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LADE SOKN:
Besøksadr: Harald Hårfagres gate 2.
www.kirken.no/lade
www.facebook.com/ladekirke
Kontakt: 994 36 000
post.lade@kirken.trondheim.no
Postadresse: Lade menighet,  
Kirkelig Fellesråd i Trondheim, 
PB 2300 Sluppen, 7004 Trondheim.

Ansatte:
Sokneprest Jan Asbjørn Sagen
Tlf. 947 84 291/916 21 137
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf 415 15 860
Kirketjener/Menighetsforvalter
Øyvind Arnesen
Tlf. 911 14 112
Diakon og menighetspedagog  
Brit Ninni Fossli
Tlf. 904 11 712
Kantor Øivind Netland
Tlf. 913 03 438
Menighetsrådsleder Asbjørg Larsen
Tlf. 900 46 834

LADEMOEN SOKN:
Besøksadr: Frostaveien 2 H.
www.lademoen.kirken.trondheim.no
www.facebook.com/lademoenkirke
Kontakt: 994 36 000
post.lademoen@kirken.trondheim.no
Postadresse: Lademoen menighet,
Kirkelig Fellesråd i Trondheim,
PB 2300 Sluppen, 7004 Trondheim.

Ansatte:
Sokneprest Stein Ellinggard
Tlf. 468 14 084
Sokneprest Hilde Rosenkrantz
Tlf. 468 15 485
Diakon Sissel Håve Smørvik
Tlf. 468 07 684
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf 415 15 860
Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. 901 45 851
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

”Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å 
elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men der-
som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet 
er fullendt i oss.” 1. Johannes 4,11.

I høst var jeg med på konfirmantleir. Et 70-talls kon-
firmanter i god og blandet gjeng på slik et konfirmant-
kull skal være. Ungdomshodene er fulle av tanker og 
refleksjoner, tro og tvil. Det er ikke å forvente at en hver 
14-åring skal ha et klart og definert forhold til troen og 
om hva som er rett eller ikke. Vi har vel alle hatt eller 
har våre tider der vi ikke har vært helt sikre på om det 
virkelig er noe mer enn det vi kan se, høre, ta og føle på. 
Under leiren kom en konfirmant bort til meg. Han ville 
helst reise hjem og droppe hele konfirmasjonstiden, han 
trodde jo ikke på Gud en gang. Jeg spurte om han hadde 
hørt om en som heter Jesus, og det hadde han. Videre 
spurte jeg om han visste noe om hvem han var. Han vis-
ste en del. Så sa jeg til han at det er helt i orden at man 
ikke alltid føler at man tror. Sånn har alle det av og til i 
kortere eller lengre perioder. Men lær litt av Jesus. Om 
du tror han er oppdiktet eller om du tror på alt han har 
gjort, så kan vi alle lære mye av Jesus. For en ting er sik-
kert, og det er at han aldri handlet av egoistiske instink-
ter. Han gjorde det vi alle skulle ønske at vi kunne gjort 
av og til. Han var et medmenneske, og var bare god mot 
andre. Så lenge du ikke ser på deg selv som den perfekte 

skapning i universet har du alltid mye å lære av Jesus. 
Han er et felles idol.

I dagens samfunn der selvrealisering nærmest har blitt 
det viktigste av alt, har vi alle noe å lære av Jesus. Se 
rundt oss og gjør noe for andre uten at det nødvendigvis 
har en reell gevinst hos oss selv. Vær god mot andre. 
Men for å kunne elske de rundt oss, tror jeg vi først og 
fremst må elske oss selv. Uten kjærlighet til oss selv blir 
det vi gjør overfor andre ikke helt ekte. Er det ikke slik? 
Vi kjenner alle til den følelsen av å gi noen et smil, når 
det man egentlig føler inni seg er tristhet, sinne eller 
sorg. Du føler liksom ikke at du planter glede i den an-
dres sinn, og om du ikke er barmhjertig mot deg selv, 
kan du da være barmhjertig mot noen andre? 
Du skal elske din neste som deg selv. Start med deg selv. 
Se deg i speilet og tenk godt om deg selv. Ikke se deg 
selv, og tenk på alt du ser som kan være feil, tenk på alt 
som er strålende. Gud har skapt deg akkurat slik han vil 
at du skal være. 
 
Legg litt mer i livet enn politimester Bastian som sier 
at «for øvrig kan man gjøre hva man vil». Gjør en god 
innsats for noen som trenger det, vær god mot deg selv 
og vær god mot de rundt deg. Gud er god, på engelsk er 
Gud, God, så da passer det nye navnet på menighetsbla-
det vår «God» ganske godt, gjør det ikke?

ET FELLES IDOL
Tekst: Marie Hauge Gonzalez

Forsidebilde: 
Barn fra Lade Barnekor.
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Vi hører ofte om kortreist mat, men kortreist kultur er 
lite fremme i allmenhetens oppmerksomhet. Lokale 
kulturtilbud er svært viktig for de som bor i en bydel som 
Lade. Da får ladeboere i alle aldre kulturopplevelser i sitt 
nabolag og trenger ikke tenke på transport til konsert-
saler eller andre steder. Det er viktig at informasjon om 
kulturtilbudene når frem lokalt til flest mulig. Plakater 
og «jungeltelegrafen» med snakkiser har lenge bidratt 
til god markedsføring. Nå er nettet og facebooks eventer 
kommet til som nye informasjonskanaler.

Vårt lokale blandakor, KOR é Lade, har fulgt med i 
denne utviklingen og opprettet en hjemmeside for lokale 
kulturtilbud på Lade: Ladekulturen.no. Inititativtageren 
er selv korsanger: John Eivind Wiig. Her kan man finne 
organisasjoner og arrangementer som tilbyr kultur i 
nærmiljøet på Lade. Kormedlem Arnt K. Walla, (bilde)
roser intiativet og sier i en kommentar at flere og flere 
er på nett i dag, en slik hjemmeside gir folk en rask og 
samlet oversikt over kulturtilbudet lokalt. Walla føyer 
til: «Det er hevet over enhver tvil at lokale kulturtilbud 
trengs. I en travel hverdag er det fint om det er kort vei 
til kulturtilbud der vi kan koble fra og få påfyll. Det kan 
skje på to måter: Enten som tilskuer/tilhører eller som 
deltager og aktør.» På Ladekulturen.no kan man finne 
mangfoldige tilbud og organisasjoner for alle aldre. Det 
er særlig viktig å ha en slik samlet oversikt nå når bydel-
en vår får mange nye beboere, så de nye kan orientere 

seg i de lokale kulturtilbud. Siri Ramberg Stav (bilde), 
leder i Kontaktutvalget for Lade, roser lokale kulturtil-
bud fordi de styrker identiteten i bydelen og bidrar til at 
barn og unge ønsker å tilbringe fritiden i bydelen. Hun 
sier det er viktig å støtte opp om de lokale kulturtilbud 
som finnes og utvikle nye, kanskje særlig for ungdom. 
Ladekulturen.no er et godt bidrag her. 

Ringve museum ligger i bydelen og den nye lederen, Ivar 
Roger Hansen (bilde), ønsker også å fremsnakke kort- 
reist kultur. Han minner om at Ringve byr på varierte 
konsertopplevelser både sommer og vinter for alle gene- 
rasjoner.   

Av andre arenaer for kultur nevner vi Lade skole. Det 
nye skolebygget vil få både små og store lokaler som 
kan romme kulturtilbud, band og musikkorps blant 
andre. Lade kirke er et særpreget og vakkert rom for 
konserter og andre kulturarrangementer. Vi har mange 
flotte utearenaer som kunne vært mer brukt: I år hviler 
Korsvikaspillet, men Ladehammeren har egen festival i 
juni i år og. 

Kulturen har mange former og muligheter, mange finnes 
på Lade og flere kan det bli, særlig for barn og unge. 

Kortreist kultur på Lade kan man holde seg oppdatert på 
via Ladekulturen.no.

Kortreist kultur 
- EN LOKAL KILDE TIL 

TRIVSEL OG LIVSGLEDE
Tekst:Jan Asbjørn Sagen

Arnt K.Walla Siri Ramberg Stav Ivar Roger Hansen



Bakke kirke fyller 300 år i 2015. Jubileet skal feries fra 
12. til 19. april. Kirken, som ligger på fortauskanten og 
med gangveien fra Møllenberg til Midtbyen langs kirke-
veggen, er en ekte bykirke. Ingen andre kirker i Trond-
heim ligger så til de grader tett på trafikk, ferdsel og 
byliv. Men slik har det ikke alltid vært. Da den ble bygd, 
var dette langt fra byen, og omgivelsene var landlige 
med gårdsdrift og en liten kirkegård. Det som nå er trav-
le Innherredsveien var da et kjerrespor langs øverste del 
av elvemelen. Nidelva fløt bred og rolig nedenfor, Nyhav-
na og Brattøra fantes ikke. Kirka var omstridt fra start-
en. Den var et resultat av krangel om kirkelige inntekter, 
og den ble opphav til nye stridigheter. Da den var bare 
tre år gammel, ble den områdets eldste bygning, siden 
kommandanten på Kristiansten svidde av alle andre hus 
på Bakklandet for å hindre Armfeldts arme, som beleiret 
Trondheim, i å finne beskyttelse fram mot den eneste 
brua over elva. Kirken lå så langt fra brua at den fikk stå. 

Det er gått 300 skiftende år. I den tida Bakke kirke har 
betjent sin befolkning har verden og landet vårt en-
dret seg som aldri før i historien. Fra en tid der mus-
kel- og vindkraft var eneste energikilder til våre dagers 
teknologisk avanserte samfunn, fra et tenkesett pre-
get av ortodoksi og enevelde til modernitet, demokrati 
og religiøst mangfold, fra å være et isolert, fattig land i 
verdens utkant til å være en av verdens rikeste og frede-
ligste nasjoner. I løpet av de siste 300 år har europeerne 
oppdaget Australia, kolonialisert og senere trukket seg 
ut av hele Afrika og store deler av Asia. Amerika, som 

var en villmark og en drømmenes verden er utviklet 
til å romme et mylder av nasjoner, en av dem verdens 
desidert mektigste de siste 70-80 årene. Fra farefulle 
ferder i seilskip over havene reiser vi nå rutinemessig 
og trygt verden rundt med raske fly. Fra å kommunisere 
bare i direkte tale og ved skrevne meldinger formidler 
vi nå informasjon fortløpende, trådløst og verdensom-
spennende. Gjennom hele dette tidsspennet har guds- 
tjenestene samlet folk til kirke. Liturgiene har saktens 
vekslet, salmesangen er stadig fornyet og prester har 
kommet og gått. Men bønn og lovsang, trosbekjennelse 
og forkynnelse har preget alle samlinger, og fortsatt er 
det i bunn og grunn den samme gudstjeneste som feires, 
fokusert på ord og sakrament. Gjennom 300 år er sann-
synligvis over 30 000 barn båret til dåpen – hele tida i 
samme døpefont. Hvor mange ekteskap som er inngått 
kan vi bare ane. I årene etter krigen var det 3 til 6 vielser 
hver lørdag hele året, bare for å gi en pekepinn. Mange 
familier i Trondheim vender ennå tilbake til Bakke kirke 
når et nytt barn skal døpes, her hvor generasjonene før 
dem har hatt sine høytider. 

Bakke kirke er enkel og vakker. Utsmykningen er hel-
hetlig og rommet er en god ramme både omkring gud-
stjenester, konserter og andre samlinger. Hadde Bakke 
kirke ligget på et mindre sted og vært dets ene kirke ville 
den vært ansett som et klenodium. Nå ligger den sen-
tralt i Trondheim med Vår Frue kirke og Nidaros dom-
kirke som naboer, og da blir den lite lagt merke til. Men 
lokalt er folk glade i kirken sin. 

BAKKE KIRKE 300 ÅR

JUBILEUMS-
PROGRAM 

12.-   19. april

BAKKE KIRKE 
   300 år                    1715 - 2015

Søndag 12.04 kl 11:00 Gudstjeneste i tilknytning til kirkemøtet.            Gratis inngang
Søndag 12.04 kl 18:00 Arven i Bakke 
        Konsert med Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen                  Kr. 250
Tirsdag  14.04 kl 19:30 Historien i Bakke. Historiekveld med boklansering.      Gratis inngang
Onsdag 15.04 kl 18:00 Ortodoks i Bakke. Russisk ortodoks kveldsbønn.            Gratis inngang
Torsdag 16.04 kl 20:00 Ung Jazz i Bakke. 
        Jazzgruppene ”Hatch” og ”Rohey” fra NTNU/Musikk- Jazzlinja       Kr. 100
Fredag  17.04 kl 19:00 Hele verden i Bakke. Kirken er lokal og global.
        Med Kirkens nødhjelp, NMS, den russisk-ortodokse 
        menighet samt besøk fra Madagaskar.       Gratis inngang
Lørdag  18.04 kl 10:00 Russisk-ortodoks Gudstjeneste i Bakke.        Gratis inngang
Lørdag  18.04 kl 18:00 Arve og kulturskolen i Bakke.
        Arve Tellefsen, Joakim Rødbergshagen og Trondheim
        kommunale kulturskole gir konsert med Bach, Mozart                       Kr. 150
        og Johan Daniel Berlin.               Familiebillett (4 pers) Kr. 400 

Søndag 19.04 kl 11:00 Jubileumsgudstjeneste med musikk ved
        Arve Tellefsen, Liv-Benedicte Bjørneboe, 
        Stephen Brandt-Hansen og Lademoen Kirkekor.      Gratis inngang

BILLETTER:  Billettservice tlf.: 815 33133, Billettluka i Olavshallen tlf.: 73 99 40 50
Trondheim Torg, Narvesen, 7eleven. 

Programmet er støttet av

                                                            OVF                        Torstein Erbos gavefond

BAKKE KIRKE 
   300 år                    1715 - 2015

Søndag 12.04 kl 11:00 Gudstjeneste i tilknytning til kirkemøtet.            Gratis inngang
Søndag 12.04 kl 18:00 Arven i Bakke 
        Konsert med Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen                  Kr. 250
Tirsdag  14.04 kl 19:30 Historien i Bakke. Historiekveld med boklansering.      Gratis inngang
Onsdag 15.04 kl 18:00 Ortodoks i Bakke. Russisk ortodoks kveldsbønn.            Gratis inngang
Torsdag 16.04 kl 20:00 Ung Jazz i Bakke. 
        Jazzgruppene ”Hatch” og ”Rohey” fra NTNU/Musikk- Jazzlinja       Kr. 100
Fredag  17.04 kl 19:00 Hele verden i Bakke. Kirken er lokal og global.
        Med Kirkens nødhjelp, NMS, den russisk-ortodokse 
        menighet samt besøk fra Madagaskar.       Gratis inngang
Lørdag  18.04 kl 10:00 Russisk-ortodoks Gudstjeneste i Bakke.        Gratis inngang
Lørdag  18.04 kl 18:00 Arve og kulturskolen i Bakke.
        Arve Tellefsen, Joakim Rødbergshagen og Trondheim
        kommunale kulturskole gir konsert med Bach, Mozart                       Kr. 150
        og Johan Daniel Berlin.               Familiebillett (4 pers) Kr. 400 

Søndag 19.04 kl 11:00 Jubileumsgudstjeneste med musikk ved
        Arve Tellefsen, Liv-Benedicte Bjørneboe, 
        Stephen Brandt-Hansen og Lademoen Kirkekor.      Gratis inngang

BILLETTER:  Billettservice tlf.: 815 33133, Billettluka i Olavshallen tlf.: 73 99 40 50
Trondheim Torg, Narvesen, 7eleven. 

Programmet er støttet av

                                                            OVF                        Torstein Erbos gavefond

Tekst: Knut Kittelsaa. Illustrasjon: Leif Otto Furseth
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Søn.  12.04  kl 11:00  GUDSTJENESTE i tilknytning til kirkemøtet. Domprost R. Jepsen og spr. Kittelsaa.  Gratis inngang
Søn. 12.04  kl 18:00  ARVEN I BAKKE. Konsert med Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen  Kr. 275
Tirs.  14.04  kl 19:30  HISTORIEN I BAKKE. Historiekveld med boklansering.  Gratis inngang
Ons.  15.04  kl 18:00  ORTODOKS I BAKKE. Russisk ortodoks kveldsbønn.  Gratis inngang
Tors. 16.04  kl 20:00  UNG JAZZ I BAKKE. Jazzgruppene ”Hatch” og ”Rohey” fra NTNU/Musikk-Jazzlinja  Kr. 125
Fre.  17.04  kl 19:00  HELE VERDEN I BAKKE. Kirken er lokal og global. Med Kirkens nødhjelp, NMS, 
  den russisk-ortodokse menighet samt besøk fra Madagaskar.  Gratis inngang
Lør.  18.04  kl 10:00  RUSSISK-ORTODOKS GUDSTJENESTE I BAKKE.  Gratis inngang
Lør.  18.04  kl 18:00  ARVE OG KULTURSKOLEN I BAKKE. Kr. 175
  Arve Tellefsen, Joakim Rødbergshagen og Trondheim kommunale kulturskole  Familiebillett
  gir konsert med Bach, Mozart og Johan Daniel Berlin.   (4 pers) Kr. 425
Søn.  19.04  kl 11:00  JUBILEUMSGUDSTJENESTE med musikk ved Arve Tellefsen, 
  Liv-Benedicte Bjørneboe, Stephen Brandt-Hansen og Lademoen Kirkekor.  Gratis inngang
  Biskop Helga H. Byfuglien, domprost Jepsen og menighetens prester.

BILLETTER KJØPES HOS: Billettservice tlf.: 815 33133, billettluka i Olavshallen tlf.: 73 99 40 50, Trondheim Torg, 
Narvesen, 7-Eleven og restbilletter ved inngangen.

Nå skal den løftes fram og feires. Jubileumsfesten var-
er en uke, og rommer flere gudstjenester, tre konserter, 
en historisk kveld og en samtalekveld om den lokale og 
globale kirke. Om formiddagene er det historisk innføring 
for skolebarn gjennom Den kulturelle skolesekken. I jubi-
leet deltar venner og gjester, og blant dem representanter 
for Bakklandets vennskpsmenighet på Madagaskar. Det 
er vårt ønske at jubileet både skal være en verdig feiring 
av en vakker gammel bygning, en påminnelse om det rike 
liv den har gitt rom for gjennom disse tre århundrene, og 
en inspirasjon for årene som kommer, så livet fortsatt kan 
leves, trøstes og utfordres i vakre, lille Bakke kirke. Et 
historieskrift blir laget til jubileet, og som en souvenir fra 
feiringen har vi fått laget et vakkert krus med en histor-
isk tegning av kirken og Innherredsveien, tegnet av Leif 
Otto Furseth. Bok og krus er til salgs i alle jubileumsar-
rangementer, og ellers på kontoret i Frostaveien 2H.

Et kirkerom tilhører både Gud og mennesker. Alle har 
samme rett til å søke til det. Og den nådige Gud møter 
alle som kommer på samme måte. En åpen favn, et ord 
om tilgivelse, trøst, nåde og håp, en hånd som holder oss 
fast og en stadig utfordring til å leve aktivt og frimodig. I 
kirkerommet møter vi Gud, men også hverandre. Sam-
men blir vi utfordret til å skape et fellesskap som inklu-
derer og tjener, som ser ut over seg selv, og ser seg som 
den lokale synliggjøringen av et verdensomspennende 
troens fellesskap. La oss feire jubileet i tro på at vi ikke 
bare feirer historien, men også våger å se framover mot 
årene som kommer i tro på at Bakke kirke skal fortsette 
å tjene sin menighet og lokalmiljø inn i en framtid som 
vi ennå bare ser konturene av, men hvor ganske sikkert 
mennesker fortsatt vil trenge å pleie sitt forhold både til 
Gud og til hverandre. 
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Portrettet

På Torshov i Oslo vokste bygutten 
Per opp. Eldst i en søskenflokk på 
fire, med tre småsøstre. En meget 
heldig søskenflokk med de godeste, 
mest omsorgsfulle foreldrene som 
tok godt vare på dem, og som hadde 
det veldig godt sammen. Faren var 
drosjeeier og moren stelte godt med 
hjemmet og familien. Barna gikk i 
søndagsskolen som alle andre barna 
på den tiden, og den kirkelige aktivi- 
teten var høy. Natt til 9. april 1940 
var Pers far ute og kjørte drosje. Da 
han kom hjem for å spise nattmat sa 
han til moren «Dersom flyalarmen 
går i natt, er det alvor», han hadde 
hørt på radioen at Norge var truffet. 
Da Per kom til skolen dagen etter 
stod det Tyske soldater med gevær 
ved porten. Skolen var okkupert. Det 
var et dramatisk syn for en gutt på 9 
år, og Per husker det som det skulle 
vært i går. Under krigen ble Per med 
i «Triangelguttene» en illegal spei-
dertropp og som 13-åring startet 
han sitt lange løp med tillitsverv som 
troppsfører. 

Etter blant annet, studier i både  
filosofi, gresk, hebraisk, latin (UiO), 
teologi (MF), militær tjeneste som 
sykepleier i både Tysklandsbrigaden 
og i Koreakrigen ble Per ordinert 
prest i 1958. I tillegg til engasjemen-
tet sitt i speideren var Per aktiv i 
kristelig studentlag i studietiden. 

På kristelig studentmøte i Uppsala 
i 1951 møtte han moldejenta Åse 
som studerte lektorutdanning i 
naturvitenskap. De var i samme bi-
belgruppe og fikk god kontakt. Han 

rekrutterte henne til å bli Akela  
(ulveungeleder) i speideren. Der ble 
de bedre kjent og i 1957 giftet de 
seg i kapellet på Romsdalsmuseet i 
Molde. I 1962 kom de til Trondheim. 
De fikk barna Per Øyvind (1962), Ole  
Andreas (1967) og Anne Kristine 
(1968). I Trondheim jobbet Per som 
studentprest før han gikk over til å 
undervise i etikk og kirkehistorie på 
NTNU der han jobbet i 44 år. I 1966 
flyttet de inn i Dalen hageby der jeg 
også møter Per i dag. 

Det mest sentrale med Gud for Per 
er inkarnasjonen. «Gud er oss mye 
nærmere nettopp fordi han ble et 
menneske. Gud vet hvordan det er å 
være menneske, og det føles som en 
oppløftelse» sier han. 

Bygutten trivdes i Lademoen menig- 
het, den var ganske lik den på Tors-
hov. Men han merket seg at de fra 
selve Lademoen, og «ned-Lamo`n» 
ikke var så godt representerte. Per 
engasjerte seg i Lademoen bydels-
hus, blant annet for å skape et rom 
for aktiviteter for barn og felles-
skap for beboere på Lademoen. 
Han synes arbeidet Nav i dag har i 
bydelshuset er godt «Å kunne ønske 
noen velkommen i et hyggelig hus 
er viktig. Allerede når man går inn i 
et sterilt moderne kontorareal føler 
man seg fort nedverdiget allerede 
før man har snakket med noen» sier 
han. Du er fortsatt veldig sprek, og 
du sykler jo rundt over alt, sier jeg. 
«Ja, da jeg var i Kina en gang tenkte 
jeg at om det hadde vært like mange 
biler der som det var i Norge, så had-

de det ikke gått bra, derfor har jeg 
aldri ønsket å ta sertifikatet, i snart 
85 år, og fortsatt helårssyklist», sier 
han stolt. Og selv om været ute i dag 
er ganske kaldt og guffent, har han 
allerede vært en tur på sykkelen sin 
som han fikk i 60-årsgave av Åse.

Både Åse og Per har vært og er 
svært engasjerte i livet rundt seg. De 
har begge sittet i menighetsråd ved 
flere anledninger og de har bidratt 
med stort og smått. Det er et enga- 
sjement for å gi noe til andre i disse 
menneskene som er langt utover det 
man kan forvente. Da de var med på 
å starte opp rytterklubben på Buråk 
var noe av Pers engasjement også en 
innsats for andre enn seg selv. Han 
var med på å forandre hestesporten 
fra å være en overklassesport til å 
være en idrett som alle har lyst til 
å drive med hest kunne gjøre. «En 
god hest er en hest som rytteren har 
glede av», sa Per den gangen, og det 
står han fortsatt for. 

Alle hans verv har vært veldig for-
skjellige. Målet har ikke vært å ha 
mest mulig innflytelse, men å være 
med på å oppnå noe. «Jeg liker alle 
slags mennesker, det har jeg lært av 
mor, og da er det jo ikke rart at folk 
liker meg heller», sier han og smiler. 
Jeg takker for meg, og gleder meg 
til neste gang jeg skal treffe Per. 
Den 12. april skal han motta en vel 
fortjent Kongens fortjenestemedalje 
etter gudstjeneste kl.11.00 i Lade-
moen kirke!

«DET ER IKKE RART 
AT FOLK LIKER PER»

Tekst: Marie Hauge Gonzalez. Foto: Skipnes Kommunikasjon

«Jeg har jo alltid hatt det artig med det jeg har gjort». Mange i menighetene vet hvem han er, og det 
er ikke rart. I 2013 kunne han klappe seg selv på skulderen for 70 års sammenhengende tjeneste med 
minst et tillitsverv. For Per handler det om å viske ut klasseforskjellene, la mennesker kunne ha de 
samme interesser uavhengig av sosial bakgrunn. For dem som ikke kjenner han, har de sikkert sett 
han, syklende rundt i all slags vær. Helårssyklisten, den engasjerte, rettferdige Per Øverland (85).
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Den 14. september er det valg på nytt menighetsråd, og fram til 1. mai kan du påvirke hvem som skal 

stå på listen over kandidater. Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til nominasjon-

skomiteen i Lademoen sokn ved Berit Møller, tlf. 993 58 361, Bakklandet sokn ved Hilde Hov Lauritzen 

tlf. 412 37 124 og i Lade sokn ved Asbjørg Larsen, tlf. 90046834  innen 15. april. Valgbare er medlem-

mer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i 2015 fyller 18 år.

ALTERNATIVE LISTER
Menighetsrådet har oppnevnt en nominasjonskomité 
som skal lage en liste. Det er i tillegg anledning for an-
dre til å levere inn egne kandidatlister  innen fristen 1. 
mai 2015. Forslag til kandidatlister skal være under-
skrevet av 10 stemmeberettigede medlemmer. Kontakt 
kirkekontoret for å få vite krav til hvilke opplysninger 
som skal være med om hver kandidat.

TO VALG
Kirkevalget finner sted (13.-) 14. september 2015, med 
forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg på fire 
leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted 
samtidig som menighetsrådsvalget. Medlemmene av 
bispedømmerådet utgjør også Nidaros medlemmer 
av Kirkemøtet, det høyeste organet i Den norske kirke. 
Kirkevalget holdes samme dag som kommune- og 
fylkestingsvalget og i nærheten av de offentlige val-
glokalene. Alle stemmeberettigede medlemmer av kirk-
en vil få tilsendt et valgkort i posten før 10. august. Der 
vil det stå hvor man kan stemme.

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du 
bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor in-
nflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din 
kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer 
– bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, mis-
jon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomifor-
valtning. 

Her er noen eksempler på menighetsrådets 
ansvarsområder: 
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) 
• Gudstjenester 

• Kirkemusikk 
• Ofringer 
• Utleie av kirken 
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop 
• Samarbeid med frivillige 
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid 
• Menighetsrådet har en representanter i Trondheim  
 kirkelig fellesråd som tar seg av de administrative og  
 økonomiske oppgavene på vegne av soknene, og de  
 oppretter og legger ned stillinger

En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlem-
mer viser at et stort flertall trives og opplever det som 
meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent 
synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de 
hadde forventet. 

TI  GODE GRUNNER TIL Å VÆRE MED 
I MENIGHETSRÅDET: 
1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende 
2.  Du blir del av et kristent fellesskap 
3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 
4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for  
 barn og unge 
5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske 
 prosessene i kirken 
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 
7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og 
 inkluderende kirke 
8.  Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt 
9.  Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre  
 sammenhenger 
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv    
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1) Jeg sa ja til å være med i MR for at min gode nabo 
Hans Skjelbred spurte meg foran siste valg. Oppfattet 
MR arbeid som så positivt for lokalsamfunnet at jeg 
ikke fant motforestillinger på å delta om jeg skulle bli 
valgt.

2) Arbeidet har vært både interessant og givende. MR 
i Lademoen har en sammensetning av såpass ulike 
personer at vi fremstår som offensiv og skapende. Jeg 
ser det slik at ulikhetene medlemmene imellom gjr 
oss komplementære og ikke motstridende, og det er 
spennende!

3) MR, slik jeg ser det, har fortsatt mange utfordringer 
når det gjelder å møte lokalmiljøet. Vi har en sogne-
prest som engasjerer seg og en meget dyktig diakon. 
Samtidig har kirken generelt og spesielt i Østbyen be-
hov for å synliggjøre sine tilbud til lokalbefolkningen.

4) Det å være med i MR kan vi se på flere måter. Jeg ser 
det mye som en god “vernepliktsperiode” for miljøet 
der du bor. På denne måten mener jeg at jeg gir et lite 
bidrag i å hjelpe til med å vise at Den norske kirke er 
en folkekirke! 

1) 2011 sa jeg ja til å stå på valg til menighets- 
rådet fordi jeg følte at det var på tide å ta litt ansvar for 
lokalmenigheten igjen. Jeg har tidligere vært medlem i 
menighetsrådet i tre perioder. Jeg ser på lokalmenig- 
heten som svært viktig for oss som bor på Lade, som 
et åpent og inkluderende fellesskap som møter oss i 
feiring av høytider og markering av livets mange faser. 
Menigheten møter oss både i glede og sorg.
 
2) Jeg har opplevd arbeidet i menighetsrådet som 
meningsfullt og givende. Samarbeidet fungerer godt, 
og vi hygger oss sammen både på møtene og de ulike 
arrangementer vi deltar i. Vi opplever å bli møtt med 
tillit og stor støtte fra de ansatte, og det er godt å føle 
fellesskap, trass i ulikheter i ståsted.

3) Når jeg har sagt ja til å stå på listen til valg på 
menighetsrådet for enda en periode, er det fordi jeg 
har lyst til å fortsette med arbeidet til beste for folk på 
Lade. Vi har en svært engasjert og dyktig prest som  
inspirerer til fortsatt innsats. Det oppleves godt å være 
akseptert som en del av folkekirken og føle tilhørighet.  

4) Jeg vil gjerne anbefale de som ser viktigheten av en 
åpen folkekirke på Lade til å si seg villig til å stille i 
menighetsrådet. Jeg tror det er mange som er glade 
i Lade kirke, og det er bare rett og riktig at flere viser 
ansvar. Menigheten trenger et menighetsråd som rep-
resenterer noe av bredden blant medlemmene. 

1. Hvorfor sa du ja til å være med i 
 menighetsråd i 2011? 
2. Hvordan har du opplevd å sitte i    
 menighetsrådet? 
3. Hvorfor har du sagt ja til en ny periode? 
4. Hvorfor bør andre være med i menighetsråd? 

SPØRSMÅLOG SVAR

4 

JAN OLAV STRAUME 
MEDLEM I LADEMOEN MENIGHETSRÅD

KRISTIN K. JOHANSEN 
MEDLEM I LADE MENIGHETSRÅD
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Dersom jeg blir bedt om å velge ut en tekst fra Bibelen 
som jeg syns forteller best hva diakoni er, så vil jeg helt 
sikkert velge den teksten som forteller hvordan Jesus 
«reiser seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et lin-
klede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat 
og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med 
linkledet som han hadde rundt livet.» (Joh. 13, 4-5)

En vakker og veldig diakonal 
handling. Det handler om å bøye seg      

ned og tjene sine venner.

Den 3. mars i år, var det en litt spesiell dag for diakonene 
i Nidaros. Da ble det markert med stor tydelighet i 
Nidarosdomen at diakonene nå kan bære «skråstilt sto-
la».

Det som er litt interessant, er at denne skråstilte stol-
aen, som ligner på prestenes stola («sjerf i forskjellige 
farger»), faktisk er et bilde på håndkleet som Jesus 
brukte da han vasket og tørket disiplenes føtter. Allerede 
i år 633 (Konsilet i Toledo) ble det anbefalt skråstola for 
diakonene. Da ble det begrunnet slik: «Kroppens høyre 
side må være fri, for at han uten hindring kan utøve sin 
tjeneste». Mens prestenes stolaer henger rett ned, og 
symboliserer Kristi åk, skal diakonen knytte stolaen 
sammen i sidene for å kunne tjene, dele ut mat, hjelpe 
syke, vaske føtter…

Det er lenge siden år 633 nå, og stolaen har vært ut-
formet i mange varianter. Skråstilt stola er ikke først og 
fremst til pynt, men skal være en hjelp til å rette opp- 

merksomheten mot diakonens rolle og funksjon i stede 
for den enkeltes personlighet.

Diakoner i Den norske kirke har tidligere ikke båret sto-
la, men i Sverige har det vært vanlig. Det var først ved 
kirkemøtet i 2013 det ble vedtatt at vigslede diakoner 
skal bære skråstilt stola i kirken. Også ble dette altså 
markert ved gudstjeneste i Nidarosdomen den 3. mars 
2015. 

Neste gang du ser en av våre diakoner i funksjon under 
gudstjenesten, vil du kanskje også se skråstilt stola. Da 
kan du tenke på at dette er for å peke på de mange fine 
gjerningene Jesus gjorde mot mennesker han møtte. 
Han hadde blikket vendt mot de som falt utenfor i sam-
funnet, syke, svake, utstøtte. Han ville tjene dem, hjelpe 
dem og reise dem opp. Han bøyde seg ned, tok av dem 
sandalene og vasket de skitne og såre føttene deres…
Etterpå sa han at «slik jeg har gjort mot dere, skal også 
dere gjøre». Det var en viktig beskjed til alle mennesker. 
Vi skylder å være gode mot hverandre, hjelpe hverandre 
og ta vare på hverandre.

«KROPPENS HØYRE SIDE 
MÅ VÆRE FRI…»

Preses 
Helga Haugland Byfuglien, 
diakon Brit Ninni Fossli, 
diakon Sissel Håve Smørvik, 
biskop Tor Singsaas.

Sissel Håve Smørvik, Diakon i Lademoen, Lade og Bakklandet

KIRKEHAGEN
Dersom du får lyst på en kopp kaffe og nystekte vafler i Midtbyen i løpet av 
årets Olavsfestdager, anbefaler vi at du besøker Kirkehagen. I tiden 28. juli 
til 2. august omdøper vi Waisenhusets vakre hage til nettopp Kirkehagen. 
Ved å besøke oss støtter du også en god sak. Byens menigheter er 
sammen om arrangementet og inntekten deles flatt mellom menighetene. 
Pengene nyttes til mange gode lokale tiltak. Du kan også bidra ved å ta ei 
trivelig salgsvakt. Meld deg i så fall til ditt lokale menighetskontor.

HJERTELIG VELKOMMEN!
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De fleste samlinger er i Kirkelig Aktivi- 
tetssenter, Harald Hårfagres gt 2, ved 
Ladeparken. 
 
SKJÆRTORSDAG etter kveldsguds- 
tjenesten samles vi til kveldsmat i 
KA-Senteret.

VÅRKONSERT i Lade kirke 12. april  
kl. 18.00. Menighetens årsmøte etterpå.

BABYSANG annenhver onsdag kl.11 i 
Store sal KA-Senteret. De første dato- 
ene er: 11. mars og 25. mars og 8. april.

LADE BARNEKOR øver torsdager 
fra kl. 14.30 – 15.30 i kantina på Lade 
skole. Kontakt vikarierende leder: 
Øyvind Arnesen tlf. 911 14 112.

LADE KANTORI øver i KA-senteret 
tirsdager fra 17-19. Kontakt organist 
Øivind Netland tlf. 913 03 438.

FORMIDDAGSTREFFET har sam-
linger 14. april og 12. mai. Dag og 
reisemål for sommerturen er ikke 
bestemt ennå.

ÅPEN KIRKE: Lade kirke er åpen 
mellom kl. 12 og 14 siste torsdag hver 
måned. 30. april, 28. mai, 25. juni og  
27. august.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTENE 
er 9. mai kl. 11 og 13 og 10. mai kl. 11. 
Navnene på konfirmantene og hvilken 
gudstjeneste de konfirmeres i, står på 
menighetens hjemmesider.

KIRKEBURSDAG: 27. mai feirer 
barnehagene på Lade kirkens bursdag 
(kjent som pinse) med samlingsstund i 
Lade kirke og med å gå i stor ring rundt 
kirken. Barnehagene får invitasjon.

SKAPERVERKETS DAG markeres 
med friluftsgudstjeneste 7. juli kl. 11 i 
Korsvika. Ved dårlig vær flytter vi til 
Lade kirke.

4-ÅRINGENE får «Min kirkebok» i 
familiegudstjenesten i Lade kirke kl.11,  
23. august. Egen invitasjon kommer i 
posten.

INFORMASJON om kulturtilbud 
og organisasjoner på Lade: Søk på 
Ladekulturen.no

BABYSANGKURS: Hver tisdag. 
kl.11.00 for babyer opp til 6 mnd.
Kl.12.30 for babyer fra 6-12 mnd. 
Varighet: 8 uker. Påmelding/info: 
ingrios@alumni.ntnu.no eller diakon 
Smørvik 468 07 684. 

SPRÅKKAFÈ: Hver mandag fra 
kl.18.00. 

HURRICAN TEN SING: Tirsdager  
kl. 18.30 i kirka. For alle mellom 13 og 
19 år.

HYGGESTUND: En onsdag i måneden 
kl. 12-14: 15. april, 13. mai, 9. septem-
ber, 14. oktober. I juni satser vi på å få 
til en tur, men datoen er usikker når 
bladet går i trykken.

ÅPEN KIRKE: Hver onsdag fra 
kl.13.00-15.00.

TÅRNAGENTHELG for alle 8-årin-
gene i domprostiet i Lademoen kirke 
5-6. september.

JAZZMESSE fredag 8. mai kl.21.00: 
”Etterklang” er ei unik og vakker 
musikkmesse komponert for jazzsek-
stett. Messa er satt saman av eit 
spennande og variert lydbilete, med 
både instrumentale og vokale verk. 
Musikken er komponert av musikk- 
studentane Runar Netland og Fredrik 
Svabø. ”Etterklang” bruker kyrkjerom-
met som musikalsk palett, og ynskjer å 
gje ei åndeleg og musikalsk oppleving 
til ettertanke og meditasjon.

UTSTILLING FRA UFFAMILJØET: 
Lørdag 11. april i Lademoen kirke 
kl.13.00. Utstillingen er fotografier 
som er tatt av Ingrid Halvorsen. Under 
åpningen på lørdagen vil spr. Hilde 

Rosenkrantz ønske velkommen og band 
fra UFFA medvirker med konsert. Hele 
utstillingen vil vare frem til 19. april.

DROP-IN DÅP: Lørdag 9. mai kl.12.00-
16.00 inviterer Lademoen kirke til 
såkalt «dropp-in dåp». Da kan du 
komme uansett alder, bli registrert og 
bli døpt. Menigheten stiller med kaffe 
og dåpskake. For mere informasjon ta 
kontakt med kirkekontoret eller prest-
ene i Lademoen. 

SKAPERVERKETS DAG: Markeres 
med friluftsgudstjeneste 14. juni kl. 
11 i Lademoen parken. Ved dårlig vær 
flytter vi til Lademoen kirke.

4-ÅRINGENE får «Min kirkebok» i 
gudstjenesten i Lademoen kirke  
kl. 11.00 den 30. august. Egen invita- 
sjon kommer i posten.

BESØK FRA MADAGASKAR: I for-
bindelse med kirkejubileet får Bakklan-
det besøk fra vennskapsmenigheten 
i Antanamanjaka på Madagaskar. Det 
er deres mangeårige leder Rabarinela 
Lauret som kommer, sammen med en 
annen fra menighetens ledelse og en 

ung mann som er med som tolk. Gjest-
ene skal i tillegg til å delta i jubileet, 
møte representanter for NMS i Trøn-
delag og delta i en solidaritetsguds- 
tjeneste for vennskapssamarbeidet 
søndag 26. april. 

GUDSTJENESTER I ROSENBORG 
KAPELL er planlagt til 5. mai, 2. juni, 
4. august og 1. september alle kl. 12.15. 
Disse gudstjenestene er tilrettelagt for 
beboerne og brukerne av dagsenteret, 
men er åpne for alle. 

LADE

Nytt fra

LADEMOEN

BAKKLANDET
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KORSVANDRING LANGFREDAG: 
Oppmøte ved Vår Frues kirke kl. 13. 
Vi bærer korset gjennom byens gater 
via flere stopp med bønn, tekstlesing 
og salmer underveis. Siste stopp er i 
Nidarosdomen. Vandringen varer ca. en 
og en halv time.

PILEGRIMSVANDRING OLSOK: 
Vandregudstjenesten til Olavsvaka i 
Nidarosdomen 28. juli starter i Lade 
kirke kl. 20.00. Vi vandrer den gamle 
pile-grimsleia fra Lade kirke og har 
stopp underveis med tekstlesing, salm-
er og bønner i Lademoen og Bakke 

kirke. I Vår Frues kirke møter vi van-
drerne fra vest i byen og sammen går 
vi opp Munkegata til gudstjenstefeiring 
i Nidaros Domkirke kl. 23.00. Velkom-
men til en særpreget gudstjeneste!

SANGSTUNDER PÅ BMO: Holdes 
omtrent annenhver tirsdag i havestuen 
kl. 12.15. Vi synger gamle og kjente 
sanger og salmer. Besøkende og 
pårørende er hjertelig velkommen!

BABYSANG: Fortsetter i menighets-
senteret annenhver tirsdag. 15. april, 
29. april, 13. mai, 27.mai og 10. juni. 
Opphold i sommerferien og oppstart 
igjen i august. Sjekk www.facebook.
com/babysangen eller kontakt gren-
vik@hotmail.com 

SENIORTREFF: Holdes tre ganger 

i semesteret i menighetssenteret på 
onsdager kl. 12.00. Enkelt program, 
formiddagsmat, utlodning og dagens 
ord. For datoer, sjekk vårt nettsted. 

STRIKKEKAFE: Holdes i menighets-
senteret annenhver tirsdag kl. 11.00-
14.00. Ta med stikketøy eller annet 
håndarbeid, få tips og triks. Kaffe og 
vafler. 

SOKNEPREST KNUT KITTELSAA 
SLUTTER i Bakklandet 31. august 
2015. Han har gjort tjeneste her siden 
16. januar 1991. Fra 1995 til 1997 hadde 

han permisjon for å lede vår kirkes 
aktiviteter i byens tusenårsjubileum. 
Ellers har han fulgt menighetens liv 
gjennom alle disse årene. Kittelsaa er 
67 år, men blir ikke pensjonist. Han 
skal lede et stabsutviklingsprosjekt i 
Tempe sokn der bla. arbeidsgiverlin-
jene samles i en leder. Kittelsaa blir 
altså der både sokneprest og daglig 
leder. Prosjektet har en tidsramme 
fram til mars 2018. Det blir avskjeds-
gudstjeneste med Knut Kittelsaa i 
Bakke kirke søndag 23. august. 

LADE SOKN
DØPTE
07.12.14 Oliver Berg Johannessen
07.12.14 Adrian Eriksen Åmotsbakken
14.12.14 Theodor Hanssen Tharaldsen
04.01.15 Sigurd Stavnes
11.01.15 Adrian Kulhawczuk Vennes
11.01.15 Peder Bostad Strand
18.01.15 Noah Tollefsen Reiten
01.02.15 Olav Hernæs Reinfjord
01.02.15 Paras Martin Ericson Finstad
01.02.15 Gjermund Boye Ericson 
 Finstad
01.02.15 Olav Hernæs Reinfjord
15.02.15 Hugo Skøre Hedman
15.02.15 Olav Skjærpe-Manaf
22.02.15 Magnus Hosen Bjøru
22.02.15 Aleksander Gerhardsen
01.03.15 Martin Sellgren Normann

GRAVLAGTE 
21.11.14 Magda Petrine Rogstad
28.11.14 Hermod Fjelle
10.12.14 Klara Krogdahl
12.12.14 Jonas Berg
13.01.15 Karen Elvida Johansen

15.01.15 Ellen Loe
16.01.15 Kåre Taraldsen
30.01.15 Brit Esaissen
06.02.15 Kristine Brynhild Brøttemsmo
10.02.15 Godtfred Winther Hanssen

LADEMOEN SOKN
DØPTE
18.01.15 Malin Høvik Larsen
18.01.15 Jasper Christiansen
18.01.15 Vanessa Øiahals Bergheim
15.02.15 Julia Madelen Alterskjær   
 Kirknes
08.03.15 Johanna Iren Hauge Gonzalez
08.03.15 Viktor Joel Hauge Gonzalez

GRAVLAGTE
08.01.15 Eldbjørg Olise Albertsen
16.12.14 Anne Kristine Esp Krossøy
13.01.15 Catharina Margrethe Lykke
08.01.15 Solfryd Ulrikke Rabben
19.02.15 Bjarne Sagen
19.02.15 Johan Martin Sæther

BAKKLANDET SOKN
DØPTE
07.12.14 Nora Eidsmo-Wist
07.12.14 Martin Andreas Smedseng
28.12.14 Daniel Augdal
11.01.15 Celine Forseth
25.01.15 Emilian Nordås Hansen
01.03.15 Tale Martine Thorvaldsen   
 Havstad
01.03.15 Iver Gulbrandsen Sørlie
01.03.15 Edward Moksnes

GRAVLAGTE
24.11.14 Are Kristian Jagtøien
26.01.15 Gunnar Adolf Moe
18.11.14 Børje Myrvold
17.02.15 Svein Nilsen
24.02.15 Bjørg Helene Wold

Livets gang

FELLES
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12. APRIL - 2. S I PÅSKETIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: Guds- 
tjeneste sammen med Oromo Evan-
gelical Church in Trøndelag.  
Spr. Rosenkrantz og Temesgen 
Birru. Tale ved biskop Tor B.  
Jørgensen. Kirkekaffe og utdeling 
av Kongens fortjenestemedalje til 
Per Øverland. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Familieguds- 
tjeneste. Spr. Sagen. Lade Barnekor.
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Domprost Ragnhild Jepsen og  
spr. Kittelsaa. 

19. APRIL – 3. S I PÅSKETIDEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Jubile-
umsgudstjeneste – Bakke kirke 
300 år. Preses Helga Haugland 
Byfuglien, domprost Ragnhild 
Jepsen, spr. Kittelsaa, spr. Sagen, 
spr. Rosenkrantz, diakon Smørvik. 
Gjester fra Antanamanjaka. 

26. APRIL - 4. S I PÅSKETIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Gudstjeneste sammen med årets 
konfirmanter. Spr. Ellinggard. 
Kirkekaffe.
LADE KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste 
sammen med årets konfirmanter. 
Spr. Sagen. Samling for konfirman-
ter og foreldre på KA-senteret 
etterpå.
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Solidari- 
tetsgudstjeneste med vennskaps-
menigheten i Antanamanjaka.  
Spr. Kittelsaa, spr. Hilde Rosen-
krantz, konfirmantene og gjester fra 
vennskapsmenigheten. 

3. MAI - 5. S I PÅSKETIDEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Kittelsaa. 
LADEMOEN KIRKE kl.18.00: 
Kveldsmesse. Spr. Kittelsaa.  
Kantor Pettersen spiller utvalgte 
orgelstykker. 

8. MAI - FREDAG
LADEMOEN KIRKE kl.21.00: Jazz-
messe «Etterklang» (se omtale i 
bladet) Spr. Ellinggard. Jazz-kafe.

9. MAI - LØRDAG
LADE KIRKE kl. 11.00 og 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester.  
Spr. Sagen.

10. MAI - 6. S I PÅSKETIDEN 
LADEMOEN KIRKE kl.11.00:  
Konfirmasjonsgudstjeneste.  
Spr. Elinggard. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Konfirma- 
sjonsgudstjeneste. Spr. Sagen.
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Guds- 
tjeneste med konfirmasjon.  
Spr. Rosenkrantz. 

14. MAI - KRISTI HIMMEL- 
FARTSDAG
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse med dåp. Spr. Kittelsaa.

24. MAI - PINSEDAG
LADEMOEN KIRKE kl.11.00:  
Økumenisk pinsegudstjeneste.  
Spr. Ellinggard. 
LADE KIRKE kl. 11.00: Høytidsguds- 
tjeneste. Spr. Sagen

BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høytids-
gudstjeneste. Spr. Kittelsaa. 

25. MAI - 2. PINSEDAG 
LAUGSAND BYDELSKAFÈ kl.11.00: 
Gudstjeneste. Spr. Ellinggard. 
Kirkekaffe.
LADESLETTA HELSE- OG 
VELFERDSSENTER kl. 11.00: Guds- 
tjeneste med nattverd. Spr. Sagen.

31. MAI – TREENIGHETSSØNDAG
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse, 
Spr. Rosenkrantz.
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Familie- 
messe. Spr. Kittelsaa.

TIRSDAG 2. JUNI
ROSENBORG KAPELL kl. 12.15: 
Gudstjeneste med nattverd.  
Spr. Kittelsaa.

7. JUNI - 2. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr. Rosenkrantz. 
KORSVIKA/LADE KIRKE kl. 11.00: 
Friluftsgudstjeneste med markering 
av Skaperverkets dag. Spr. Sagen. 
Kirkekaffe.
KRISTIANSTEN FESTNINGS  
MINNEKAPELL kl. 11.00: Gudstje-
neste. Spr. Kittelsaa. Skaperverkets 
dag. 

14. JUNI - 3. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN PARK kl.11.00: Friluft-
gudstjeneste på Skaperverkets dag. 
Spr. Rosenkrantz. Diakon Smørvik. 

 LADE, LADEMOEN OG BAKKE
12.04.2015 - 20.09.2015

Gudstjenester
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Kirkekaffe. Betel-brass deltar.
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Sagen.
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Stein Ellinggard. 

21. JUNI - 4. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr.Ellinggard. 
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Kittelsaa.

28. JUNI – 5. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Sagen.

5. JULI - APOSTELDAGEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr. Rosenkrantz.

12. JULI – 7. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Hilde Rosenkrantz.

19. JULI – 8. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse.
Spr. Ellinggard.

26. JULI - 9.SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr.Ellinggard.

2. AUGUST – 10. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN

BAKKE KIRKE kl. 11.00: Gudstje-
neste med liturgi fra 1715.  
Spr. Kittelsaa. I Olavsfestdagenes 
program.

TIRSDAG 4. AUGUST
ROSENBORG KAPELL kl. 12.15: 
Gudtjeneste med nattverd.  
Spr. Kittelsaa.

9. AUGUST – 11. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse.
Spr. Kittelsaa. 

16. AUGUST – 12. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr. Sagen.

23. AUGUST – 13. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
LADEMOEN KIRKE kl.17.00:  
Gudstjeneste for små og store.  
Spr.Rosenkrantz.
Utdeling av « Min kirkebok» til 
4-åringene. kl.16.00: Servering av 
kirkepølser.
LADE KIRKE kl. 11.00: Familieguds- 
tjeneste. Spr. Sagen. Utdeling av 
«Min kirkebok» til 4-åringene.  
Kirkesaft/kirkekaffe
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Kittelsaa. Avskjedsgudstje-
neste. Kirkekaffe.

30. AUGUST – 14. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: Felles 

gudstjeneste med Oromo Evange- 
lical Church in Trøndelag.  
Spr. Ellinggard.
BAKKE KIRKE kl. 18.00: Kvelds-
messe. Organisten spiller utvalgt 
musikk. Spr. Rosenkrantz.

TIRSDAG 1. SEPTEMBER
ROSENBORG KAPELL kl. 12.15: 
Gudstjeneste med nattverd.  
Spr. Rosenkrantz.

6. SEPTEMBER – 15. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: Tårn- 
agenthelg.
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Sagen.

13. SEPTEMBER – 16. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Vikar.
LADE KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste 
med presentasjon av årets kon-
firmanter. Spr. Sagen. Kirkekaffe. 
Informasjon til foreldre.

20. SEPTEMBER – 17. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Gudstjeneste med presentasjon av 
årets konfirmanter. Spr. Ellinggard. 
Kirkekaffe.
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Vikar.
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Gudstje-
neste med presentasjon av årets 
konfirmanter. Spr. Rosenkrantz. 

ORIENTERING 
OM NYTT  
KONFIRMANTÅR: 
LADE MENIGHET: 
0nsdag 3. juni kl.17.00 i Lade kirke.

LADEMOEN MENIGHET: 
Onsdag 3. juni kl.17.00 i Lademoen kirke.

BAKKLANDET MENIGHET: 
Onsdag 3. juni kl.17.00 i Menighetssenteret 
på Bakklandet. 

1715
GUDSTJENESTE 
I BAKKE KIRKE
Som et ledd i Bakke kirkes 300-års jubileum 
og som en del av Olavsfetdagenes program 
i 2015 vil vi søndag 2. august holde en høy-
messe i kirken med liturgien som ble brukt i 
1715, da kirken ble vigslet. Den er preget av 
barokkens musikk, og vil virke langsom for 
dagens kirkegjengere. Men slik kan vi få en 
fornemmelse av hvordan det var å gå til kirke 
den gang. Velkommen til en historisk opplev-
else i Bakke kirke!
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Tlf.: 73 52 22 80
Innherredsveien 1, 7014 Trondheim

Nonnegt. 28, tlf. 73 51 33 43. Mobil 91 57 08 29
Bymøbler, klokker, parafinlamper m.m.

Åpent Onsdag kl. 17-19, torsdager 16-20.
Annenhver lørdag 11-15.

ÅPENT 7 DAGER I UKEN!
FERSKE, VELSMAKENDE BAKERI- OG KONDITORIVARER!

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



I januar smalt det i Paris. I februar smalt det i Køben-
havn. Begge steder ble ekstremistisk terror begrunnet 
religiøst og det var religion som ble rammet. Denne gang 
var det steder og personer knyttet til jødedommen. Det 
vekker skremmende minner, og vi sitter med reaksjoner 
som smerte, fortvilelse og sinne. Det har vært godt å se 
at responsen er henimot unison. Religiøse ledere i alle 
leire står sammen. Dette vil vi bekjempe! Dette vil vi stå 
sammen mot! Enkeltpersoner og grupper med hat mot 
alle oss andre må ikke få lov til å ødelegge vårt fredelige, 
mangfoldige fellesskap. Vår tro og våre religioner får 
ikke misbrukes som argument i voldshandlinger og hat. 

Forum for muslimsk-kristen dialog har vært i virksom-
het i Trondheim i tolv år og brakt forståelse og felles-
skap mellom kristne og muslimer i Trøndelag. Jeg har 
fått lede dette flotte forumet siden starten. Flere ganger 
har vi drøftet religion og ekstremisme. Tankene våre har 
vi utgitt på trykk, både i et eget hefte og i flere leser-
innlegg i Adresseavisen. Når vi nå ser at jøder igjen er 
ofre for voldshandlinger simpelthen for noe de er, er det 
viktig å gjenta det forumet sa i 2006, etter skytingen mot 
synagogen i Oslo: «Vi vil gi uttrykk for vår støtte til Det 
mosaiske trossamfunn her i Trondheim. Vi tar avstand 
fra alle former for trusler mot og angrep på synagoger. 
Når ett gudshus trues, rammer trusselen alle tros- og 
religionsfellesskap og de troende i alle religioner. Alle 
hellige hus i alle religioner har det samme krav på full 
respekt og anerkjennelse. Synagogen i Trondheim er i 
denne forstand et viktig gudshus ikke bare for Det mo-
saiske trossamfunn, men også for muslimer og kristne.»

Denne uttalelsen overleverte moskeens leder Moham-
mad Osman Jawari og jeg i fellesskap i synagogen. Vi ble 

tatt imot av Rita Abrahamsen og Julius Paltiel. Det var 
et varmt, vennskapelig møte mellom representanter for 
tre religioner, mellom mennesker som har svært mye 
felles. Siden den gang har vi samarbeidet alle tre grup-
per: muslimer, kristne og jøder i Trondheim, som da vi i 
oktober i fjor laget seminar med fokus på kampen mot 
ekstremisme. Dette er en kamp vi står sammen om. Det 
er helt grunnleggende når trusselen fra ekstreme grup-
per blir synlig at vi markerer at vi alle tilhører det store 
VI som inkluderer, anerkjenner og støtter hverandre i 
vanskelige tider. Det må ikke og skal ikke være mulig at 
noen blant oss sår splittelse og støter enkelte ut. Vi har 
alle samme plass og rett i det norske fellesskapet, og 
vi skal hegne om hverandre, og om alle som er en del 
av vårt samfunn. Denne fellesskaps-tanken ble vakkert 
synliggjort i menneskelenken omkring synagogen helt i 
slutten av februar.

Det er vårt felles ønske å stå sammen i et sterkt, felles 
engasjement, så vi gjør det tydelig for alle at vold, hat og 
ekstreme handlinger ikke vil finne den minste støtte hos 
oss. I dette fellesskapet tar vi gjerne inn mennesker også 
fra andre religiøse sammenhenger, så vel som menne-
sker uten religion. Den som forfekter eller gjennomfører 
ekstremistisk, religiøst motivert vold blir møtt med vår 
faste og utholdende motstand. Det skal ikke være mulig 
å finne støtte for en slik forvridd bruk av religion og guds- 
tro. Samtidig skal vi med all den innsats vi kan mobili- 
sere hjelpe mennesker bort fra slike villfarelser og bidra 
til at de igjen skal finne plass i det fellesskapet vi alle 
samlet utgjør. 

Sokneprest Knut Kittelsaa
Leder av Forum for muslimsk-kristen dialog i Trondheim
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