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Mens dette skrives opplever vi en av de varm-
este dagene i mai på mange år. Varmen er intens 
og ”sydlandsk”. Mennesker sitter opp i varme 
sommerkvelder, og langt ut i de små nattetimer. 
Frokosten inntas på verandaen en behagelig som-
mermorgen. Det syder i byen av unge og gamle. 
Nede mot sjøen samles mennesker for å kjøle seg 
i havbrisen og ta en dukkert. Det grønnes og det 
lukter av syrin som blomstrer. Og det beste av alt 
er jo at fortsatt ligger det foran oss en sommer og 
venter med ferietid og gode dager. 
Livet oppleves utrolig godt å leve på denne tiden. 
En kjenner seg rikt velsignet og en blir takknemlig 
for alt en har fått og får ta imot. 

Men så vet vi også det, at ikke alle har det slik. 
Kontrastene er store også i denne tiden. I tider der 
alle ser ut til å ha det så bra, er det ikke alltid lett 
å holde humøret oppe for den som sliter. Når sola 
står på det høyeste kan mørke blir ekstra mørkt. 
Ensomheten kan kjennes enda større når en ser 
at alle rundt har det så utrolig flott. Opplevelsen 
av ikke å strekke til kan bli forsterket når en ser 
alle de som lykkes i livet. Konfliktnivået kan bli 
enda høyere i syden på en solfylt strand. Sorgen 
kan bli enda større når den jeg elsker ikke er der.          
Meningsløsheten enda dypere. Tomheten enda 
tyngre. Kulden innvendig enda tøffere å bære. For 
det vonde og vanskelige tar ikke ferie.

Når en har smerter i kroppen tar en gjerne noe 
smertestillende medisiner som hjelper for en tid. 
En Ibux hjelper. Men hva gjør en med den indre 
smerten, den som Paralgin forte eller alkohol ikke 
kan fjerne? Den som ikke kan fjernes ved et kirur-
gisk inngrep? Den bare er der uansett?

Det finnes ikke noen enkle løsninger. Men kanskje 
begynnelsen på en ny vei går gjennom et annet 
menneske? At starten på veien ut av det mørkeste 
mørke også kan være det å ta kontakt med noen 
som vil lytte. Det er sagt at ”delt glede er dobbel 
glede og delt smerte kan være halvert smerte”. 
Ikke alltid er det så enkelt, men det kan være en 
begynnelse. Det å selv få sette ord på det som er 
vondt i et annet menneskets nærvær, kan gi ny 
innsikt. 

Så derfor, mens vi går mot sommeren og ferie, 
la oss huske på hverandre. 
Også i de sommerlette og 
solfylte dagene kan det 
være tungt å leve. 

GOD SOMMER!

Stein Ellinggard
Sokneprest i Lademoen

Lade og Lademoen menighetsblad 

Den blomstertid nå 
kommer med lyst og glede stor?

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.
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Øyvind Arnesen har vært kirketjener i Lade 
kirke i 2,5 år på deltid ved siden av sin egen virk-
somhet innen klesbransjen.  Etter omorganiserin-
gen er han nå kirketjener i 20 % og menighetsfor-
valter i 30% stilling.  

 
-  “Jeg har trivdes veldig godt i Lade menighet, og 
er glad for å kunne fortsette å jobbe i menigheten, 
og nå kanskje med enda mer spennende ar-
beidsoppgaver.   
Det er mye nytt å sette seg inn i, og med en liten 
stilling tar det litt tid å sette seg grundig inn i alle 
oppgaver.

Men håper at jeg i starten av høsten er godt inn i de 
forskjellige rutineoppgaver og kan begynne å jobbe 
mer med selve menighetsarbeide; frivillige, utvikle 
aktiviteter, få flere med på laget. Har foreslått til 
menighetsrådet å starte en ungdomsklubb, og har 
fått klarsignal til å jobbe mer med dette for å finne 
ut muligheten for å etablere en slik klubb.

Jeg er imponert over den frivillige innsats som 
gjøres i Lade menighet, og jeg gleder meg til å bli 
bedre kjent med disse og i fellesskap utvikle me-
nighetsarbeide,” sier Øyvind

Jørn PJ Lænn, 26 år. Har bakgrunn som kirke-
tjener i Hoeggen menighet, der han fortsatt job-
ber som ungdomsarbeider med Lightning Ten Sing 
og ungdomsklubb. Fikk stillingen som menighets-
forvalter i “Østbyen sone” (Bakklandet, Lade og  
Lademoen menigheter) etter å ha vært vikar etter       
Lillian i 3 måneder.
 

- “Jeg er veldig fornøyd med å ha fått jobben, og så 
langt trives jeg utelukkende. Den nye menighetsfor-
valterstillingen er kompleks. Jeg skal være på kon-
toret og fortsatt gjøre tradisjonelle sekretæropp-
gaver (de har blitt færre, siden Kirkelig Fellesråd 
har påtatt seg noen), mens jeg også er satt til å ha 
mer med selve menigheten å gjøre. 

Nettopp det siste er det som interesserer meg 
mest, men det er også det som dessverre må 
komme sist på prioriteringslista. Det er selvsagt 
noen utfordringer med å ha tre kontorer som jeg 
skal holde åpen så mye som mulig, og med tre me-
nigheter er det fortsatt mye kontorarbeid. Men jeg 
har tatt initiativ til å starte et ungdomsarbeid i pros-
tiet, et Ten Sing-kor. Menighetene er positive og 
det jobbes for tiden med prosjektet.

Ellers vil jeg si at jeg er imponert over engasje-
mentet i menighetene, det finnes folk som vil noe 
- og med den innstillingen skal vi sammen få til noe! 
Jeg gleder meg til å fortsette i menighetene “mine”, 
kanskje vi til og med sees på gudstjeneste?”
-Jørn-

Jørn Lænn er 100% menighetsforvalter i Østbyen 
sone  (Lade, Lademoen og Bakke), mens Øyvind 
jobber først og fremst med Lade menighet.

Våre menighetsforvaltere
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Vår biskop, Helga Haugland Byfuglien, har varslet at 
hun kommer på visitas til våre menigheter i Lade, Lade-
moen og Bakklandet. Visitasen er planlagt til 3.-8. 
september, med felles visitasgudstjenste i Lademoen 
kirke søndag 8. som avslutning. Der vil også biskopen 
samle opp trådene fra sin besøksuke hos oss i et visi-
tasforedrag. Programmet for resten av visitasen er ikke 
fastlagt i detalj ennå, men det legges opp til at bisko-
pen besøker alle tre menighetene, møter ansatte og 
frivillige og deltar på forskjellige arrangementer ellers.

Hva er en visitas ?
Biskopen kommer på besøk for å se hvordan menig-
hetene har det.  Biskop Helga kommer for å ”ta pulsen 
på menighetslivet.”  Det er en del formelle sjekkpunkter 
man går gjennom: Kirkehusenes tilstand, kirkegårder, 
kontorlokaler, arkiver og kirkebøker for å nevne noe.  
Men viktigst i en bispevisitas er møtet med mennesker 
som bor her, som hører til i menigheten med mange 
forskjellige bånd. Biskopen ønsker også å møte noen 
av våre kontakter og samarbeidspartnere lokalt. Noen 
har sammenlignet en visitas med en real trøndersk 
”Kurvfest” for naboer og gode venner, der vi alle byr 
på noe av sitt og vårt.

Samtale og samhandling
Samhandling er et ord fra fotballbanen. Samhandling 

kan også beskrive livet i en menighet, der ansatte og 
frivillige står sammen om å utvikle og gjennomføre me-
nighetens gudstjenesteliv og mange andre aktiviteter. 
Under visitasen vil vi både samhandle og samtale med 
bakgrunn i menighetens liv, med tilbud og begrensing-
er. Sammen vil vi forsøke å klarlegge nå-situasjonen i 
våre menigheter, både det vi får til og det vi sliter med. 
Vi vil dele gleder og frustrasjoner ut i fra det som er 
status hos oss.  Biskopen ønsker å lytte, spørre og 
komme med oppmuntringer og råd. Det hjelper ofte at 
noen kommer utenfra og ser utfordringene våre fra en 
annen kant.

Visitas for fremtiden
Det er viktig at en visitas følges opp. I løpet av visitasen 
kan det dukke opp gode ideer, nye strategier og priori-
teringer kan bli mer synlig. Disse og mange andre tema 
kan vi prøve å ta med oss videre etter ”kurvfesten” ut i  
menighetshverdagen med fremtidige utfordringer, be-
hov og tjenester. Vi er sammen om å tjene Gud og bli 
tjent av Gud.
Sist vi hadde visitas var i 2005 ved Biskop Finn Wagle. 
Så visitasen er en sjelden begivenhet.
Vi sier velkommen til biskop og preses Helga. Vi ser 
med forventning frem til visitasen!  

Jan Asbjørn Sagen

Bispebesøk til oppmuntring og inspirasjon

Visitas 
Hilsen til Lade, Lademoen og Bakklandet 
menigheter
 

Kjære menigheter.
Jeg gleder meg til september. 

Visitasen i menighetene øst i Trondheim sentrum er 
den første visitasen for meg som Preses i Bispemøtet, 
og forankringen det gir min tjeneste er viktig og sen-
tral. Menighetene er Den norske kirkes grunnsteiner. 
Der utfolder mennesker sine liv med gleder og sorger. 
Der får troen næring i utfordringer, opplæring, inspi-
rasjon og fellesskap. Der bygger kirken sin identitet og 
sitt omdømme; i de nesten utallige møtene mellom en-
keltmennesker i den Guds nærhet som lokalmenighe-
tene representerer. Jeg gleder meg til å få være med 
på noen av disse møtene hos dere.
 
Den norske kirkes visitasreglement sier at formålet 
med visitasen er «å legge forholdene til rette for ak-
tivt engasjement og stadig fornyelse i den evangelisk-
lutherske folkekirke i Norge». Vi går inn i en ny tid, og 
mye er i endring. Det har dere fått merke i menighe-
tene i østbyen også. Store befolkningsendringer ven-

ter, kirken omorganiseres og landskapet blir uklart. 
Utfordringer kan være krevende, men de kan også    
utfordre på en positiv måte.
 
En visitas skal ta utgangspunkt i stedet menigheten 
befinner seg på og skue utover derfra. Utover, både 
mot lokalsamfunnet og mot verden, for i troen er kirken 
både lokal og universell; både den enkeltes liv og tro, 
og den store sammenhengen vi alle står i. På visitasen 
skal vi også skue fremover. Det pågår mange pros-
esser i kirken og samfunnet. Noen av dem kommer til 
å bevege kirken, lokalt, nasjonalt og globalt. Noen av 
dem kommer til å berøre dere i Lademoen, Lade og 
Bakklandet. Visitasen 
er en flott anledning til 
å bli berørt og til å 
bevege seg sammen.
 
Gud velsigne 
visitasarbeidet.

Helga Haugland 
Byfuglien
Preses i Bispemøtet
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Lademoen kirke har i noen år huset en 
forsamling med utspring i den Etiopiske 
Evangelical Church Mekane Yesus (EEC-
MY). Vi ser dette som en berikelse for vårt              
menighetsliv og håper vi kan legge til rette 
for forsamlingen på en god måte.

Fakta om Mekane Yesus kirken. 
EECMY ble etablert som en nasjonal kirke i 1959. 
Da hadde kirken ca. 20.000 medlemmer, i 1990 
ca. 1 mill. medlemmer, og i dag ca. 4,2 mill.
medlemmer. Det er den femte største lutherske 
kirke i verden i dag. Kirken driver et mangfoldig 
arbeid, for eksempel integrerte landsbyutviklings-
prosjekter, bibel og presteskoler, søndagsskoler, 
kvinne og ungdomsarbeid, sykehus, klinikker 
og HIV/AIDS-forebyggende tiltak. Ved kirkens 
hovedkontor er det både en egen fredsseksjon 
og en nødhjelpsseksjon.

Bakgrunn for fremveksten av diasporaforsamlinger
På grunn av blant annet  politisk uro i Etiopia har 
flere innvandret til Europa og Norge, og der har 
det oppstått det en kaller kristne diasporaforsam-
linger. Disse forsamlingene står ikke formelt sett 
under noe tilsyn av kirken i sitt eget land, men 
er organisert som frittstående forsamlinger med 
leder og eldsteråd. Likevel har den Etiopiske Me-
kane Yesus kirken lagt et spesielt ansvar på noen 
ledere som skal følge disse opp. Rev Dr. Taskara 
Hirpo i Tyskland er en av dem som har ansvar for 
Norge og Trondheim blant annet.  

I Trondheim er det nå to forsamlinger av etiopiske 
kristne. Den ene har sin tilknytning til baptistene 

og er mer pentakostel i sin teologi. Her er hoved-
språket amharisk. Forsamling i Lademoen er mer 
luthersk og her er hovedspråket oromo. 

I Lademoen er det Temesgen Birru som er prest, 
han har også et styre, som består av 5 stykker. 
Temesgen er bosatt på Lademoen med sin fam-
ilie. Den 24. mars ble  Temesgen formelt ordin-
ert til prest av Rev.dr Hirpo for denne gruppen i     
Lademoen og alle de som bor rundt i Trøndelag. 
Forsamlingen består i dag av rundt 40 medlem-
mer fra Trondheim, men også fra Stjørdal og 
Steinkjer. De møtes hver søndag fra kl. 15:00 til 
18:00 i Johanneskapellet i kirken. De feirer guds-
tjeneste, som ligner på vår norske gudstjeneste, 
de underviser barn og voksne og de synger mye. 
Forsamlingen har et eget kor.

Samarbeid med Lademoen menighet
Lademoen menighet og Oromo evangelical 
church of Trøndelag ønsker å samarbeide.
Vi feirer gudstjenester sammen og driver ”Språk 
kafé”. Temesgen sier: ” Vi er veldige glade i Lade-
moen menighet, som lar oss være i kirken. Han 
takker for samarbeidet og ønsker at vi fremover 
kan øke det.” 

Nidaros bispedømme og vennskapsavtale
Mekane Yesu kirken er heller ikke ukjent for Nida-
ros bispedømme
Bispedømmet inngikk i 2003 en vennskapsavtale 
med EECMY Western Synod. I avtalen heter 
det blant annet at kirkene vil være med å støtte 
hverandre, utveksle informasjon, be for hverandre 
og besøke hverandre. 
Du kan lese mer om dette på Nidaros bispedøm-
mets hjemmeside. Se: kirken.no/nidaros 

Oromo Evangelical church i Trøndelag
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NYTT FRA LADEMOEN
Oppstart av språkkafé i Lademoen kirke

I samarbeid med Oromo Evangeliske forsamling 
har menigheten startet opp språkkafé.
Den er åpen for alle som vil trene på å snakke 
norsk. Vi trenger frivillige norske som kan delta 
med samtale rundt bordene. 
Ta kontakt med kirkekontoret om du har lyst til å 
være med. 
Kafeen er åpen torsdag fra kl. 18:00-19:30. 
Neste samling blir i slutten av august. 

Nytt konfirmantkull

Det er innskrivning for årets konfirmanter 
12.juni kl. 18:00 i Lademoen kirke. 
Nytt av året er at konfirmantene kan melde seg 
inn elektronisk på menighetens hjemmeside. 
Oppstart for undervisning blir 28.august 
kl. 15:30. Konfirmantene blir presentert i guds-
tjenesten 15.september kl.11:00. 
Konfirmasjonsgudstjenesten er 11.mai 2014. 

Utdeling av 4- års boka

1.september inviteres alle 4-åringene som bor i 
Lademoen menighet til kirken. 
Vi starter det hele med søndagskaffe kl. 16:00 
og feirer deretter en enkel gudstjeneste 
og deler ut boka. Vi sender ut brev til alle barna, 
men dersom du ikke får brev er du også velkom-
men. 

Visitasgudstjeneste

Som en avslutning på bispevisitasen fra 
3.-5.september blir det visitasgudstjeneste i 
Lademoen kirke 8.september kl. 11:00. 
Etter gudstjenesten blir det visitasforedrag 
og kirkekaffe. Det jobbes med å få til et godt 
program for visitasen.

Tårnagenthelg

Helgen 28.-29.september blir det Tårnagenthelg 
i Lademoen kirke. Da samles 8-åringene i doms-
prostiet i kirka for å løse oppgaver og utforske 
kirka. Søndag blir det tårnagentgudstjeneste. 

Diakoniens dag!

Med jevne mellomrom møtes de tre diakoniut-
valgene i Lademoen, Lade og Bakklandet til 
felles diakoniutvalgsmøte. 

Temaer som har vært oppe på disse møtene 
har blant annet vært diakonale utfordringer i de 
tre menighetene, forskjeller og likheter mellom 
menighetene, hvilke målgrupper vi ønsker å ha 
fokus på og temaer fra Plan for diakoni i Den 
norske kirke. 
På møtet vi hadde i april, var tema hvordan 
vi kan markere diakoniens dag. Resultatet av 
samtalen vi hadde, ble at vi ønsker å markere 
diakoniens dag høsten 2013 med en felles guds-
tjeneste i Lademoen kirke. På den måten får 
vi markert vårt felles engasjement og vår felles 
utfordring med å være tre diakonale menigheter. 

Diakoniutvalgene vil være til stede og sette 
preg på gudstjenesten i Lademoen kirke den 
27.oktober kl 11:00. Diakoni blir tema, og alle er 
velkomne!

Husk at det er åpen kirke 
i Lademoen hver 

onsdag kl. 13:00- 15:00.

Hyggestund i Lademoen kirke 
til høsten! 

Det er 2. onsdag i måneden, 
fra kl. 12 - 14.

Dager: 11.september, 9.oktober, 
13.november og 11.desember.



NYTT FRA LADE
Min kirkebok til 4-åringer 25/8

I familiegudstjenesten 25. august vil vi dele ut 
Min kirkebok til 4-åringer.  Invitasjon blir sendt i 
posten til alle 4-åringer på Lade som er medlem-
mer i Den norske Kirke. 
Med invitasjonen følger også en DVD med frem-
føring av sanger fra boka.
Vi vil tilby et par samlinger etter utdelingen der 
vi bruker Min kirkebok sammen med 4-åringene. 
Påmelding  til menighetskontoret.

Konfirmantkullet 2013-2014 
starter sine forberedelser onsdag 28.august 
kl. 18.00 i Lade kirke. 
Årets konfirmanter vil bli presentert i guds-
tjenesten 22. september.
Konfirmasjonsgudstjenestene i 2014 er 
10. og 11. mai. 
De som melder seg til konfirmasjon trenger ikke 
å være døpt.  Hvert år er det noen konfirmanter 
som blir døpt i egen gudstjeneste. Sokneprest 
Jan Asbjørn Sagen er også i år ansvarlig for 
konfirmantopplegget i Lade menighet.

Årets julemesse i Lade menighet 
blir 22. og 23. november på KA-Senteret (Harald 
Hårfagres gt. 2). Sett av tiden allerede nå.

Formiddagstreffet har følgende møter til 
høsten:

10/9, 8/10, 12/11 og 10/12.. Møtene varer fra 
11.30-13.30 og er på tirsdager i Lille sal på 
KA-Senteret  Velkommen !

Andre familiegudstjenester i Lade kirke:

20/10: Gudstjeneste for 6-åringer. 
De får utdelt boka ”Tre i et tre”
15/12: Lysmesse. Ladespeiderne deltar. 
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Åpent hver dag mellom kl. 10-15. 
Lørdager stengt.

D Ø G N VA K T
72 87 10 22Boks 65  7221 Melhus www.vigdal.no   Etablert i 1922  
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Bladbærerne henter bladet i Lademoen kirke i kontortiden 
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: 8601 43 54036
Redaksjonen: Magne Bø, tlf. 915 51 254
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Neste nr. av bladet kommer i slutten av 
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Åpen kirke i Lade
Torsdag 29. august, torsdag 26. september, 

torsdag 31. oktober
Kl.12:00- 14:00
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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

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

Glassmester – Service 

ALT I GLASS

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

* Oppussing av steiner
* Navnetilføyinger
* Nedsliping av steiner
* Bolting av steiner
* Gravlykter og tilbehør
* Nye steiner

TO STORE UTSTILLINGER

TRONDHEIM GRAVMONUMENTER AS
Byneset v/Rye, 72 84 40 90
Prinsens gt. 45, 73 50 27 80
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Personalia for Lademoen sokn

Døpte i Lademoen kirke:
31.03.13 – Philip Eliassen
14.04.13 – Ida Haugdal Katmo
14.04.13 – Tulla Jentoft Keilhau
21.04.13 – Sophia Isabell Alterskjær Kirknes
28.04.13 – Keilin Olsen
19.05.13 – Georg Håker-Thorvaldsen
19.05.13 – Celine Garcia Karlsen
19.05.13 – Isabella Langø Kovacic
19.05.13 – Frida Luther Sarkani

Døpte i andre kirker:
31.03.13 – Johan Wilhelm Martinus Fremstedal
31.03.13 – Magnus Jardine Hill
31.03.13 – Ylva Røssland-Norheim

Gravlagte i Lademoen sokn:
07.03.13 – Kjerstin Edith Israelsson
12.03.13 – Mary Elvine Eilertsen
15.03.13 – Karl Rune Vinje
20.03.13 – Randi Hatling
08.04.13 – Rolf Knudsen
11.04.13 – Roar Bolme Johansen
16.04.13 – Nora Hammerfjeld
23.04.13 – Margit Kjerstina Hopstad
23.04.13 – Stein Johannessen

Døpte i Lade kirke:
31.03.13 – Gabriel Myrstad Bedregal
07.04.13 – Anna Redergård
07.04.13 – Emilie Bjørnstad Grøtan
07.04.13 – Solan Remen
14.04.13 – Ferdinand Verstad Solberg
14.04.13 – Lone Yttervik Pahr
14.04.13 – Mathilde Hanssen Østgaard
14.04.13 – Iben Kalland-Nervik
14.04.13 – Vilde Grønli Berg
14.04.13 – Ingeborg Skar Rosvold
28.04.13 – Kasper Halten Engvik
28.04.13 – Noah Emil Berger
28.04.13 – Magnus Brunes
09.05.13 – Elise Hosen Bjøru
09.05.13 – Brage Werrum
26.05.13 – Luka Nilsen Asketøy
26.05.13 – Emil Sæterli Hindberg
26.05.13 – Håkon Bondø-Rodahl

Døpte i andre kirker:
26.05.13 – Sophia Hoffstrøm Gram

Gravlagte i Lade sokn:
22.03.13 – Kurt Albert Olav Fausel
22.03.13 – Haldis Tviberg
27.03.13 – Svend Strømsnes
05.04.13 – Terje Justin Østhus
12.04.13 – Viggo Jarle Haukland
25.04.13 – Harald Thoresen
26.04.13 – Odvar Sande
29.04.13 – Ruth-Elin Kjølseth Breivik
10.05.13 – Anna Franzen
16.05.13 – Runar Olsen
16.05.13 – Edith Marie Neuenkirchen

Vigde i Lade kirke:
18.05.13 – Mona Neslin Nordli og 
        Ole Jonny Strand

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

Personalia for Lade sokn
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23. juni 5. s. i treenighetstiden
Lade kirke:
Høymesse kl. 11.00 v/Sagen
Takkoffer:  
Normisjonen/22B Tr.heim

30. juni 6. s. i treenighetstiden
Lademoen kirke: 
Høymesse kl. 11.00 v/Sagen

14. juli 8. s. i treenighetstiden
Lade kirke: 
Høymesse kl. 11.00  v/Rosenkrantz
Takkoffer: Menighetens arbeid

21. juli 9. s. i  treenighetstiden
Lademoen kirke: 
Høymesse v/Ellinggard

4. august 11. s. i treenighetstiden
Lademoen kirke: 
Høymesse kl. 11.00  v/Kittelsaa
Lade kirke: 
Høymesse kl. 11.00 v/Ellinggaard
Takkoffer: Misjonen

18. august 13. s. i treenighetstiden
Lademoen kirke: 
Økumeniske gudstjeneste kl. 11:00 
v/Ellinggard og Temesgen
Lademoen menighet og Oromo 
evangeliske forsamling.
Nattverd. 
Lade kirke: 
Høymesse kl. 11.00 v/Sagen
Takkoffer: Menighetens arbeid

25. august 14. s. i treenighetstiden
Lade kirke: 
Familiegudstjeneste kl. 11.00 
v/Sagen
Utdeling av 4-års bok. Kirkekaffe.
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæring

1. september 15. s. i treenighets-
tiden
Lademoen kirke: 
Familiegudstjeneste kl. 17:00 
v/Ellinggard 
Utdeling av 4- årsbok.
Søndagskaffe fra kl. 16:00! 

8. september 16. s. i treenighets-
tiden
Lademoen kirke: Visitasgudstjeneste 
kl 11.00. v/Biskop Byfuglien, 
menighetens prester og diakon deltar.
Kirkekaffe. Visitasforedrag.

15. september 17. s. i treenighets-
tiden
Lademoen kirke: 
Gudstjeneste kl. 11:00 v/Ellinggard.
Presentasjon av årets konfirmanter.
Kirkekaffe
Lade kirke: 
Høymesse kl. 11:00  v/Sagen
Takkoffer: Misjonen

22. september 18. s. i treenighets-
tiden
Lade kirke: 
Presentasjonsgudstjeneste kl. 11.00.
Med årets konfirmanter og 
spr. Sagen. 
Takkoffer: Menighetens 
konfirmantarbeid.
Kirkekaffe.

29. september 19. s. i treenighets-
tiden
Lademoen kirke: 
Familiegudstjeneset kl. 11:00 
v/Rosenkrantz og Elligggard
Tårnagenthelg. Kirkekaffe 

6. oktober 20. s. i treenighetstiden
Lademoen kirke: 
Høymesse kl. 11:00 v/Sagen
Lade kirke: 
Høymesse kl. 11.00 v/Rosenkrantz
Takkoffer: Norges KFUK/M Tr.lag 
krets

13. oktober 21. s. i treenighetstiden
Lade kirke: 
Høymesse m/Kittelsaa
Takkoffer: Misjonen

20. oktober 22. s. i treenighetstiden
Lademoen kirke: 
Økumeniske gudstjeneste kl. 11:00 
v/Rosenkrantz  og Temesgen
Felles for Lademoen menighet og 
Oromo evangeliske forsamling.
Nattverd. 
Lade kirke: 
Familiegudstjeneste kl. 11.00 
v/Sagen
Utdeling av 6-årsbok. Lade Barnekor. 
Kirkekaffe
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæringsarbeid

27. oktober Bots- og  Bededag
Lademoen kirke:
Diakoniens dag 
Høymesse kl. 11:00 v/menighetens 
prester og diakon. 
Kirkekaffe

 

 Velkommen 
 til  kirke!

Oversikt over gudstjenester i Lade og Lademoen kirker ut oktober 2013
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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

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

Jonsvannsveien 137, 7048 Trondheim  

Telefon: 73 82 12 12    
firmapost@offset-trykk.com  -  www.offset-trykk.com
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Lade sokn 
Hjemmeside: 
http://lade.kirken.trondheim.no/
Facebook: www.facebook.com/ladekirke

Lade menighetskontor:
Adresse: Kirkelig aktivitetssenter
Harald Hårfagres gt. 2, Boks 1865,
7440 Trondheim
Kontortid: Tirs.-fred. kl. 10.00-14.00
Tlf.: 468 11 936
E-post: post.lade@kirken.trondheim.no
 
Ansatte: 
Sokneprest Jan Asbjørn Sagen
Lade allé 78 B, 7041 Trondheim 
Tlf. 916 21 137/ktr.947 84291
E-post: jan.asbjorn.sagen@kirken.trondheim.no

Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tlf. mob. 934 29 940/ priv. 73 52 06 47
E-post: anne.cathrine.due.aagaard@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Jørn Lænn 
Tlf. 46811936
E-post: jorn.laenn@kirken.trondheim.no

Kirketjener/Menighetsforvalter Øyvind Arnesen
Tlf. 911 14 112
E-post: oyvind.arnesen@kirken.trondheim.no

Klokker Solveig Dahl
Tlf. 73 922491

Menighetsrådsleder Asbjørg Larsen
Tlf. 900 46 834

Lademoen sokn 
Hjemmeside:
http://lademoen.kirken.trondheim.no/
Facebook: www.facebook.com/lademoenkirke

Lademoen menighetskontor:
Adresse: Lademoen kirke, Boks 5146, 
Lademoen, 7447 Trondheim
Kontortid: Tirsd., onsd. og  fred. 10..00 – 14.00
Tlf.: 468 09 244 
E-post: post.lademoen@kirken.trondheim.no

Ansatte:
Sokneprest Stein Ellinggard 
Tlf. 468 14 084
E-post: stein.ellinggard @kirken.trondheim.no

Sokneprest Hilde Rosenkrantz
Tlf 468 15 485 
E-post: hilde.rosenkrantz@kirken.trondheim.no 

Menighetsforvalter Jørn Lænn 
Tlf 468 09 244 
E-post: jorn.laenn@kirken.trondheim.no 

Soknediakon Sissel Håve Smørvik
Tlf 468 07 684 
E-post: sissel.have.smorvik@kirken.trondheim.no 

Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. 901 45 851 

Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. 915 84 017 

Menighetsrådsleder Marie Hauge Gonzalez
Tlf. 461 66 544/93 63 675 



Glimt fra 
menigheten!

Babysang i Lademoen kirke

Barnehagebarn markerer kirkens fødselsdag med saft, kake og bursdagssang rundt Lade kirke.

Konfirmantene på Lade får tommelen opp (likes!) fra 
sokneprest Sagen.

Barnekultur i Lademoen kirke.


