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Tlf. 911 14 112
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www.facebook.com/lademoenkirke 
Kontakt: 994 36 000
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Tlf. 468 14 084
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Diakon Sissel Håve Smørvik
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Kantor Øyvind Kåre Pettersen.
Tlf. 901 45 851
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf 415 15 860
Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. 915 84 017
Menighetsrådsleder Marie Hauge 
Gonzalez  Tlf. 993 63 675

BAKKLANDET SOKN
Besøksadr: Frostaveien 2 H
 www.bakklandet.kirken.trondheim.no. 
www.facebook.com/bakkekirke 
Kontakt: 994 36 000
post.bakklandet@kirken.trondheim.no.
Postadresse: Bakklandet menighet, 
Kirkelig Fellesråd i Trondheim, 
PB 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Ansatte:
Sokneprest Knut Kittelsaa
Tlf. 901 33 803.
Kantor Liv-Benedicte Bjørneboe
Tlf. 984 80 322
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf. 415 15 860.
Kirketjener Temesgen Birru
Tlf. 463 79 462.
Menighetsrådsleder: Hilde Hov Lauritzen
Tlf. 412 37 124 

Forsidefoto: konfirmantene

Maria og Josefs rute kjenner jo ingen, 
men sjansen for at vi krysset sporene 
deres en eller flere ganger skulle vel 
være tilstede. Vi gikk over åkrer og 
eng, blant oliventrær, torner og tist
ler, over fjell og gjennom daler. For 
oss var det en reise uten altfor store  
fysiske utfordringer, med moderne 
tur utstyr og en dagstursekk som inne 
holdt dagens behov av mat og klær, 
for ikke å forglemme plaster, gikk 
det greit. Resten av bagasjen ble  
fraktet fra overnattingssted til over
nattings sted med bil. Så enkelt var 
det ikke for Maria og Josef. Deres 
tur må ha vært strabasiøs og strev
som. Den må ha tatt mange uker, ja 
kanskje over en måned. Det er godt 
over hundre kilometer fra Nasaret til 
Betlehem. Været kunne være skift
ende om de reiste senhøstes, slik 
var det i alle fall for oss. Noen dager 
med regn, noen dager med sol, noen 
dager relativt kjølig og andre dager 
opp mot tredve grader. Noen dager 
vandret vi på stier av våt leire som 
ble til klabber under skoene, slik at vi 
følte oss som kolosser på leirføtter, 
andre dager gikk vi i tørr ørkensand. 
Noen dager klatret vi opp bratte ås
sider, andre dager bar det ned dype, 
tørre elveleier. 

Men det var mer enn terrenget som 
gav assosiasjoner tilbake til Maria  
og Josefs tid. De vandret også som 
oss gjennom et urolig land, okku
pert av Romerriket og med store 
spenninger internt mellom ulike 
folkegrupper.  Vår vandring gikk på  
Vestbredden og vi merket ingen ting  
til volden som samtidig utspant seg  
i området omkring Jerusalem. Men 

en kan ikke unngå å registrere pale
stinernes frustrasjon over utviklin
gen og føle den latente spenningen. 
De ser bosettingene på høydedrag
ene rundt seg, og føler seg mer over    
våket og ufri for hver ny bosett ing 
som dukker opp, og for hvert nytt 
oliventre de mister.  Når en vandrer i 
dette landskapet er det lett å forstå 
deres fortvilelse. 

Et annet område som på Maria og 
Josefs tid ble ansett for skummelt 
å besøke var samaritanenes om
råde.  Kanskje tok de en omvei rundt  
Samaria på sin vei til Betlehem. Det 
gjorde ikke vi, og det var vi glade for. 
Nablus ligger der den gamle hoved
staden i Samaria, Sikem, lå. I nær
heten ligger også fjellet Garisim, der 
samaritanenes engang på 300tal
let f.Kr. bygde et konkurrerende tem
pel til templet i Jerusalem. Etter å 
ha bodd i Nablus i lang tid har de nå 
reetablert seg på Garisim, delvis for 
å redde seg unna intifadaenes strider 
nede i byen og delvis for å komme 
nærmest mulig sitt hellige fjell. Samari
tanene hadde neppe vært noen 
trussel mot Maria og Josef; i dag ut
gjør de en bitte liten minoritet på vel 
syv hundre sjeler og truer ingen.

Nablus ligger omtrent midt imellom  
Nasaret og Betlehem. Heller ikke på  
den siste del av reisen vet vi i nøy
aktig hvilken vei Josef og hans gra
vide forlovede valgte. Kanskje dro 
de via Jerusalem til Betlehem. Kan
skje gjorde de som vi, klatret ned 
til Jordandalen og ørkenvarmen og 
overnattet i Jeriko, men neppe på 
hotell som oss. Så la de (og vi) ut 

på den siste lange etappen sørov
er og vestover og oppover mot 
Betlehem, men de måtte sikkert ha  
hatt minst en overnatting underveis.  
I Judaørkenen overnattet vi i telt, 
noen av oss overnattet ute.  Kanskje  
hadde vi litt av Maria og Josefs opp 
levelse da vi våknet tidlig neste 
morgen, akkurat idet sola steg opp 
over horisonten og stjernehimmel
en forsvant. I bakkene opp mot byen  
så vi først konturene av høye bygg 
på oljeberget i Jerusalem i det fjerne. 
Det er kort avstand fra Jerusalem til 
Betlehem. Men vi dro ikke dit; som 
Maria og Josef dro vi videre til ut
kanten av Betlehem. De fant ikke 
husrom der, vi hadde bestilt plass 
i herberget, et enkelt gjestehus i 
småbyen Beit Sahur. Før vi kom dit 
gikk vi igjennom et landskap der vi  
så enkelte flokker av sauer og geit
er og eldre menn som gjette dem.   
I dette landskapet tok vi en pust i 
bakken, satte fra oss sekkene og 
leste fra juleevangeliet hos Lukas 
om hyrdene som akkurat her hørte 
englesangen julenatt. Det var un
derlig å lese fortellingen og deretter 
synge sammen «Mitt hjerte alltid 
vanker» på dette stedet. Den for
middagen vanket både hjerte og 
tanker i Jesu føderom.  Dagen etter 
gikk vi den bratte bakken helt opp 
til fødselskirken. Målet var nådd. 
Turen gav oss ny innsikt i Maria og 
Josefs strevsom reise, men først og 
fremst ble det en tur til ettertanke 
og en sterk påminnelse av hvor rele
vant og nødvendig ordene fra bar
net Maria fødte fremdeles er: Salige 
er de som skaper fred, for de skal 
kalles Guds barn.(Matteus 5,9).

VEIEN TIL BETLEHEM
TEKST OG FOTO: OLA ERIK DOMAAS

FOR NOEN UKER SIDEN VANDRET EN GRUPPE PILEGRIMER I MARIA OG JOSEFS 
FOTSPOR FRA NASARET TIL BETLEHEM. JEG VAR EN AV DEM.

JULEANDAKT NIDAROS 2014
1. Joh 1, 1-4
Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, 
det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble 
åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som 
var hos Far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi 
også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med 
Far og med hans Sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal 
være fullkommen.

Det var julekveld for et par årsiden. 190 trøtte   
pas sa sje r  er ventet på bagasjen sin på en flyplass i  
Spania. I tusen hjem hadde  julefeiringa startet for  
lengst, med latter, sang og glede, mens ansiktene  
langs bagasjebåndet bar den samme stille, dis  tan    
serte livstrøttheten som man ser i slike haller. Så  
kommer signalet, og båndet be gyn ner å gå. Men ut  
gjennom plastrem sene kommer ikke bager og  
kofferter. I stedet kommer gaver. Sølv, gull og rødt, 
silkebånd og sløyfer. Med navnelapper. 
Først nøles det; ”Hva er dette for noe tull?”. Så kommer  
smilene. Latter og rop. Noen klemmer et menneske 
de aldri har møtt før. Flyselskapet har gjort et stunt. 
De har gitt de reisende gaver. Og det blir selvsagt 
filmet, i hemmelighet, for å bruke det til markeds
føring. Det dokumenterer samtidig hvor mye sann
het det er i det gamle utsagnet: ”Den største glede 
man kan ha, det er å gjøre andre glad”.

Lure selgere har funnet ut at det å gi bort noe gir 
godt omdømme. Markedsførerne vet hva som vek
ker følelser og hvilken kraft gaven har. For gavens 
glede er delt: Både den som gir, og den som tar i 
mot, kan ta del i gleden.

Vi går inn i feiringen av den største gaven: Gud sender 
sin sønn til jorden slik at hver den som tror på ham,  
blir invitert inn til evig liv hos ham. Det evige livet var hos 

vår Far i begynnelsen, og ble åpenbart for disip lene. 
De fikk denne innsikten som gave. Og Johannes be
skriver hvordan denne gaven fyller ham: ”Det vi har  
sett og hørt, forkynner vi også for dere”. Og det som 
virkelig gir gaven uslitelig kraft gjennom 2000 år, er  
den enkle innsikten Johannes og disiplene hadde om  
gavens virkelige kraft: Den må deles! ”Vi skriver  
dette”, fortsetter Johannes, ”for at vår glede skal  
være full kommen”.”Jeg for kynner dere en stor gle
de, en glede for hele folket”, sa engelen på  Betle
hemsmarken. For gleden er ikke begrenset til å 
gjelde den første mottakeren. Gleden må deles for  
å bli fullkommen, slik vi deler julens glede med 
hverandre i små og store gaver. 

Så vet vi også at vi lever på en jord der gavene ikke 
er fordelt rett. 2014 har vært et år der ufred og 
urett har fått stort rom i verden. Vi kan ikke dele 
den store gleden som ble forkynt på marken, uten 
å gi den videre. Derfor er julens budskap også en 
sterk og viktig påminnelse om å dele. Budskapet 
om han som kom for å skape rettferd og fred. Det 
er det vi skal få gleden av å dele. I ord og i handling. 

Del gaven!

Velsignet julehøytid.                               Helga H. Byfuglien
Preses Bispemøte

DEN BESTE GAVEN MAN KAN HA...
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HISTORIEGLIMT:

LADE ALLE
DET VAR FØRST I 1955 VEIEN FRA LADEBEKKENS UTLØP, OPP TIL LADE GÅRD OG 
KIRKE OG VIDERE INN OVER HALVØYA, OFFISIELT FIKK NAVNET LADE ALLE. VEILØPET 
ER SVÆRT MYE ELDRE. JA, VI HAR FOR OSS SELVE HOVEDVEIEN PÅ LADEHALVØYA 
FRA GAMMELT AV.

TEKST: PER ØVERLAND • FOTO: BJØRN LIEN

Strandveien er en eldgammel vei. Den var i sagatiden 
hovedveien fra Lade til byen etter at den ble til. Ned
erste del av Lade alle er en viktig del av denne veien. 
Lade var det sentrale handelssenteret inntil byen ble 
grunnlagt i 997 av kong Olav Tryggvason. En slags 
liten by var det nok på Nidarnesset før 997, men da 
først trer den frem i historiske kilder. Før bydannelsen 
grodde frem ved Skipakrok, var det et makt og han
delssenter på Lade. Veien fra Lade gård og kirke ned
over langs Ladebekken, på bro nederst i elva og langs 
Bakkestranden var først og fremst en vei til og fra 
maktsenteret på Lade. Da Gerhard Schøning gikk inn 
over fjæra i 1770åra så han en lang rekke gravhauger 
fra Vikingetida på begge sider av veien. Slike hauger 
ble lagt ved ferdselsleia enten den gikk til lands eller 
til vanns. Ja, flere veihistorikere hevder at de aller eld
ste veiene nettopp ble anlagt for å bygge gravhauger 
og gravlegge folk. Det trengtes vei for å frakte stein 
og jord til haugen og for en staselig vogn til å frakte 
den døde til graven. Det var nok høvdinger og storfolk 

knyt tet til Lade som ble begravd i de nevnte haugene 
som nå er sporløst borte, men veien eksisterer fortsatt!

I 2014 er det naturlig å dele Lade alle i tre avsnitt. 
Begge ender av veien er lite brukt, mens den lange 
midterste delen fra Ladeparken til de sosiale institus
jonene på og omkring Lade alle 80 har  stor trafikk.  Den 
nederste delen fra Ladehammeren og opp til kirka er 
stengt for gjennomkjøring for biler, men er en fin vei 
for gående og syklende. Her er det særlig bolighus som 
preger miljøet. Her gikk et kvikkleireras 11. april 1944 
på et 20 mål stort område for enden av Fridheimveien. 
Ifølge Strinda bygdebok 3 side 151 kunne disponent 
Kolby i a/s Dampvaskeriet fortelle at han stod ved vin
duet på Dampvaskeriet og så opp mot Lade og Lade 
allé. Plutselig ser han at dalsida på den andre side av 
Ladebekken kommer sigende nedover med retning 
mot vaskeriet. Det hele var så uvirkelig at han la den 
ene hånda over øynene og tenkte at nå var han fer
dig. Da han så opp igjen, kom virkelig leirmassene med 

trær og hus nedover. Lade allé, veien og trærne var 
med i raset. Ingen mennesker var akkurat da på veien, 
men en lastebil havnet i gjørma. Fire omkom, Noen hus 
gikk med, blant annet en sementbunkers og en tysk
erbrakke. Noen hus i rasområdet hadde gått tapt i det 
store bombeangrepet 24. juli 1943. Det gikk to nye 
ras, den 26. og 30. juli 1944 i det samme området. 

Hoveddelen av Lade alle går fra Lade kirke og gård til 
Ladesletta helse og omsorgssenter i Lade alle 80. Den 
er sterkt trafikkert. Trafikken blir nok ikke mindre med 
all nybyggingen som skjer i raskt tempo i 2014. Det 
skal ikke mye fantasi til for å se at dette opprinnelig 
var gårdsveien mellom de fire store gamle gårdene 
på Lade. Gamle gårder har gjerne oppkjøring til tunet 
fra syd. Fra Lade alle, eller den gamle landeveien som 
gikk her tidligere, leder gårdsveiene opp til tunene på 
Ringve og Devle og ned til Leangen. Det store idrett
sanlegget på Lade ligger langs Lade alle. Lenger øst 
har en rekke bedrifter hatt sine bygninger gjennom 

mange år. Nevnes kan Julius Maske, Aune kunstforlag, 
Lade Offsett, Andreas Riis, Hell bil, Forma, Tromarin og 
mange andre. En rekke av dem har enten avviklet virk
somheten eller flyttet til andre lokaler. Nummer 73 kan 
godt nevnes som et eksempel for å belyse industri
historien selv om det er dristig av en lokalhistoriker å 
begi seg inn på dette området. Det som begynte med  
Arild magarinsmørfabrikken i Ila i 1885, flyttet til num  
mer 73 i 1972. Da ble den slått sammen med Trønde lag 
Mar garinfabrikk, grunnlagt 1933, under navnet Nor
denfjeldske margarinfabrikk. Produksjonen av margarin  
ble nedlagt i 1995. Den siste virksomheten i Lade alle 
73 var produksjon av Delikat sild og Mills kaviar. 

Den østligste enden av Lade alle går fra Frelsesarmeens 
Furulund og Blå Kors behandlingshjem og ned til Leangen 
gård og Rotvoll alle. Den er en gangvei som fører langs 
gjerdet til hagen på Leangen. Det mest interessante er 
nok at en kan se de store sementblokkene i veidekket 
som tyskene la der som del av flyplassen på Lade.  

´
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“JEG VIL GJØRE EN BEST 
MULIG JOBB. DER JEG ER”

TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ
FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN

Elin Madsen ble født i Bodø i 1936.  
En vakker by i nord. Men da Elin 
var 4 år, i mai 1940, og våretn var  
på sitt vakreste i kystbyen, regnet  
det bomber fra himmelen, og  byen  
ble totalt lagt i ruiner. Familien  
Madsen; mor, far, storesøster og  
Elin mistet huset sitt og flyttet inn  
på et loft med to rom på Hernes  
(der Bodø fly plass er i dag). 
Da krigen var over fikk de krigs
erstatning, og familien kjøpte seg  
et “svenskehus”.

Elin vokste opp i et kristent hjem, 
men siden deres kirke ble bombet 
var Bodin kirke den nærmeste,  og  
den lå så langt unna at det ble 
for langt å gå hver søndag med 
små barn. «Jeg husker én gang vi 
gikk dit, første juledag. Det var  
langt!».  Men i byen var det en 
sang stue, den ble brukt som  
videregående skole på hver  
dager, og på søndager holdt de  
gudstjeneste med søn dagsskole,  
og der var de ofte. 
 
Faren til Elin var sjømann og jobbet  
på hurtigruten, og hver tredje reise  
snudde den i Trondheim. For å få  
se faren litt oftere flyttet de hit  
i 1948. Etter et år på Rognheim  
flyttet de inn på Bakkaunet. Men  
grunnet krigens ødeleggelser og  

mangel på hus fikk de ikke hele  
huset de hadde rekvi rert, og måtte  
nøye seg med to rom. Moren  
hadde et gammeldags rulle bord i 
kjelleren som ble gjort om til 
kjøkken benk, og hun bar maten 
opp og ned til andre etage. Tidene 
ble etter hvert bedre, og familien 
kunne flytte inn i hele huset. 

Etter konfirmasjonen i Lade kirke,  
og fullført grunnskole jobbet Elin 
på pleiehjem i Klæbu en stund før 
hun gikk på Fredly folkehøyskole. 
Det var her hun tok sitt kristne 
standpunkt. Etter dette bar det 
videre på kristen sykepleierskole 
i Oslo. Her ble hun kjent med sitt 
kall, og bevisst det å være tro
fast i tjenesten hun hadde fått. 
Det har preget livet hennes. «Det 
er viktig å gjøre en så god jobb 
som mulig der du er» sier hun. 

I 1959 var hun ferdig med syke
pleien og jobbet i Mo i Rana noen 
år før hun kom tilbake til Trond
heim og fikk jobb på Østmarka. 
Her skjønte hun fort at hun ikke 
kunne nok om psykiatri, så hun 
dro til Oslo igjen og tok videre
utdanning i psykiatrisk sykepleie. 

Da hun kom tilbake til Trondheim 
jobbet hun som menighetssøster 

i Bakke frem til 1969, da hun re
iste til Oslo igjen, denne gangen  
for å utdanne seg til diakon. 

Etter farens uventede død i 1975  
kom hun tilbake til Bakkaunet for 
å ta vare på sin mor. Her jobbet  
hun først som oversykepleier på 
Strinda sykehjem med ansvar for 
seks avdelinger før hun i 1984 
fikk jobb som diakon i Bakklandet 
menighet. Her fikk hun en dag 
be søk av en mann. Han hadde to  
kronestykker i hånden og sa  
«Dette skal du ha. For da jeg var 
i stor nød og det var så kaldt at 
ungene her frøs i hjel  fikk jeg to 
kroner av menighetssøsteren slik  
at jeg kunne kjøpe ved». Dette 
hadde han aldri glemt.

Elin har også vært aktiv i israels
misjonen, og har vært på tre tu  
 rer til Israel. Det broderte bildet på 
veggen  er laget av en jødisk da me  
fra Ebeneserhjemmet i Haifa. Et  
hjem for eldre kristne med ulik 
bak grunn, både jøder og arabere,  
og bildet er laget på arbeidsstuen 
der og vunnet på israelsmisjonens  
julebasar. «Det er så stort når en 
jøde kan ta imot Jesus» sier hun, 
«de har jo bibelen, de fikk troen 
først, men når de tar imot Jesus, 
da er det stort» sier hun og smiler. 

DET ER FLOTT VINTERSTEMNING PÅ BAKKLANDET MED RIM PÅ DE FÅ BLADENE SOM FORTSATT KLAM-
RER SEG FAST OG EN SKARP OG FRISK LUFT Å PUSTE INN. I ET AV DE VAKRE TREHUSENE FINNER VI 
ELIN MADSEN. VI BLIR TATT GODT IMOT I HENNES KOSELIGE LEILIGHET MED UTSIKT TIL LIVET I NYGATA. 
OVER SOFAEN HENGER ET BRODERI FRA ISRAEL AV EN BIBEL OG MED TEKSTEN: HA TRO TIL GUD. 
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God praktisk synliggjøring fikk vi når alle 
konfirmantene laget Kristuskransen på  
leiren og satte den på armen. Vi spurte 
og fant noen svar på hva som kan skille  
oss og gjøre oss til fremmede for hver
andre: Nattens perle i armbåndet Kristus   
  kransen symboliserte det mørklagte felles
skapet. Guds perla sto for det skapende  
og byggende: Gud har skapt oss til  

felles skap med hverandre. Vi er alle verdifulle  
og uer stattelige deler av et fellesskap. Vi  
er menneskelige puslespillbiter i Guds  
skaperdrøm og vilje. Vi kan se hverandre  
med Guds blikk og sette hverandre i  
god be vegelse, så vi passer inn i helheten,  
det store puslespillet fellesskapet. 
De for skjel lige aktivitetsgruppene ut
viklet leirens tema fra undervisningen 

HØRE SAMMEN?
TEKST: JAN ASBJØRN SAGEN  FOTO: KONFIRMANTENE 

gjennom sine uttrykk og aktiviteter: 
Som kreativ maling, drama, dans, sang  
og musikk, lage kors til prosesjon, under 
holdning og tekstlesing, bilder fra leirens  
mange aktiviteter. I tillegg ble undervis   
nings gruppene ekstra sammensveiset  
ved å gå gjennom en mestringsløype,  
der samhandling og fellesskap nettopp 
var hovedmålet.

Dette skrives dagen etter Ung messe i Lad
emoen kirke 19/11.  Der bidro alle med  
seg og  sine aktiviteter fra leiren. Dermed 
gav de et klart ja på spørsmålet fra leiren:  
Høre sammen ? Vi så, vi hørte, vi opp
levde et fellesskap som var bygd på det 
kristne budskapet: Gud inviterer oss til 
å leve i hans familie som Jesu venner til 
daglig. Også etter leiren, etter konfir

manttida. Konfirmanter, ledere, foreldre  
og andre gudstjenestedeltagere var ikke  
i tvil: Vi hører sammen, Amen. Slik sluttet  
prekenen på Ung messe. Takk til konfir 
manter og ledere for en fantastisk inn
sats med å synliggjøre dette fellesskapet  
på mange måter.

Takk til alle som har hørt sammen på leir ! 

TEMA FOR ÅRETS KONFIRMANTLEIR 
VAR «HØRE SAMMEN ?» 

SAMHØRIGHET OG FELLESSKAP 
BLIR SATT PÅ STORE PRØVER FOR 

DAGENS UNGE. DERFOR BLE OGSÅ 
DETTE TEMA FOR LEIREN FORE  

SLÅTT PÅ ET PLANLEGGINGSMØTE 
SAMMEN MED LEDERNE.
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DØPTE     
31.08 Thea Muri Sæther
31.08 Ola Buseth Ørke
07.09 Luis Lindboe
07.09 Milian Lindboe
14.09 Ella Odelia Finne Weibull
21.09 Conrad Samuèl Nicholas Nordly

28.09 Silje Fiborg Ansnes
28.09 Milla Hagen Solem
05.10 Laurits Halsan Arnekleiv
26.10 Lotte Eidem Brennemo
30.11 Sara Holte Eliasson
30.11 Sofie Holøymoen Dahlberg

GRAVLAGTE  
02.09. Bjørg Danielsen
05.09 Gerd Helland
23.09 Per Ragnar Knutsen
23.10 Edvin Margido Djupmork
14.11 Karl Peter Aalbu

LADEMOEN SOKN       

DØPTE 
10.08 Erik Emilian Wold Jacobsen
10.08 Alexandra Suzanne Leonhardsen
10.08 Eirik Angell Kvarsvik
24.08 Astrid Dahl Fimland
14.09 Thale Mæhlen
14.09 Mia Stubmo Vangen
21.09 Tobias Ersfjord Johansen
21.09 Maria Østgaard
28.09 Marios Gavala Ratejczak
28.09 Fabian Berglund
05.10 Sanna Selven Arntzen
05.10 Filippa Latha LarssonWitzø
05.10. Christian KaasbøllSvartz
05.10 Sanna Selven Arntzen
19.10 Arjan Matheo AbrahamsenLund
19.10 Sofie Krohn
02.11 Ole Lien
02.11 Isak Ottervik Berge
02.11 Milan Benjaminsen Riise
09.11 Iver Johannes Netland Brenne

09.11 Elias Andreas GrønningSøvik
09.11 Jacob Hagen TrabandtGroms
09.11 Jakob Sørli
16.11 Thias Gerhardsen
16.11 Olivia Karlsen
16.11 Oskar Herfjord Bjørgen
16.11 Iver Rødsand Spachmo
23.11 Hedda BersvendsenLian
23.11 Samuel Carlson
30.11 Vetle Holten Kvithyld
30.11 Mila Simone Gjellestad
30.11 Pernille Fevaag Heger

GRAVLAGTE  
25.07 Kristian Dragsnes
25.07 Ivarda Kaspara Røhmen
01.08 Ingerid Ryen Brækstad
01.08 Hjalmar Langseth
20.08. Arnljot Gullvåg
22.08 Bjørg Foss
29.08 Johanna Wisløff
15.09 Sigurd Skjeldrup Karlsen

18.09 Ester Marie Gullvåg
03.10 Sigurd Aune
06.10 Magnhild Alida Dahldorff Laanke
10.10 Florita Josiane Violette Uddu
23.10 Gudrun Solemsli
24.10. Ivarna Flatås
24.10 Kolbjørn Nygård
31.10 Gerd Sivertsen

VIGDE     
09.08 Marte Stenhaug 
 og Petter Wibe
23.08 Sunnive Hansen 
 og Tore Martinsen
23.08 Elise ØienHansen 
 og Dag Erik Vårum
30.08 Anastasija Nosirev 
 og LarsJakob Schärer
06.09 Maja Haugum 
 og Halvor Damslora
20.09 Camilla Fjærli og Christian Weber
27.09 Anita Jonstad og Arild Blindheim

LADE SOKN

Dette var for min del starten på årets juleinnsamling. 
Adresseavisens juleinnsamling, som det heter. 
En tradisjon som har vedvart siden 1915. Pengene som 
samles inn er en gave fra byens befolkning. Målet med 
innsamlingen er at de som trenger det mest, skal få et lite  
pustehull i hverdagen, og en litt romsligere julefeiring 
enn de ellers vil få.

Hver høst samles Trondheims diakoner, noen frivillige 
med arbeidere,  Kirkens Bymisjon og et par fra Adresse
avisen til et planleggingsmøte i Adresseavisens lokaler  
på Heimdal. Diakoner og frivillige utstyres med søknads
skjema, og sprer seg deretter ut over hele Trondheim. 
Tone på Bymisjonens kontor sørger for at alle har hennes  
telefonnummer. En journalist blir satt på saken. To hygge
lige damer sitter på kontoret på Heimdal og teller penger  
etter hvert som de ruller inn. Her er det to fokus: Det skal 
samles inn penger og det skal deles ut penger. De som  
har til overs får gi, og de som kunne trenge litt ekstra til 
jul, kan søke om det.

Vi diakoner får mest å gjøre med de sistnevnte. De som 
banker på kontordøra. De som skjelver på hånda. De 
som ikke har nok norskkunnskap til å forstå det som 
står på søknadsskjemaet. De som kommer for å hente 
søknadsskjema og de som kommer for å levere skjema.  
Det er en spennende tid, for det er mange slags men
nesker som dukker opp. Søknadsfristen er allerede 30. 
november, så det blir hektiske dager før adventstida 
setter inn. I år var vi tomme for søknadsskjema allerede 
den 14.november, og måtte ty til kopimaskina. 

Midt i desember møtes diakoner, frivillige, bymisjon og  
Adresseavis igjen. Denne gangen til dugnad! Da er det 

litt feststemning, for nå skal alle gavekort pakkes og 
sendes ut til alle de som trenger litt ekstra til jul. De 
som strever for å få endene til å møtes. De som er en 
stor familie, slik at det går mye mat og drikke. De som 
er alene og håper å få litt ekstra, slik at de kan invitere 
noen til middag. De som ikke har oversikt over økono
mien og derfor brukte for mye i oktober og nå må 
bruke alt de har på regningene som kom i posten. De 
som har fått uforutsette utgifter fordi vaskemaskina og 
komfyren gikk i stykker på en gang. Og de som har blitt 
syke eller har vært syke lenge og derfor har fått nye og 
annerledes inntekter og utgifter.

Det er godt å møte disse menneskene i november. Fint 
å se noen nye ansikter og veksle noen ord og håndtrykk. 
Det er en meningsfull opptakt til advent og jul. Men alle 
disse menneskene blir jo ikke borte selv om julehøy tiden 
og feststemningen stilner! Selv om de ikke dukker opp 
på mitt kontor lenger, så forsvinner de vel ikke! De finnes 
i januar og februar også. I påska lever de fortsatt sine  
liv, og når sommeren kommer så er de der fremdeles.
Dersom jeg møter noen igjen, ønsker jeg for både dem 
og meg selv at det blir et ekte møtepunkt! Øyeblikk der 
vi kan utveksle håndtrykk, varme smil og øyekontakt.  
Kanskje til og med veksle  
noen gode ord. På den må  ten  
kan vi fort sette å gi hver andre  
noe, selv om det er mange  
måneder til Adresse avis ens  
juleinnsamling starter på en ny  
runde og jeg får høre den 
hyggelige stemmen til Tone 
i tele fonen igjen!

ET PUSTEHULL 
I HVERDAGEN

EN GANG I SLUTTEN AV SEPTEMBER, RINGTE TELEFONEN MIN. DET VAR TIDLIG PÅ 
FORMIDDAGEN, OG DET VAR JOBBTELEFONEN SOM RINGTE. JEG TOK DEN, OG 
HØRTE I DEN ANDRE ENDEN: «DET ER TONE FRA BYMISJONEN SOM RINGER». 
OG HELT SPONTANT SVARTE JEG: «Å, ER DET JUL SNART NÅ?». «JA, NÅ BLIR DET 
SNART JUL IGJEN», KOM SVARET TILBAKE!

TEKST: DIAKON SISSEL HÅVE SMØRVIK

DØPTE 
24.08 Johannes Hansbakk Evensen
31.08 Alma Berg Winsnes
05.10 Johanna FlatjordPostholm
05.10 Lovisa Juliett Nordstedt
12.10 Rikke Schjetne Opsahl
12.10 Rio Ollestad Grønli
12.10 Kajsa Julianne Marklund Vikestad
12.10 Eirik Dahle Kjeldstadli

09.11 Filip Movinkel Dønjar
23.11 Thea BergMartinussen
30.11 Oscar Mathisen Johansen

GRAVLAGTE  
13.08 Kurt Henrik Christiansen
15.08 Robert Williamsen
26.08 Peggy Larssen
10.10 Jorun Borren

10.10 Thorbjørn Fossum

VIGDE
30.08 Tina Elisabeth Aune 
 og Terje Halseth
27.09. Tove Sørum og Tor Strand
01.11. Hanne Fjellingsdal 
 og Jan Egil Larsen

BAKKLANDET SOKN

H

H

FASTEAKSJON
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 vil ha vann og klima som tema. Over hele landet vil 
konfirmanter og voksne med innsamlingsbøsser bli å se i perioden 22.-24.mars. 
Bøssebærerne i Lade, Lademoen og Bakklandet dukker kanskje opp allerede 21.mars! 
Vi kommer med mere stoff om saken på våre nettsider på nyåret.

Livets gang
H
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7. DESEMBER – 2. S. I ADVENT
BAKKE KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Rosenkrantz. 
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høy messe. Tema: Freds og 
menneskerettigheter. Spr. Ellinggard. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Familieguds
tjeneste. Spr. Sagen. Barnekor. Utdeling 
av bok til 6åringer. Kirkekaffe.

14. DESEMBER – 3. S. I ADVENT
BAKKE KIRKE kl. 11.00: 
Familie messe. Spr. Kittelsaa. 
Pynting av kirkens juletre. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Lysmesse. 
Spr. Sagen og speidere fra Trondheim 
8. gr. av NSF.

TIRSDAG 16. DESEMBER
ROSENBORG KAPELL kl. 11.45: 
Gudstjeneste med nattverd. 
Spr. Knut Kittelsaa. 

21. DESEMBER – 4. S. I ADVENT
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Kittelsaa. 
LAUGSAND ALDERS OG SYKEHJEM 
kl. 11.00: Andakt. Spr. Ellinggard.
BURAN ALDERS OG SYKEHJEM 
kl. 13.00: Andakt. Spr. Ellinggard.
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00: Vi 
synger julen inn. Lademoen kirkekor.

24. DESEMBER – JULAFTEN
BAKKE KIRKE kl. 16.00: Familie
gudstjeneste. Spr. Kittelsaa
Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø. 
LADEMOEN KIRKE kl. 16.00: 
Jul aftensgudstjeneste. Lademoen 
kirkekor. Spr. Ellinggard. 
LADE KIRKE: Familiegudstjenester kl. 
13.00, 14.30 og 16.00 ved spr. Sagen.

25. DESEMBER – JULEDAG
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høytids
gudstjeneste. Spr. Knut Kittelsaa. 
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: Høy
tidsgudstjeneste. Lademoen kirke kor 
Spr. Rosenkrantz. 

LADE KIRKE kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste. Spr. Ellinggard.

26. DESEMBER – 2 JULEDAG
LAUGSAND BYDELSKAFE kl.11.00: 
Gudstjeneste. Spr. Rosenkrantz. 
LADESLETTA HELSE- OG VEL-
FERDSSENTER, kl. 11.00
Lade Alle 80. Høymesse. Spr. Sagen. 

28. DESEMBER – SØNDAG ETTER JUL
BAKKE KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Kittelsaa. 

31. DESEMBER – NYTTÅRSAFTEN
ROSENBORG KAPELL kl. 16.00: 
Gudstjeneste. Spr. Rosenkrantz. 
LADE KIRKE kl. 18.00: Kveldsguds
tjeneste. Spr. Rosenkrantz.

1. JANUAR- NYTTÅRSDAG 
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr. Ellinggard.

4. JANUAR 
– KRISTI ÅPENBARINGSDAG
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Kittelsaa. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Sagen.

11. JANUAR – 2. S. I ÅPENB.TIDA
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Rosenkrantz. 
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00: 
Kveldsmesse.  Spr. Ellinggard.
Kantor Pettersen spiller utvalgte 
orgelstykker. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Guds
tjeneste. Spr. Sagen. Kirkekaffe 
med nabotreff. Omvisning i kirken.

18. JANUAR – 3. S. I ÅPENB.TIDA
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse.  
Spr. Kittelsaa. 
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Rosenkrantz. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Ellinggard.

25. JANUAR – 4. S. I ÅPENB.TIDA
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Kittelsaa. 
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Sagen. 

TIRSDAG 27. JANUAR
ROSENBORG KAPELL kl. 12.15: 
Gudstjeneste med nattverd. 
Spr. Kittelsaa.

1. FEBRUAR 
– SÅMANNSSØNDAGEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Ellinggard. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Rosenkrantz.

8. FEBRUAR 
– KRISTI FORKLARELSESDAG
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Rosenkrantz. 
LADEMOEN KIRKE kl. 17.00: Karne
valsgudstjeneste. Spr. Ellinggard.
Utdeling av 6 årsbok. Servering av 
«kirkepølser» fra kl.16.00.

SØNDAG 15. FEBRUAR 
- FASTELAVNSSØNDAG
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse.  Spr. Kittelsaa. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Ellinggard.

22. FEBRUAR – 1. S. I FASTETIDA
BAKKE KIRKE kl. 11.00: 
Familiemesse. Spr. Kittelsaa. 
LADE KIRKE kl. 11.00: 
LAUGSAND BYDELSKAFÈ kl.11.00 
Gudstjeneste Spr Rosenkrantz og 
diakon Smørvik.

TIRSDAG 24. FEBRUAR
ROSENBORG KAPELL kl.12.15: 
Gudstjeneste med nattverd. 
Spr. Kittelsaa.

Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
07.12.2014 - 06.04.2015

GUDSTJENESTER I ROSENBORG 
KAPELL 16.12. kl. 11.45, og 27.01., 
24.02. og 24.03. kl. 12.15. I kapellet 
nytt årsaften, 31.12. kl. 16.00. Tilrette
lagt for beboerne ved BMO og brukerne 
av dagsenteret, men åpent for alle.

GUDSTJENESTENE I JULA Julaften 
blir det ekstra vakker musikk i familie
gudstjenesten. Første juledag blir det tid  
for ettertanke og fordypning. I rom juls   
gudstjenesten 28.12. holder vi dåp. 
Nyttårsaften er det gudstjeneste i 
Rosenborg kapell om ettermiddagen.

SANGSTUND PÅ BMO to tirsdager 
i mnd kl. 12.15 i Havestuen i 1. etasje. 
Besøkende er hjertelige velkommen! 
Synger gamle og kjente sanger og salmer. 

BABYSANG i Bakklandet Menighets
senter annenhver onsdag kl. 11.00, i 
veksling med Kirkelig aktivitetssenter 
på Lade. Kontakt: grenvik@hotmail.com 
eller sjekk vår Facebookside. 

SENIORTREFF i Menighetssenteret en 
gang i måneden kl. 12.00. Enkelt pro gram, 
formiddagsmat, utlodning, dagens ord 

og sang og musikk. Varer et par timer. 
Sjekk datoene på våre nettsider!

STRIKKEKAFÉ se annonse

I ADVENTSTTIDA tenner vi advents lys 
på Festningen hver søndag. Se side 14.

NY KIRKETJENER i Bakke kirke blir 
Temesgen Birru. Han er allerede kjent 
av noen som prest for Omoromenig
heten i Lademoen. Vi gleder oss til å få en 
så dyktig og engasjert medarbeider hos 
oss. Velkommn, Temesgen!

Nytt fra

BAKKLANDET

NY KANTOR ANSATT. Øivind 
Netland er tilsatt som kantor/organist 
i Lade kirke. Han kommer fra Ranheim 
kirke og tiltrer 01.12. Vi markerer hans 
ansettelse i gudstjenesten 07.12.og 
ser frem til å bli kjent med Øivind og 
samarbeide med ham fremover.  

LYSMESSEN med speiderne  14.12 
kl. 11 i kirka.

JULAFTEN: familiegudstjenester 
kl. 13.00, 14.30 og 16.00.

NABOTREFF 11.01 med gudstjen
este kl. 11 og kirkekaffe med omvis
ning i kirka. De nyinnflyttede i de nye 
blokkene på Lade inviteres spesielt. 

BABYSANGEN 14.01 kl. 11.00 i KA
senteret. Fortsetter annenhver onsdag.

FORMIDDAGSTREFF i Lille sal på 
KASenteret annen tirsdag i måneden 
kl. 11.3013.30. Datoer: 13.01, 
10.02, 10.03, 14.04, 12.05.

ÅPEN KIRKE Lade kirke er åpen siste 
torsdag hver måned for en stille stund
kl. 1214: 29.01, 26.02, 26.03.

LADE BARNEKOR øver på Lade 
skole. Kontakt menighetskontoret for 
opplysninger.

LADE KIRKEKOR øver på KASen
teret. Kontakt kantor Øivind Netland 
for nærmere informasjon. 

ELDRES DAG 22. 02. Gudstjeneste i  
kirka, middag med program på KA Sen
teret etterpå. Påmelding til menighets
kontoret.

VÅRBASAR14.03 på KA Senteret

LADE

JULEVERKSTED 07.12 kl.12.00
14.30 i Lademoen bydelshus. 
Store og små er velkommen.

SØNDAG 21.12 KL.18.00: 
«VI SYNGER JULEN INN». 
Lademoen kirkekor m.fl deltar. 

SØNDAG 04.01 KL.18.00: 
Juletrefest. Se annonse på baksiden.

KVELDSMESSE MED MYE 
MUSIKK. Våren 2015 forsøker vi å 
lage noen kveldsmesser hvor musikken 
har større plass enn i den tradisjonelle 

høymessen. Kantor Pettersen bidrar med 
utvalgte musikkstykker. Første kvelds
messe er 12.01 kl. 18.00. 
Velkommen.

UTDELING AV 6.ÅRSBOK OG 
KARNEVALSGUDSTJENESTE 
Søndag 08.02 kl. 17:00. Servering av 
«kirkepølser» fra kl. 16.00. 

KIRKEKORET onsdager fra kl.19.00. 
Kontakt kantor Pettersen

HURRICANE TEN SING 
– ungdoms kor øver tirsdager fra kl.18.30 

ELDRES HYGGESTUND 
– 14.01, 11.02, 11.03, 15.04, 13.05.

SPRÅKKAFÈ mandager kl. 18.0019.30. 

BABYSANG-KURS – kontakt Ingrid 
Synnøve Østvang: ingrios@alumni.ntnu.no 

ÅPEN KIRKE onsdager kl. 13.0015.00 

ELDRES DAG Søndag 22.02. Laugsand  
bydelskafè. Gudstjeneste, middag og 
program. Påmelding til diakon Smørvik.

LADEMOEN 

FELLES
VETERANLEIR på Mjulia leirsted, 
Berkåk. 06.8.02. Konfirmanter fra 
kullene 2014 og 2013 får egen 
invitasjon.

LYS VÅKEN 07.08.03 i Nidarosdomen  
er et tilbud innen trosopplæringen, Lys Vå k  en 
er tilrettelagt for 12 –åringer i våre menig  
heter. Vi overnatter i Nidarosdomen, 
  

forbereder gudstjeneste og bruker kirke
rommet både til lek og læring gjennom 
opplevelse og oppdagelse. 
Egen invitasjon vil komme i posten. 

forts. neste side
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LADE, LADEMOEN og BAKKE  kirke takker sine annonsører:

BUNNPRIS ROSENBORG AS
Weidemannsveien 4, 7014 Trondheim
Tlf.: +47 73 52 20 28
bprosenborg@bunnpris.no
www.bunnpris.no

Tlf.: 73 52 22 80
Innherredsveien 1, 7014 Trondheim

Nonnegt. 28, tlf. 73 51 33 43/915 70 829
Bymøbler, klokker, parafinlamper m.m.
Åpent: onsdag 17-19, torsdag 16-20.

Annenhver lørdag 11-15.
ÅPENT 7 DAGER I UKEN !!!

 FERSKE, VELSMAKENDE BAKERI- OG KONDITORIVARER!

1. MARS – 2. S. I FASTETIDA
BAKKE KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Ellinggard. 
LADE KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Rosenkrantz.

SØNDAG 8. MARS 
– 3. SØNDAG I FASTE
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Misjonsgudstjeneste. Spr. Ellinggard.
Konfirmantene deltar.  
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Kittelsaa.

15. MARS – 4. S. I FASTETIDA
BAKKE KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Kittelsaa. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr.Rosenkrantz.

22. MARS 
– MARIA BUDSKAPSDAG
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Tema

gudstjeneste. Spr. Rosenkrantz. 
LADEMOEN KIRKE kl.18.00: 
Jazzmesse og Temagudstjeneste. 
Spr. Ellinggard m.fl. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Temaguds
tjeneste Kirkens Nødhjelp. Spr. Sa
gen. Årets konfirmanter. Kirkekaffe.

TIRSDAG 24. MARS
ROSENBORG KAPELL kl. 12.15: 
Gudstjeneste med nattverd. 
Spr. Kittelsaa.

SØNDAG 29. MARS 
- PALMESØNDAG
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr.Ellinggard.

2. APRIL – SKJÆRTORSDAG
ROSENBORG KAPELL kl. 17.00: 
Gudstjeneste med nattverd. Spr. 
Kittelsaa. Kveldsmat i havestuen 
på BMO etter gudstjenesten. 

LADE KIRKE kl. 18.00: Guds
tjeneste med nattverd. Spr. Rosen
krantz. Kveldmat i KAsenteret 
etter gudstjenesten.

FREDAG 3. APRIL- LANGFREDAG
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Pasjonsgudstjeneste. Spr.Kittelsaa.

5. APRIL – PÅSKEDAG
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høytids
gudstjeneste. Spr. Kittelsaa. 
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste. Spr.Rosenkrantz. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Høytids  
gudstjeneste. Spr. Sagen

6. APRIL - 2. PÅSKEDAG 
LAUGSAND BYDELSKAFÉ kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Spr. Rosenkrantz. 
LADESLETTA HELSE – OG 
VELFERDSSENTER Lade alle 80, kl. 
11.00: Høymesse. Spr. Sagen.

Takk til klokker Solveig Dahl

Søndag 27. juli 2014 markerte Lade  
menighet at vår trofaste klokker i 10 
% stilling siden 1998, Solveig Dahl, 
slutter i den faste klokkerstillingen. 

Det var vakkert sommervær og bra  
fremmøte i kirken. Etter gudstjenesten  
var det kirke kaffe på kirkebakken og  

her ble Solveig takket for sin inn sats av leder i menighets  rådet,  
Asbjørg Larsen, sokne prest Jan A. Sagen og avdelingsleder Bjørn  

Borge. De fremhevet Solveigs gode fremføring av bibelte kster  
i guds tjenesten og roste Solveigs evne til å ønske folk vel
kom  men til kirke og få dem til å føle seg hjemme. Klokker  
Solveig har bragt med seg  både høytid, omsorg og humør inn 
i kirkerommet.

På medarbeiderfesten for frivillige i høst ble Solveigs avslut 
 ning av tjenesten også markert.  En varm takk til Solveig for  
hennes prisverdige innsats som klokker i Lade menighet.   
Solveig kommer til å være frivillig vikar i enkelte gudstjen
ester. Vi vil fremdeles finne henne på kirkebenken for både 
hun og vi opplever at hun hører til i Lade kirke og menighet.

Kjære alle sammen
Pensjonisttilværelsen min er snart en 
realitet og jeg ønsker å takke for ni inn
holdsrike år i Lade menighet. Det har 
vært et fint samarbeid i guds tjeneste
teamet og jeg mener vi har klart å 
gjennomføre menighetens kirkelige 
handlinger på en anstendig måte. 
Hjertevarme Lade kirkekor  en kjempe
ressurs for menigheten – har vært en 

viktig og gledelig del i min tjeneste. Koret har øvd med inderlighet 
og generøst medvirket under gudstjenestene med seriøsitet og 

sangglede.Jeg unner flere sangere medlemskap i dette koret.

I menighetslivet er de frivillige tjenestene av aller største verdi. 
Det er fantastisk å observere interessen, hjelpsomheten, varmen 
og offerviljen til mennesker som bidrar i de ulike aktivitetene.  
Ja. Fantastisk. En nødvendig motkraft til pengesamfunnets og 
byråkratiets stramme strid og strev.

Jeg ser nå frem til en mindre hektisk tilværelse og ønsker alle 
godt mot i det videre arbeidet i kirken. 
Og som engelen Gabriel stadig uttaler: Frykt ikke!
Beste hilsener fra Anne Cathrine

H
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ADVENTSLYS 
KRISTIANSTEN
I år er det fjerde året vi skal 
tenne store adventslys på 
festningsmuren på Kris
tiansten Festning. Det skjer 
hver søndag i adventstida 
kl. 13.15. Mange er med 

på å gjøre dette mulig: Den norske kirke, Den katolske kirke, 
Trondheim kristne råd og Pinsemenigheten Betel. Forsvaret har 
alt det praktiske ansvaret. Flere søndager deltar skolebarn fra 
ulike skoler i området omkring festningen. 

Opplegget er enkelt: Vi synger noen salmer som passer i advents
tida, har en liten meditasjon/andakt, ber for byen og tenner et 
lys. Etterpå er det kaffe, saft og julekaker inne i Donjonen – den 
store hvite murbygningen på festningen. Været kan være en ut
fordring i desember, men nordmenn er vant med å kle seg etter 
forholdene. Tenningen gjennomføres uansett vær!

De store adventslysene, nær tre meter høye og synlige fra store 
deler av Midtbyen, er stilt til disposisjon av GamleByen i Bergen 
Interesseforening. De har hatt et tilsvarende opplegg på Fløyen i 
Bergen i mange år. 
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Mange tror det er lett synlig om 
et barn har det vanskelig, men det 
kan være vanskelig å vite hvordan 
et barn har det hjemme basert på  
adferd eller utseende. Sårbare barn  
vokser opp i alle samfunnslag og 
typer familier. Derfor bør man ikke  
la symptomene alene styre om man  
gjør noe for et barn. Er du be kym ret 
for et barn, bør du gjøre noe uansett!

Vi har lett for å dele vår bekymring  
for et barn med naboen, ekte
fellen eller en venn. Det vi må 
huske er å vise omsorg direkte til 
barnet, i barnehøyde. Det er da vi  
gjør en forskjell for barnet selv. 
Fra forskning vet vi at det er av  
stor betydning for et barns fram
tid å bli sett av en voksen. Å bli  
 

sett er menneskets mest grunn
leggende følelsesmessige  be hov.  
Å bli sett er en viktig beskyttelses 
faktor i et sårbart barns liv. «Kan du  
snakke med meg, ikke bare om meg.»

Gjennom en enkel femtrinns vei
leder gir Blå kors voksne mulighet 
til å være den som byr seg. 
Det er lett å anta at et barn ville 
blitt fanget opp av andre dersom 
det var grunn til bekymring. Det 
viser seg ofte ikke å være tilfelle. 
Barn som lever i sårbare hjem er  
ofte flinke til å gå inn i roller, til
passe seg omgivelsene og å skjule  
hvordan det står til hjemme.  
«Sårbare barn er som andre barn  
– forskjellige» Barn trenger at man  
våger og handler. Det er vi voksne  
 

som må øve oss på å bære ube
haget ved å være den som stiller 
spørsmål, blander oss, bryr oss. 
Barna bør ikke bære smerten og 
ubehaget alene. Du ser det ikke 
før du tror det! Hva kan du gjøre?

Fem gode råd:
1.Ta magefølelsen din på alvor
2. Vis at du ser barnet 
– gjennom ord og nærvær
3. Vis at du ser barnet 
– gjennom handling
4. Hvis magefølelsen din 
forsterkes – søk hjelp
5. Vit at du gjør en forskjell

Se hele veilederen på jegser.no 
eller bestill brosjyre på jegser@
blakors.no/tlf 900 75 732

EN OPPVEKST VARER LIVET UT
ETT AV TI BARN LIDER UNDER AT FORELDRENE DRIKKER, RUSER SEG ELLER HAR PSYKISKE PROBLEMER. 
FOR DISSE BARNA ER DET AVGJØRENDE Å BLI SETT AV TRYGGE VOKSNE. DETTE ER ET AKTUELT TEMA, 

IKKE BARE NÅ RUNDT JULETIDER, MEN ÅRET RUNDT. BLÅ KORS HAR UTVIKLET EN ENKEL VEILEDER SOM 
FORTELLER DEG HVA DU KAN GJØRE VED BEKYMRING FOR ET BARN. SANNSYNLIGHETEN FOR AT DU 

KJENNER TIL ETT ELLER FLERE AV DISSE BARNA ER STOR. 
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SØNDAG 4. JANUAR KL.18.00:

JULETREFEST FOR 
STORE OG SMÅ 

I LADEMOEN KIRKE

Gang rundt juletreet, nissebesøk, 
leker, andakt,bevertning.

GRATIS INNGANG.
VELKOMMEN.

H

STRIKKEKAFE
i Bakklandet menighetshus tirsdag 
20. januar kl 11- 14 og annenhver 

tirsdag framover.

Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid for en hyggelig 

håndarbeidsprat med tips og triks!
Det vil bli servert kaffe og vafler.

HJERTELIG VELKOMMEN!
·       


