i kirken kl.18.00 til aftensang på årets 
siste dag, som vil bli preget av sang, musikk og 
ettertanke.

Vårbasar 24. mars
Lade menighets vårbasar er et sikkert vårtegn. 
I 2012 er basaren lagt til lørdag 24. mars på KA-
Senteret. Vårbasaren er en hyggelig sosial samling 
i bydelen som i tillegg gir nødvendige inntekter til 
Lade menighet. Flotte gevinster, kulturelle innslag, 
tombola. Vi serverer varm mat og kaffe med kaker. 

Samtaler om Bibelen
Bibelen er en sentral bok i vår kultur, vår tro og 
vår kirke. Lade diakoniutvalg ønsker å gi ”vanlige” 
folk anledning til å samtale åpent om ”Bøkenes 
bok”. I gruppen vil man møte Bibelen med undring 
og nysgjerrighet.  Det forutsettes ikke forhånd-
skunnskap. Mer informasjon om tilbudet kommer 
senere.

Veteranleiren for konfirmanter fra 
2010 og 2011
Er på Mjuklia 27 - 29. januar 2012  Leiren er blitt 
svært populær og er for konfirmanter fra 2011 og 
2010 fra menighetene Lade, Lademoen, Bakklan-
det og Domkirken/ Vår Frue menigheter. Invitasjon 
kommer på ”gammelmåten” i posten. Eldres dag 4. mars på Lade

Er et tilbud til alle seniorer i bydelen.  Dagen start-
er med gudstjeneste i Lade kirke kl. 11.00 og fort-
setter med middag, kaffe og kaker på KA-Senteret. 
Det er gratis adgang og det blir utlodning. Det blir 
også kulturelle og humoristiske innslag.  Det en-
delige programmet er ennå ikke klart, se plakater 
som blir hengt opp.  Påmelding til prestekontoret 
tlf. 46811936                        Jan Asbjørn Sagen

Juleaften blir Lade kirke for liten og er fort 
fullsatt. 
Det er hyggelig, men gjør det også nødvendig å kom-
me med en oppfordring: Vær ute i god tid. Juleaften 
er det tre familiegudstjenester: Kl. 13.00, 14.30 og 
16.00. Det er vanligvis best plass på den første gud-
stjenesten.  Og husk: Det går jo an å gå i kirken på 1. 
og 2.  juledag også !
Vi ber om forståelse for at vi kan komme til å måtte 
avvise noen hvis antallet kirkesøkende overstiger det 
som er tillatt i brannforskriftene.



GUDSTJENESTER

 Velkommen 
 til  kirke!

4.s.i advent 18.desember
Lade kirke 
Høymesse kl 11:00 
v/ Jan Asbjørn Sagen
Takkoffer til Misjonen

Lillejulaften 23.desember 
Laugsand syke og aldershjem kl. 
11:00 og 11:30
Juleandakt  v/ Ellinggard
Buran alders og sykehjem kl. 12:30
Juleandakt  i 1.etg v/ Ellinggard
Pårørende er velkommen

Julaften 24. desember
Lademoen kirke kl. 16:00 
Familiegudstjeneste v/ Rosenkrantz
Takkoffer til Kirkens bymisjon i 
Trondheim
Lade kirke 
Familiegudstjenester kl 13:00,14:30 
og 16:00 v/ Jan Asbjørn Sagen.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

1.juledag 25.desember 
Lademoen kirke kl. 13:00!
(merk tiden)
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Den norske misjonssel-
skap
Lade kirke 
Høytidsgudstjeneste kl 11:00 
v/ Hilde Rosenkrantz
Takkoffer til Norges KFUK/KFUM

2.juledag 26.desember
Laugsand kl. 11:00 
Julegudstjenste v/ Ellinggard
Lade kirke 
Høymesse kl 11:00 
v/ Jan Asbjørn Sagen
Takkoffer til Kirkens Bymisjon i 
Trondheim

Nyttårsaften 31.desember
Lade kirke 
Gudstjeneste kl. 18:00 
v/ Hilde Rosenkrantz

Kristi Åpenbaringsdag 8.januar 
Lademoen kirke kl. 11:00 
Høymesse v/ Ellinggard
Nattverd
Takkoffer til menighetens arbeid
Lade kirke 
Ingen gudstjeneste

2.s.i Åpenbaringstiden 15.januar
Lade kirke 
Familiegudstjeneste kl 11:00 
v/ Jan Asbjørn Sagen. Lade barnekor.
Takkoffer til menighetens dåpsop-
plæringsarbeid

3.s.i Åpenbaringstiden 22.januar 
Laugsand bo og aktivitetssenter kl. 
11:00 
Gudstjeneste v/ Rosenkrantz og 
Frønes
Eldres dag. Middag. Husk påmelding!
Lade kirke
Høymesse kl 11:00 
v/ Stein Ellinggard
Takkoffer til Kirkens SOS i Trøndelag
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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.

Fellesgudstjeneste i Lademoen
I flere år har en menighet fra Mekane Yesu kirken hatt samlinger i Johanneskapellet, og på søndag 11. desember 
kl.11 i Lademoen kirke har vi felles gudstjeneste. Her vil vi blant annet møte sang og musikk fra en korgruppe i 
den etiopiske menigheten. Barnekoret i Lademoen deltar også.
Velkommen til en felles feiring i adventstiden.
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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

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

4.s i Åpenbaringstiden 29.januar
Lade kirke 
Høymesse kl 11:00 
v/ Hilde Rosenkrantz
Takkofffer til Misjonen

Såmannssøndag - 5.februar
Lademoen kirke kl. 11:00 
Høymesse v/ Knut Kittelsaa
Takkoffer til Det norske bibelselskap
Lade kirke 
Familiegudstjeneste kl 11:00 
v/ Jan Asbjørn Sagen. Babysangere 
deltar.
Takkoffer til Det norske Bibelselskap.

Kristi forklarelsesdag 12.februar
Lademoen kirke kl. 11:00 
Misjonsgudstjeneste 
v/ Ellinggard og årets konfirmanter
Takkoffer til menighetens misjon-
sprosjekt i Equador for Misjonsal-
liansen
Kirkekaffe
Lade kirke 
Ingen gudstjeneste

Fastelavensøndag 19. februar
Lademoen kirke kl. 11:00 
Høymesse v/ Rosenkrantz 
Takkoffer til Blå kors
Lade kirke 
Høymesse kl 11:00 
v/ Jan Asbjørn Sagen
Takkoffer til Menighetens arbeid.

1.s.i faste 26.februar
Lade kirke 
Høymesse kl 11:00 
v/ Jan Asbjørn Sagen 
Takkoffer til Menighetens arbeid.

2. søndag i fastetiden 4.mars 
Lademoen kirke kl. 11:00 
Høymesse v/ Ellinggard og deltagere 
fra Dronning Mauds minne.
Korsang. 
Takkoffer til Dronning Mauds minne
Lade kirke 
Høymesse kl 11:00 v/ Jan Asbjørn 
Sagen. Eldres dag. 
Takkoffer til Menighetens diakonale 
arbeid.

Tirsdag 6.mars 
Sjømenns Aldershjems kapell
Minnegudstjeneste kl 16:00 v/ Jan 
Asbjørn Sagen. Lade kirkekor. 
Kirkekaffe på KA - Senteret.

3.s. i fastetiden 11.mars 
Lademoen kirke kl. 11:00 
Høymesse v/ Ellinggard
Takkoffer til menighetens arbeid
Lade kirke 
Ingen gudstjeneste

4.s.i fastetiden 18.mars 
Lademoen kirke kl. 11:00 
Familiegudstjeneste v/ Ellinggard
Takkoffer til Søndagsskolen i 
Trøndelag. 
Invitasjon til 6 åringene 
Kirkekaffe
Lade kirke 
Høymesse kl 11:00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Takkoffer til Misjonen

Maria budskapsdag 25.mars
Lade kirke 
Temagudstjeneste. Kirkens Nødhjelp 
kl 18:00 v/Jan Asbjørn Sagen og 
Hilde Rosenkranz.
Konfirmanter fra Domprosiet deltar
Takkoffer til Kirkens Nødhjelps 
Fasteaksjon.



PERSONALIA 

Døpte i Lade kirke:
09.10.2011 Helge Eun-Jae Bjørlo
09.10.2011 Eva Jantine Helland-Hansen Garlie
09.10.2011 Ester Mogseth Skrove
16.10.2011 Klara Hernes Bratlie
16.10.2011 Isak Jarwson Christiansen
16.10.2011 Embla Isabell Wærnes Krokstad
16.10.2011 Othelie Kindseth Lundgaard
23.10.2011 Sigurd Anda
23.10.2011 Jonas Alexander Meland Jørgensen
20.11.2011 Kasper Haugum Damslora
20.11.2011 Noel Johannes Lyng Nygård
20.11.2011 Ella Berg Pettersen
20.11.2011 Amandus Skjærpe-Manaf
20.11.2011 Ole Herjuaune Vold

Andre kirker
20.11.2011 Madelen Langaker Dromnes

Døde i Lade sogn
02.10.2011 Inger Johanne Dahl
02.10.2011 Arne Vold
09.10.2011 Ruth Irene Lyngstad
29.10.2011 Harda Sofie Wahlberg
04.11.2011 Solveig Ellinor Grøsseth
05.11.2011 Ragnar Leander Nilsen

Døpte Lademoen kirke
16.10.2011 Ericha Schanche
23.10.2011 Alma Lovisa Finne Weibull

Døpte andre kirker
09.10.2011 Edvard Eidsvaag Lundblad
15.10.2011 Karen Strand Rødseth
16.10.2011 Klara Hernes Bratlie
23.10.2011 Liv Sophie Nascimento Vingsnes
30.10.2011 Martinus Paulsen Ranheim
13.11.2011 Filip Sæter Børgesen

Døde i Lademoen sokn
22.10.2011 Tore Fyhn
23.10.2011 Åsmubnd Berge
10.11.2011 Odd Arnfinn Thun
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Glassmester – Service 

ALT I GLASS

Jarleveien 8,
7041 Trondheim
Tlf. 73 92 90 60
www.glassmester.trondheim.no

Møter i Lade menighet
Formiddagstreff 10.01.12  kl 11:30
Formiddagstreff 07.02.12  kl 11:30
Formiddagstreff 06.03.12  kl 11.30
Formiddagstreff 06.03.12  kl 11.30

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

Leilighet til leie i borettslag på Laugsand/ Lademoen
Praktisk og fin leilighet ledig for innflytting for enslig eller par over 60 år. Leiligheten er en endeleilighet  
er i 5. etasje. Den er på 68m2 med ett soverom. Flislagt bad.
Husleien er på 8500 kr/mnd, dette inkluderer varme og kabel-TV-pakke.
Bare strøm kommer i tillegg.



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 - 12.00
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

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

Menighetsrådets leder: 
Marie Hauge, Østersundsgt 12 B 
7042 Trondeheim
Tlf. 993 63 675

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
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 mars, utlevering 26. mars
Frist for innlevering av stoff  blir  12. mars
Bladbærerne henter bladet i Lademoen kirke i kontortiden 
kl. 10.00 – 12.00 mand.- torsdag. 
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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Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 4 - 2011

Vellykket juleverksted i 
Lademoen Bydelshus

Det årlige juleverkstedet i Lademoen Bydelshus ble arrangert lørdag 3. desember med bakst og klipp & lim. 
Juleverkstedet er et samarbeid mellom Østbyen Frivilligsentral, Lademoen menighet og NAV Aktiv Start. 

(Foto: Bjørn Lien).


