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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
Diakon Sissel Håve Smørvik Tlf. 468 07 684
Kantor Øivind Netland
Tlf. 913 03 438
Menighetsrådsleder Johanna Trønnes, 
Tlf. 952 63 425

LADEMOEN SOKN:
Besøksadr: Frostaveien 2 H
www.kirken.no/lademoen
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
Angelika Grandy-Teig, tlf: 481 31 773
Diakon og menighetspedagog 
Brit Ninni Fossli Tlf. 904 11 712
Diakon Sissel Håve Smørvik Tlf. 468 07 684
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf. 415 15 860.
Kantor Øyvind Kåre Pettersen.
Tlf. 468 05 373
Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. 915 84 017
Menighetsrådsleder Ingrid Stina Halmø
Tlf. 924 08 353

BAKKLANDET SOKN
Besøksadr: Frostaveien 2 H. 
www.kirken.no/bakklandet 
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 Hilde Rosenkrantz
Tlf. 468 15 485
Kantor Liv-Benedicte Bjørneboe
Tlf. 984 80 322
Diakon og menighetspedagog 
Brit Ninni Fossli Tlf. 904 11 712
Diakon Sissel Håve Smørvik Tlf. 468 07 684 
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf. 415 15 860.
Kirketjener Temesgen Birru
Tlf. 463 79 462.
Menighetsrådsleder: 
Hilde Hov Lauritzen Tlf. 413 24 791

Lade gårds bygninger ligger like ved. 
Det gjør også middelalderske Lade kirke 
som står der hovet på Lade stod i norrøn 
tid. Også nyere historie preger parken. 
Her lå en del av Lade flyplass under den 
andre verdenskrigen. En av splintvollene 
som var bygd for å beskytte flyene er 
bevart i parken. Etter krigen var områ
det stilt til rådighet for skiftende sirkus. 
Parken var tenkt å skulle hete Sirkus
parken fordi tomten i førti år ble brukt 
til sirkus og tivolier. OBOS bruker dette 
navnet i sin markedsføring av Ladeby
hagen. Mange trondhjemmere har trive
lige minner fra sirkusbesøk her. Ellers i 
året lå tomta som et ustelt friområde. 
I 2007 utlyste kommunen en konkur
ranse om utformingen av den nye parken.  
Den ble vunnet av arkitektfirmaet  
Asplan viak med motto «Balansegang». 
Entrepe nøren var Søbstad a/s. Stokkan  
lys a/s stod for lysarrangementene. 
Adressen er Håkon Magnussons gate der  
hovedporten ligger. Parken ligger mellom  
fem gater med historiske navn. Mot 
Lade gård og Lade kirke grenser parken 
til Jarleveien og Lade alle. Den øverste 
spissen peker mot Haakon VII’s gate og 
ved Kirkelig aktivitetessenter går Håkon 
Håkonssons gate. Parken er bekostet av 
kommunen og grunneiere i strøket. Den 
skal ha kostet 17 millioner kroner, men 
Adresseavisen skriver ved åpningen at 
prisen ble på 24 millioner! Den ble innviet  
av Trondheim bys ordfører den 31. august  
2011. Hun slapp løs en stor bunt ballonger. 

Ladeparken er en moderne park i kunst
nerisk utforming og med mange ulike 
aktivitetsmuligheter. I åtte punkter blir 
tilbudet oppsummert opp slik: 1. Kunstig  

dam med hoppesteiner og vannrenne 
med fossefall. 2. Kuperte områder for 
sykkellek. 3. Lekeapparater for de min
ste. 4. Ballspill og klatring. 5. Scene og 
amfi for konserter og andre arrange
menter. 6. Gressplener for soling og 
avslapping. 7. Benker, bord og grill til 
disposisjon. 8. Toalett og handikap
toalett.  Parken har flere asfalterte veier 
og stier. De har navn på kartet på inter
nett, men  det er hverken oversikts kart 
i parken eller navneskilt på veiene. Noen 
av navnene er nevnt i Asplan viaks pre
sentasjon av parken. Følgende sitat fra  
denne presentasjonen kan stille spørs  
mål om publikum lett kan skjønne tanken 
bak utformingen når de besøker parken 
uten annen forklaring enn den de selv vil 
gi ved det de ser: «Vel innenfor «Grand 
entre» skuer man oppover «Parkett-
promenaden». Vann bobler og bruser i 
fontenene på «Akrobat» før det sildrer 
nedover en vannrenne og ender opp i 
et stort vannspeil. Stien «Piskesnerten» 
slynger seg rundt forbi farger og lek på 
«Klovn». Oppe fra «Orkesterplass» får 
forbipasserende førsteklasses overblikk 
over glade barn og voksne som griller, 
spiller voleyball og klatrer. Et ungt par 
sitter på «Kjærlighetsbenken» og får 
med seg et lite stykke amatørteater som 
finner sted på «Minimanesjen».»  

I en annen presentasjon finner vi denne 
setningen: «Ladeparken skal være en 
historiefortellende park som gir biter 
av informasjon på det som en gang 
har vært.» Det er et stort spørsmål om 
parken slik den ligger her med sine veier,  
plener og mange installasjoner, kan 
fortelle historie. De som kommer kan 
glede seg over mulighetene til å leke og 

spasere rundt og seg på alt som er der. 
En besøker kan nok gjøre seg sine tanker  
om hvorfor er alt er som det er der, men 
det skal nok tekst og eventuelt en om
visning til for å få tak i tankene som lig
ger bak.  

Stort sett er det brukt solide og varige  
materialer i parken. Det er nødvendig 
når mange bruker den. Noe er sårbart. 
De fire, fine kubene nede ved vanndam
men er lagd av stål og glass i mange 
farger. De er beregnet for barn som  
kryper inn i dem og leker at de har en 
hytte. Kubene er utformet av kunst
neren Trude Westby Nordmark. Flere av 
glassplatene er knust. En slik park må 
ta høyde for at velferdsstaten utvikler 
ødeleggelseslyst hos noen ungdommer. 
De ønsker særlig å ramme det som er 
vakkert. Blomstene på Blomsterbrua 
over Nidelva er et eksempel på det som 
rammes. Glass er tydeligvis et mål for 
samme lyst til å ødelegge.  

Den som besøker Ladeparken i forholdsvis 
godt vær, kan glede seg over å se mange 
mennesker i alle aldersklasser. Alle hygger 
seg hver på sin måte og viser at de som 
har skapt parken har nådd sitt mål. Den 
er så rikt utstyrt at det er uråd å omtale 
alle ulike installasjoner og enkeltheter. Det 
tok ikke lang tid etter åpningen før naboer 
klaget på at feil og skader ikke raskt ble 
rettet på. Vedlikeholdet av en slik park er 
et problem når lønnsnivået i landet ikke 
tillater å holde vakter eller vedlikeholds
folk i parken. Det er å håpe at nødvendig 
vedlikehold i årene som kommer, vil holde 
denne vakre og interessante parken fin til 
glede for de mange som vil bo i området i 
årene fremover.   

LADEPARKEN
LADEPARKEN BÆRER SITT NAVN MED RETTE. 

DEN LIGGER PÅ GRUNN SOM LÅ UNDER LADE GÅRD I GAMLE DAGER.
TEKST : PER ØVERLAND • FOTO : ANNE CHRISTINE ØVERLAND

Stille bønn eller meditasjon som andre vil kalle 
det kan sammenlignes med pausene mellom puls   
slag ene våre. For å få best mulig utbytte av medita
sjonen må en prøve å være avslappet i kroppen, 
finne en behagelig stilling og kjenne etter en jevn 
og rolig pust. En erfaring mange gjør, er at når en 
virkelig greier å slappe av i kroppen, så kjenner en 
også hvor trøtt en er. For konfirmantene var ikke 
det noe unntak, flere sovnet. Jeg måtte smile, for  
jeg kjente meg så igjen fra den gang jeg som 
småbarnsmor med underskudd på søvn dro på re
treat for første gang.

Reisen var anstrengende nok, men det var vidun
derlig å komme frem. Bare tanken på å få noen 
dager helt for meg selv var nesten for godt til å 
være sant.

Der var det verken fjernsyn eller radio, mobilen var 
avslått. Dagsprogrammet på en retreat er enkelt, 
det består av noen tidebønner. Resten av dagen er 
til egen disposisjon og stille bønn. Det er vel ikke 
så overraskende at jeg gjorde de samme erfaring
ene som konfirmantene på leiren. Jeg kjente på en 
usigelig trøtthet og under meditasjonen første dag, 
sovnet jeg. Det samme skjedde andre dag og tredje 
dag. Noen åndelig opplevelse kunne jeg ikke akkurat 
påberope meg. Det var ikke veilederen min enig i, 
det var slett ikke uvanlig å sovne under bønnen, 
påstod han. Gud arbeider like godt med oss enten 
vi er våkne eller sover. Det er kanskje det du trenger 
aller mest, å få sove. Det var befriende å høre. En 
åndelig erfaring kan overraskende nok være ganske 
jordnær, konfirmantene fra leiren minnet meg om det. 

Sov, du lille, sov nå godt
Du er på den grønne gren. Amen 

SOV, DU LILLE, SOV NÅ GODT
FOR NOEN ÅR SIDEN UNDERVISTE JEG I TEMAET BØNN PÅ KONFIRMANTLEIREN. 
EN UNDERVISNINGSTIME VARER IKKE SÅ LENGE, LIKEVEL TOK JEG SJANSEN PÅ 
Å INTRODUSERE DEM FOR STILLE BØNN. ET VÅGALT PROSJEKT VIL NOEN SI, DET 
KAN VÆRE KREVENDE Å ROE NED EN GJENG MED UNGDOMMER I DEN ALDEREN.

HILDE
ROSENKRANTZ 

sokneprest 
i Bakklandet sokn     
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Hvor ser du hverdagsgodhet?

Jeg ser mye hverdagsgodhet her på kontoret, og 
hjemme – jeg har en kone som er veldig god mot 
meg. Også barna og barnebarna mine. Jeg ser det  
på turer i byen; og jeg setter sånn pris på når folk 
stopper opp og snakker med hverandre; når voksne  
snakker med barn og gir barna oppmerksomhet. 

For meg er det godhet også når vi stopper opp og 
er hos hverandre og hører på hverandre lengre enn 
hva vi tenkte. Det at en voksen bryr seg kan faktisk 
føre til håp for et barn som har det vanskelig. Fordi 
de kan tenke at det finnes i hvert fall én som vet 
om meg, og det kan ha mye å si for den det gjelder.

Det er de små hverdagsgjerninger som løfter livs
kvaliteten et hakk eller tre. Bare det at vi hilser på 
hverandre. Eller hakker is for en eldre nabo så det 
blir tryggere å gå ut.

Vi kan også se til frivilligsentralene i forhold til med
menneskelighet. Frivilligsentralene er fantas t  iske  
fordi der kan du komme fra gata og bli penset inn 
mot en aktivitet som kan interessere deg, eller 
møte mennesker som kan ha samme interesser 
som deg selv. Gjennom frivillighet vil du erfare 
at ved å gjøre noe for et menneske så blir du 
et rikere menneske. Da får du dobbelt tilbake. 
Den dypeste begrunnelsen for frivillighet er ikke 
at flere kommer i aktivitet, men at vi blir rikere 
medmennesker.

Alt Gud har skapt er godt, herunder mennesket; 
vi er skapt til å gjøre det gode. Hvor kommer 
ondskapen inn i bildet?

Ondskapen er det store mysterium i tilværelsen 
som vi ikke klarer å komme til rette med. Teolo
gisk refererer vi til det ondes problem. Vi snakker 
også om kjærligheten og godhetens mysterium, 
altså det godes problem; hvor kommer all godhet 
og all kjærlighet fra? Vi vet at det er kamp mellom 
det gode og det onde. Det er det ingen tvil om. 
For meg er det vanskelig å snakke slik om Gud at 
han er allmektig i den forstand at han kan hindre 
all ondskap som skjer. Og der kommer jo Jesus 
Kristus inn som den som lar ondskapen ramme 
seg, og dør for oss. Slik ligger et tegn på Guds 
håndtering av ondskapen  at Gud ikke kun er  
en betrakter, men faktisk selv går inn i ondskapen 
og lar den ramme seg selv.

Flyktningstrømmen har nådd oss. Vi plikter å ta 
imot mange som har et akutt behov for hjelp. 
Samtidig må vi verne oss mot de mange som 
samtidig kommer med mindre gode hensikter. 
Det store tall som ber om opphold i Norge må 

heller ikke bli for stort dersom vi skal verne vår 
egen befolkning og den trygghet vi har. Hvordan 
vil biskopen peke på balansepunktet?

Det er de som trenger beskyttelse som først og 
fremst skal få beskyttelse. Det er viktig at alle får 
belyst og behandlet saken sin. Det er ingen tvil 
om at vi nå får en utfordring på etisk og moralsk 
grunnlag i forhold til det vi kaller ”vårt velferds
samfunn”. Men jeg liker ikke tonen som kommer 
fra enkelte myndighetspersoner som bruker faren 
og frykten for velferdssamfunnet som en beg
rensning i forhold til gjestfriheten. Jeg tenker uti
fra en kristen forståelse at jeg har en forplikt else 
til å måtte tenke gjennom min velstand dersom 
den skal gå på bekostning av vår nestekjærlig het. 
For nestekjærligheten må gå foran alt. Det kan 
også tenkes at vi som velferdssamfunn må slå 
noe av på kravene.

Er vi blitt et selvsentrert samfunn, hvor vi dyrker våre 
skinnende nye kjøkken i børstet aluminium, shop
pingturer til London og rødvinsmarinerte hytter? 

Vi ser heldigvis at mange engasjerer seg i fri
villighet og lokalsamfunn. Hvis vi skal lese ut fra 
media om hva som har status i samfunnet vårt 
så må jeg nok si at i hvert fall deler av samfunnet 
vårt er selvsentrert og har en egoistisk livsstil.

Vi utfordres i dag til å vise medmenneskelighet i 
forhold til flyktningene, for kloden vår, våre reise
vaner og hvor stort klimaavtrykk den enkelte 
skal sette. Det enkelte menneske må utfordres til 
selv å plassere seg i forhold til hvilket ansvar man 
har for kloden vår. Jeg synes det reise, fritids 
og feriemønster mange i dag har er dypt proble
matisk. ”Det har jeg fortjent!” brukes i dag som 
en slags begrunnelse, men denne måte å tenke 
på må vi rydde av veien. Vi må heller tenke på 
hvilket ansvar vi tar for fellesskap og samfunn.

HVERDAGSGODHET
BISKOP I NIDAROS, TOR SINGAAS, HAR NYLIG I NRK BLITT UTFORDRET OM 

”GODHET”. VI SYNTES HAN SVARTE SÅ GODT AT VI VILLE HØRE MER. 
HER ER ET UTDRAG AV SAMTALEN:

TEKST OG BILDE: BJØRN LIEN
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LADE KIRKE:
14.mai kl. 11.00: 
Lise Margrete Aasum Kvernrød
Ingvild Grønnesby Bakken  
Birk Bjørseth
Petter Liabakk Eriksen
Casper Husby Hagen
Edvin Henriksen
Julie Kvarme
Oskar Kvarme Gilstad
Fredrik Qvigstad
Stener Thoresen Nordnes

14. mai kl. 13.00:
Eirik Bjerkadal
Maja Bye Løvaas
Elise Marlen Slette Eltervaag
Mari Herstad
Amalie Meslo
John Birger Morud
Timian Skjeldal Myhr
Victor Husby Pettersen
Silje Rosvold
Sander Strand Stubban
Nora Nyland Vinje

15. mai (1. pinsedag) kl. 11.00 
Tuva Skog Christiansen
Pia Berg Høyer
Tobias Søvik Oppegård
Ingrid Marie Eiken Sørheim
Salomon Thorvaldsen
Thea Aurora Trøenv
Synnøve Engen Økland 

15. mai (1. pinsedag) kl. 13.00:
Mathias Abelsen Arntsen
Eirin Holand Brenne
Sander Gjetø
Madeleine Opland Hammeren
Julie Gulbrandsen Hjørnevik
Madelen Johnsen Jonassen
Isak Kindseth Lidal
Anniken Løvaas
Selma Olsvold
Hanne Søyseth
Lea Jiao Tørring

LADEMOEN KIRKE:
8. mai kl.11.00
Aron Nielsen Aae
Anne Amundal
Yerossan Temesgen Dabessa
Signe Fjelnset Johannessen
Marie Marø Lavik
Sara Aadal Settemsdal
Franka Louise Bolme Skjærpe
Marie Nilsen Solberg
Thomas Claussen Stakset
Johanne Ås Myklebust

BAKKE KIRKE 
8. mai kl.11.00
Edward Reese Myhre Hanssen
Sten Stensrud
Sandra Grande Langeng
Magnus Jakobsen
AnnChristin Meldgaard
Malin Wold Leinan
Jacob Nicolai Kolstad Rabe
Morten Andreassen Alstadvald
Rasmus Pritsberg
Magdalena Kværnø Sutton
Remi Sinand Oldervik Som en av de første misjonsforeninger i Trond

heim, ble denne stiftet 16.januar 1886.

Åndelig påfyll, giverglede og engasjement for 
misjon er motivasjonen til driftige damer i Bakk
landet sokn. Møteformen er enkel og forutsig
bar: Andakt, bønn, misjonsnytt, mye sang, og 
selv sagt kaffe!

Det samles inn penger til NMS. Vår forening har 
særlig omsorg for flere prosjekter på Madagaskar, 
flere av medlemmene har da også besøkt landet, 
noen opptil flere ganger! Vi har også hatt besøk 
av venner fra Madagaskar.

Bakke misjonsforening har arrangert flere regionale,  
åpne samlinger i Menighetssenteret, med stort 
opp møte av misjonsvenner fra Trøndelag.

I dag er det 10 medlemmer, den eldste er 101 
år, så her er det god plass til flere og yngre!
I 2015 samlet vi inn 62.440 , gitt til Det norske 
misjonsselskap.

Foreningens leder er Inger Johanne Christoffersen,  
ta kontakt hvis du ønsker et sosialt og opp
byggelig fellesskap med mening!

Gud har gitt opp et oppdrag, 
og vi er takknemlig for å få være med!

BAKKE MISJONSFORENING 130 ÅR

ANDAKT, BØNN, MISJONSNYTT, 
SANG OG KAFFE!

ANNENHVER MANDAG, 17.30 – 19.30, MØTES FORENINGENS 
MEDLEMMER TIL MISJONSMØTE I BAKKLANDET MENIGHETSSENTER.

TEKST: HILDE ROSENKRANTZ
FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN

KONFIRMANTER 2016: 

Før sommerferien kommer prestene på besøk til elev ene 
på 8. trinn på Rosenborg ungdomsskole og Lade skole.  

Her vil vi orientere om kirkens konfirmantopp legg i 
deres menigheter og dele ut materiell. Vi vil også 
invitere de som ønsker å delta i konfirmantopplegget 
til et treff i de lokale kirkene før sommerferien. 

De unge vil motta informasjonsbrosjyrer i posten fra 
kirken sentralt og lokalt denne våren.

Det vil bli mulig å melde seg på konfirmasjons opp
legget via menighetens (Bakklandet, Lademoen og 
Lade) hjemmesider etter en nærmere oppgitt dato 
i den lokale brosjyren.  

Vi vil legge ut mer kon kret informasjon på menig
hetenes hjemmesider etter hvert. 
Velkommen til konfirmasjonstiden 201617! 

Hilsen konfirmantprestene

KONFIRMANTER 2016-17: 

Konfirmanter Lade 2015-16
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ET FRISKT PUST

Faren drev gården og mora jobbet  
som lærer. De gikk fast i kirken og 
barna var med i søndagsskolen. 
Men med gudstjeneste kun hver 
tredje uke føltes kirkebesøkene 
mer sporadiske enn som en fast 
del av livet.  

Livet på øya var fint og stablit, 
men litt kjedelig. Da hun ble større 
fikk hun bli med på leir. Hun var ikke 
gamle jenta da hun fikk dra alene til 
både Bakketun og Stølen der hun 
fikk seg mange nye venner.  
Allerede da kjente hun på hvor 
viktig det var at man tok imot nye 
mennesker til kirkeklivet på en god 
måte. «En menighet eller et kristent  
fellesskap er jo ikke en lukket klubb». 

Som de aller fleste andre fra 
øya var tiden moden for å flytte 
hjemme fra etter ungdomsskolen, 
og da dro hun til Namsos for å gå 
på videregående skole. To ganger 
i løpet av ungdomstiden ble hun 
med på ungdomstinget. 

Etter videregående dro hun til 
Borgund  folkehøgskole i Ålesund 
der hun fikk sine beste venner, som 
er med henne fortsatt. Men hun 
var usikker på veien videre. Etter å 
ha jobbet på folkehøy skolen som  
stipendiat, et år etter hun var 
elev der, var hun klar for å reise til 
Trondheim for å ta en bachelor i 
humanistiske fag;, språk, religion og 
norsk. Her delte hun hybelkollektiv 
med venner fra folkehøyskolen.

Etter fullført bachelor fikk Agnes 
jobbe som ettåring i sjømanns
kirken i London. Her var kirken 
både samlende og sosial og alle 
var en like stor del av fellesskapet 
uansett alder. 

I 2011 dro Agnes tilbake til Trond
heim for å ta PPU. Det var da hun  
ble spurt om å stille til valg i Bispe
dømmerådet. Agnes hadde ikke noe  
annet fast å binde seg til, så hvor
for ikke? tenkte hun. Hun ble stemt 
inn i rådet, og ikke nok med det så ble  
hun også med i Kirkerådet der de store  
linjene trekkes. Det er kanskje ikke det  
“gøyeste” hun har vært med på, men 
det var veldig lærerikt og etter fire år 
begynte hun å få teket på det meste 
med papirer, saksbe hand linger og  
lignende. Hun var den yngste i Kirke
rådet og  de andre medlemmene var   
stort sett eldre mennesker med like 
referanse rammer til bøker, hendelser,  
debatter som hadde gått om for
skjellige ting og kirkesyn. Som ung  
og ny i rådet hadde hun andre refe    
ranser, men etter hvert som hun 
fikk erfaring lærte hun at «de voksne 
kan ta feil de også», og hun lærte å  
stole på seg selv, og skjønte at erfar
ing av og til kan ha begrens ninger. 

Men Agnes er kanskje mest kjent  
for sitt engasjement i Åpen folkekirke. 
For første gang ble det i 2015 stilt  
to lister til valget til Bispedømmerådet  
og Agnes stod på førsteplass til  
Åpen folkekirkes liste. Den største 
forskjellen på de to listene var hvor  
dan de forholdt seg til spørsmålet 
om vielse av homofile i kirken. 

Åpen folkekirke er en grasrotbeveg
else. De ønsket å flytte tyngdepunkt
et litt med oppfattelsen av hva er 
et typisk kirkemedlem. De er mer 
opptatt av andre sider av kristen
dommen enn regler. Det er viktig  
hvordan vi kommuniserer og hvor
dan kirken møter folk. Homosaken 
ble et symbol, et uttykk for hvordan 
kirken skal være  en kirke for alle 
som vil være en del av den. Alle er 

en del av samfunnet vårt, og vi tar 
menneskeverdet på alvor. 

For Agnes er det viktig at kirken er 
en relevant aktør i nærmiljøet. Man 
må invitere andre inn, og man må 
invitere seg selv inn i de rette forum 
og stå for initiativet der det trengs. 
Jeg vil at flere skal oppleve hva kirke 
er. Det er jo derfor vi holder på.

Bispedømmets hovedvirksomhet går  
i ansettelser av nye prester, holde 
orden på budsjettet og regn skapet 
for Nidaros bispedømme. Deres klare 
mål er best utnyttelse av sokne
ressursene  Mer himmel på jord. 

Vi står også foran store forandringer  
i kirken. Måten kirken brukes på endrer 
seg og det er viktig at vi er på banen 
for å både å opprettholde tilbud til  
medlemmer og å rekruttere ansatte 
og frivillige. Samtidig skal vi gjøre 
den viktigste jobben:  å overlevere bud
skapet om Jesus gjennom generasjoner. 

Selv liker Agnes gudstjenesten som 
sitt faste samlingspunkt i uken, og 
hun liker å gå i Nidarosdomen. Jeg 
føler det som min kirke og når jeg 
er der får jeg følelsen av å være en 
del av den store kirken. Hun liker 
liturgien som den er  en fast liturgi 
som er prøvd gjennom generasjoner 
 og da må det jo være en grunn til 
at vi har holdt fast på disse leddene 
gjennom så mange år. Den dekker 
alle behovene vi har som mennesker 
og vi gjør det sammen. Kyrie er det 
beste leddet i gudstjenesten  den 
er enkel og den passer for alle og jeg 
kjenner fellesskapet så godt når vi 
sier den. Her bærer vi frem alt vi har 
med oss, og legger det frem for Gud.

Kirken er jo ingen ting uten den 
lokale menigheten.

AGNES SOFIE GJESET BLE FØDT EN SOMMERDAG  I 1986 PÅ JØA I NAMDALEN.
EN TRYGG ØY Å VOKSE OPP PÅ SAMMEN MED SØSTEREN, FORELDRENE OG 
BESTEFORELDRENE I NABOHUSET. 

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

FAMILIEGUDSTJENESTE 10/4 kl. 
11.00 tilrettelagt for små barn. Her vil 
vi møte sauen Krølle. Voksne er også 
selvfølgelig velkomne. 

KVELDSMESSE 17/4 kl. 18.00. 
Gudstjenesten har et meditativt preg 
med mye musikk.

FELLES GUDSTJENESTE 5/6 kl. 
11.00 med den finske kirke med 
sokneprestene Anssi Elenins og Hilde 
Rosenkrantz.

GUDSTJENESTE 12/6 kl. 11.00 i 
minnekapellet på Kristiansten festning. 
Vi feirer skaperverkets dag.

BABYSANG på menighetssenteret
kl. 11.00: 17.03, 31.03, 14.04, 28.04, 
12.05, 26.05 og 09.06
Oppstart til høsten er: 01.09

STRIKKEKAFÈ annenhver tirsdag 
(05.04) kl. 11.00. Gratis kaffe og vafler. 
Oppstart til høsten er: 06.09

BAKKLANDET

LØRDAG 12.MARS KL. 16.00: 
«Lag natts ferd mot dag». Teaterfore
stilling om påske og pinse for barn fra 
9.12. år. Gratis

INTERNASJONAL KULTURKVELD 
Søndag 13/3 kl. 16.00. Gratis

MIDDAG OG FORTELLING
Bordfelleskapet med en god fortelling. 
Torsdag 17/3, 21.april og 12/5 Tid kl. 
16.3018.00. Åpent for alle

KONFIRMASJON 8/5 kl.11:00 
10 unge konfirmeres denne søndagen.

PINSESAMLING for barnehagene 
mandag 9/5 kl. 10.00. Vi inviterer  
også i år alle barnehagene til en vår
samling i kirken i uken før pinse. 
Samlingen er åpen for foreldre og andre 
i menigheten

ØKUMENISK GUDSTJENESTE 
Felles gudstjeneste med Oromomenig
heten 1.pinsedag 15/5 kl.11.00.
Felles måltid etter gudstjenesten

BABYSANGKURS i kirka hver tirs
dag. Påmelding: ingrios@alumni.ntnu.no 

PARKGUDSTJENESTE 12/6 kl. 11  
Kirkekaffe og markering skaperverkets dag.

BABYSANGUDSTJENESTE og 
ELDRES HYGGESTUND tirsdag 
14/6 kl. 11.00

HYGGESTUND i kirka kl. 1214. 
9/3, 13/4, 11/5

UTDELING AV 4-ÅRS BOKA 
søndag 28.august kl.17.00. Velkommen 
til alle som er 4 år eller blir 4 år i 2016. 
Gudstjenesten starter med kirkepølser kl. 16

BARNAS GALLERI-KUNSTNER-
VERSTED Vi har åpent eget galleri for 
barn ogi inviterer til kunstverksted. For mer 
informasjon:  kap. Angelika GrandyTeig

LADE
De fleste samlinger er i KA-Senteret, 
Harald Hårfagres gt. 2, ved Ladeparken 

BABYSANG annenhver torsdag kl. 
1112 i store sal KASenteret. Første 
datoer: 10/3, 7/4. Oppstart høst: 8/9

BARNESANGGRUPPA BALLADE 
(Lade barnekor), øver torsdager fra kl. 
14.3015.30.på Ringve vgs. fra mars. 
Kontakt Arnesen 911 14 112

LADE KANTORI KASenteret tirsdager 
1719. Kontakt: Netland 912 03 438.

Formiddagstreffet har samlinger 8/3, 
12/4 og 10/5 

FORMIDDAGSTREFFET har samlinger 
8/3, 12/4 og 10/5 

SOMMERTUR 14/6. Oppmøte KA 
Senteret kl. 09.00. Vi reiser til Selbu.  
Påmelding Lade kirkekontor 
91112114/94784291 

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 
14. og 15. mai (1. pinsedag). Begge 
dager kl. 11 og 13. Navnene på kon

firmantene og tidspunkt for deres konfir
masjon står annet sted i bladet

KIRKEBURSDAG 20. mai feirer barne
hagene på Lade kirkens bursdag (pinse). 
Invitasjon blir sendt barnehagene, andre 
barn og voksne er også velkomne 

SKAPERVERKETS DAG feires 12/6 
med gudstjeneste kl. 11.00. Ved fint 
være er vi i Korsvika, ellers Lade kirke

4-ÅRINGENE får «Min kirkebok» i 
familiegudstjenesten i Lade kirke, 21/8 
kl.11. Egen invitasjon i posten

LADEMOEN 

FELLES
KORSVANDRING LANGFREDAG 
kl. 13 fra Vår Frues kirke. Korset bæres 
gjennom byens gater med bønn, teks t 
lesing og salmesang under veis. Siste 
stopp er i Nidarosdomen. Vandringen 
varer ca 1,5 time.

OLSOK; PILEGRIMSVANDRING: 
28/7 kl. 20.00 starter vandreguds
tjenesten fra lade kirke til Olavsvaka 
i Nidarosdomen. Langs den gamle 
pilegrimsleia stopper vi i Lademoen og 
Bakke kirker. Her har vi tekstlesing,

bønn og sang. Så møter vi vandrer ne  
fra vest i Vår Frues kirke for vi sammen 
går opp Munkegata til gudstjenest
efeiring i Domen. Velkommen til en 
særpreget gudstjeneste! 

Bakgrunnen for det hele er en svært  
så internasjonal og særdeles all
menn interesse: MAT. Når vi har 
språkkafé, så snakker vi veldig ofte  
om mat. Noen ganger er det nett
opp mat som er satt opp som 
tema, og andre ganger bare blir det  
sånn: vi ender opp med å snak ke 
om mat.

Den gode ideen er å lage en opp
skriftsbok! Ikke en hvilken som 
helst oppskriftsbok, men språk
kafeen i Lademoen sin egen, helt  
spesielle kokebok med arbeids
tittelen «Snakker om mat!». Så 
nå er vi i gang med å samle opp
skrifter, ta bilder og oversette opp
skrifter. For dette blir jo et vakkert  
sammensurium av kinesisk, eritreisk,  
polsk, engelsk, norsk … 
 

Og det blir fargerike bilder og  
hi storier om mennesker og deres  
forhold til mat. Engasjementet er  
stort og det hele er en solskin ns
historie som kanskje ender inn
pakket under juletreet på julaften.

Det er «ålreit» når gode ideer får  
folde seg ut og blomstre. Når det  
finnes mennesker rundt en som 
tar imot den gode ideen og lar den 
få lov å leve videre. Da kan det 
vokse til noe stort og flott, og da 
er det «ålreit» å være diakon og  
kjenne så mange flotte mennesker  
som er med på å skape noe sammen.  
Er det ikke ofte slik at når vi arbeider  
med noe sammen, så kan vi kjenne  
hvordan fellesskapet kan vokse seg  
sterkere?
 

«Gode fellesskap gir alle mulighet  
til både å yte og å ta imot», står  
det i Plan for diakoni. Hvis vi fort
setter å yte og ta imot både i  
gamle og nye fellesskap, blir det  
ålreit å være menneske. Alle 
trenger noen, og alle sitter vi med  
ressurser som kan brukes. Det å  
skrive ned oppskrifter handler ikke  
bare om å lage kokebok. Det å  
være med på dugnad hand ler 
ikke bare om å få en jobb gjort.  
Å være frivillig medarbeider hand ler  
ikke bare om å fullføre en opp
gave. Det handler om noe mye 
større, det handler om å være en  
del av noe, det handler om å være  
inkludert i et fellesskap. Da kan 
det være ålreit å være menneske! 
Når dette skjer i kirken, er det ålreit  
å være diakon! Håper du også har 
det ålreit noen ganger!
 

NOEN GANGER ER DET ÅLREIT...

SISSEL 
SMØRVIK

Dakon  

«LA DE TUSEN BLOMSTER BLOMSTRE», ER DET NOE SOM HETER. OG NOEN 
GANGER BARE SKJER DET! DET SKJEDDE FOR EN TID SIDEN. DET STARTET MED 
EN KVINNE SOM MELDTE SEG SOM FRIVILLIG TIL KVINNERS SPRÅKKAFÉ SOM 
VI HAR HVER FREDAG I LADEMOEN KIRKE. SÅ EN DAG, KOM HUN MED EN 
STRÅLENDE IDÉ! 

LADEMOEN, LADE OG BAKKLANDET 
HAR FÅTT EN NY PREST!

Angelika GrandyTeig har allerede  
jobbet i noen år som prest i forskjel
lige menigheter i Trondheim, men 
fra januar av er hun fast ansatt 
som kapellan i Østbyen. 

Ved siden av de vanlige presteopp
gavene skal hun jobbe mye med 
barn og ungdom. Hun har også  
an svaret for konfirmantarbeidet. 

Angelika sier at hun er opptatt 
av at kirka går ut til menneskene, 
og er en del av lokalmiljøet som 

mange med stolthet hører til. 
Kirka skal ikke være et lukket 
sted, men et åpent felleskap. Hun 
tror at det å samles rundt ordene 
og nattverdbordet kan være en 
kilde til engasjement i verden.  

Angelika kom til Norge fra Øster rike 
for ti år siden. Nå bor hun sammen  
med ektemann og tre barn på 
Nardosletta.  Hun forteller at hun  
gleder seg å bli kjent med men
neskene i Lademoen, Bakk landet 
og Lade. 
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SØNDAG 20. MARS 
– PALMESØNDAG
BAKKE KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr Rosenkrantz.

SKJÆRTORSDAG - 24. MARS
BAKKLANDET MENIGHETS 
OMSORGSSENTER kl.17.00: 
Kveldsgudstjeneste. Spr. Rosenkrantz.
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00: 
Kveldsgudstjeneste. Fellesskaps
måltid. Kap. GrandyTeig.

LANGFREDAG - 25. MARS
LADE KIRKE kl.11.00: 
Pasjonsgudstjeneste. Spr. Ellinggard.

SØNDAG 27. MARS 
- PÅSKEDAG 
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høy
tidsgudstjeneste. Kap. GrandyTeig.
LADE KIRKE kl. 11.00: Høytidsgud
stjeneste. Spr. Sagen.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste. Spr. Ellinggard. 

MANDAG 28. MARS 
- 2. PÅSKEDAG
LADESLETTA HELSE- OG 
VELFERDSSENTER (Lade Allé 80) kl. 
11.00: Gudstjeneste med nattverd. 
Spr. Sagen.
LAUGSAND BYDELSKAFÉ 
kl.11.00: Gudstjeneste. 
Spr.Ellinggard. Kirkekaffe.

SØNDAG 3. APRIL 
- 2.S. I PÅSKETIDEN
BAKKE KIRKE kl.11: Høymesse. 
Kap. GrandyTeig.
LADE KIRKE kl. 11.00: Familieguds

tjeneste. Spr. Sagen. Barnegruppa 
Ballade. Kirkekaffe.
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00: 
«Kunst»gudstjeneste. Barn fra Barnas 
Galleri deltar. Kap. GrandyTeig. 
Åpning av utstilling i Barnas Galleri.

SØNDAG 10. APRIL 
- 3.S. I PÅSKETIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00: Familie
gudstjeneste. Spr. Rosenkrantz og 
Trosopplærer Fossli.
LADE KIRKE kl.11.00: Høymesse. 
Kap. Angelika GrandyTeig. 
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr. Ellinggard. 

SØNDAG 17. APRIL 
-  4.S. I PÅSKETIDEN
BAKKE KIRKE kl.18.00: 
Kveldsmesse. Spr.Rosenkrantz.
LADE KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Sagen.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Rosenkrantz. 

SØNDAG 24. APRIL 
- 5.S. I PÅSKETIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00: Gudstjen
este med årets konfirmanter. 
Kap. GrandyTeig.
LADE KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste 
med årets konfirmanter. Spr. Sagen. 
Samling for konfirmanter og foreldre 
på KASenteret etterpå.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Guds tjeneste med årets konfirman
ter. Spr. Ellinggard. Samling for kon
firmanter og foreldre i kirken etterpå. 

 SØNDAG 1.MAI 
- 6.S. I PÅSKETIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Rosenkrantz. 

TORSDAG 5. MAI 
- KRISTI HIMMELFARTSDAG
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse. 
Spr. Hilde Rosenkrantz.

SØNDAG 8. MAI 
- S. FØR PINSE 
BAKKE KIRKE kl.11.00: Konfirma
sjonsgudstjeneste. Spr. Rosenkrantz.
LADE KIRKE kl. 11.00: Dåpsguds
tjeneste. Spr. Sagen.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: Kon
firmasjonsgudstjeneste. 
Spr Ellinggard. 

LØRDAG 14. MAI
LADE KIRKE kl. 11.00 og 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester. Spr. Sagen.

SØNDAG 15. MAI 
- PINSEDAG
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høytids
gudstjeneste. Spr. Rosenkrantz.
LADE KIRKE kl. 11.00 og 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester. Spr. Sagen.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: Øku
menisk gudstjeneste. Spr. Ellinggard 
og Temesgen Birru. Kirkekaffe. 

MANDAG 16. MAI 
- 2. PINSEDAG
LADESLETTA HELSE- OG 
VELFERDSSENTER (Lade allé 80) kl. 
11.00: Gudstjeneste med nattverd. 
Spr. Sagen.
LAUGSAND BYDELS KAFÉ kl. 
11.00: Gudstjeneste. 
Spr. Ellinggard. Kirkekaffe. 

Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
20.03- 0.0.2016

DØPTE     
14.11.15 Morten Helgesen Busch
14.11.15 Joakim DragvollSonstad
14.11.15 Ada Haukdal Kielland
14.11.15 Silja Haukdal Kielland
14.11.15 Mathias Kirkerud
29.11.15 Lucas Søreng Haugen
06.12.15 Sunniva Eriksen Garberg
06.12.15 Gabriel Flakk Haugen
13.12.15 Sofie Szabo Sneisen
14.02.16 Isabella Adrian

VIGDE
31.12.15 Linde Marie Østgaard og 
Thomas Kjøglum
27.02.16 Ekaterina Danilevskaya 
og Ola Lindseth

GRAVLAGTE 
27.10.15 Aase Magdalene 
Ludvikke Flatnes
10.11.15 Olaf Haugen
10.11.15 Jan Henry Nikolaisen

19.11.15 Ellen Irene Dahl
20.11.15 Karen Dahlen Kaspersen
27.11.15 Tove Vikestad Horsfjord
11.12.15 Edith Margrethe Wøhni
15.12.15 Ingrid Olsen
18.12.15 Hallbjørn Melvin Hansen
29.12.15 Bjørnar Dyb
08.01.16 Ellinor Bjørnerem
12.01.16 Gunnar Carlsen

LADEMOEN SOKN       

DØPTE 
22.11.15 Linus Isdahl Ulvang
29.11.15 Aron Hammerfjell
29.11.15 Marlene Stenvig Sundero
29.11.15 Even Dahl Georgsen
13.12.15 Kasper Johansen Wolden
13.12.15 Henrik Emmanuel Fægri
13.12.15 Gustav Jørgensen Momyr
13.12.15 Viktor Olavi Andresen   
 Puurtinen
10.01.16 Harald Kirsebom
10.01.16 Silje Vestgöte
10.01.16 Agnes Kamstrup Samdal
24.01.16 Conrad Atlas Setsaas   
 Halbostad
24.01.16 Oskar Carl Rudolf 
 Kvalstad Håkansson
24.01.16 Hedda Ciljan Skjelbred
24.01.16 Sondre Herre Hjelseng

31.01.16 Oskar Kvarme Gilstad
31.01.16 Pia BergHøyer
07.02.16 Georg Solem
21.02.16 Petra Jandatter Solem
21.02.16 Herman Skjærvik 
 Helmersen
21.02.16 Konrad Lehn Sundberg

VIGDE    
19.12.15 Ekaterina Gladina og   
 Andrei Pavlov
02.01.16 Beathe Herfjord og 
 Lars Petter Bjørgen
06.02.16 Silje Vestgöte og 
 Harald Kirsebom
19.02.16 Hanne Marthe Selbo og   
 Roger Kolberg
20.02.16 Tonje Jensen og 
 Lars Kristian Iversen

GRAVLAGTE  
13.11.15 Karl Johan Hestdal
01.12.15 Lissy Dolly Margida Melhus
10.12.15 Rolf William Jensen
11.12.15 ElseBritt Krogstad
14.12.15 Bodil Irene Stræte
15.12.15 Per Herman Hervik
18.12.15 Erling Sverre Sjong
21.12.15 Reidar Foss
22.12.15 Georg Johannes Dyrø
30.12.15 Ingeborg Anna Wean
05.01.16 Aud Sollaug Pedersen
14.01.16 Solbjørg Gunnhild 
 Juliansen
22.01.16 Torbjørn Johansen

LADE SOKN

DØPTE 
15.11.15 Astrid Løkken
25.12.15 Lukas Faanes Henriksen
10.01.16 Ingrid Brun Stokland

GRAVLAGTE  
23.10.15 Peter Andreas Bakken
06.11.15 Trude Eggen
27.11.15 Johan Thoresen
10.12.15 Karen Woldseth
18.12.15 Reidun Karoline Bergljot Wold
21.12.15 Wenche Sten Midtgård

BAKKLANDET SOKN

Livets gang
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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

Nonnegata 28, T: 73 51 33 43, M: 915 70 829
Bymøbler, klokker, parafinlamper m.m

Åpnet onsdager 17-20, torsdager 17-20
minst annenhver lørdag 11-15 

(se på inngangsdøren for nærmere informasjon)
ÅPENT 7 DAGER I UKEN !!!

 FERSKE, VELSMAKENDE BAKERI- OG KONDITORIVARER!

920 99 749

DROPIN-DÅP
Åpen dåpslørdag 

lørdag 7/5 kl. 1215
i Lademoen kirke 
Husk å ta med fødselsattest. 

Minimum to faddere.

SØNDAG 22. MAI 
- TREENIGHETSSØNDAG  
BAKKE KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Kap. GrandyTeig.
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. 
Spr. Sagen. Kirkekaffe KAsenteret.

SØNDAG 29. MAI 
- 2.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Spr. Ellinggard.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Kap. GrandyTeig.

SØNDAG 5. JUNI 
- 3.S. I TREENIHGETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00: Felles 
gudstjeneste med Den finske kirke. 
Spr. Rosenkrantz og Spr. Elenins.
LADE KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse. Spr. Ellinggard.
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: 
Høymesse. Kap. GrandyTeig. 

SØNDAG 12. JUNI 
- 4.S. I TREENIGHETSTIDEN
KRISTIANSTEN FESTNING, 
MINNEKAPELLET kl.11.00: Guds
tjeneste. Markering av Skaperver
kets dag. Spr. Rosenkrantz.
KORSVIKA/LADE KIRKE kl. 
11.00: Friluftsgudstjeneste med 
markering av Skaperverkets dag. 
Spr. Sagen. Kirkekaffe.
LADEMOEN PARKEN kl. 11.00: 
Friluftsgudstjeneste med markering 
av Skaperverkets dag. 
Spr. Ellinggard. Kirkekaffe. 

TIRSDAG 14.JUNI 
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Babysang gudstjeneste i samarbeid 

med eldres hyggestund. Spr. Ellinggard 
og diakon Smørvik. Kirkekaffe/lunsj.

SØNDAG 19. JUNI 
-  5.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse

SØNDAG 26.JUNI 
– 6.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00: orto
doks gudstjeneste i forbindelse 
med møte i Kirkenes Verdensråds 
Sentralkomite
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00. 
Økumenisk gudstjeneste med 
Oromo Evangeligcal Congregation 
og deltagere fra Kirkenes Verdensråd

SØNDAG 3. JULI 
- 7.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse

SØNDAG 10. JULI 
- 8.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse

SØNDAG 17. JULI 
- 9.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse

SØNDAG 24. JULI 
- 10.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse

SØNDAG 31. JULI 
- 11.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse

SØNDAG 7. AUGUST 
- 12.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Høymesse

SØNDAG 14. AUGUST 
- 13.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Høymesse

SØNDAG 21. AUGUST 
- 14.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse.
LADE KIRKE kl. 11.00: Familie
gudstjeneste. Spr. Sagen. Utdeling 
av «Min kirkebok» til 4åringer. 
Kirkesaft/kirkekaffe.

SØNDAG 28. AUGUST 
- 15.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00 Høymesse
LADEMOEN KIRKE kl. 17.00: 
Familiegudstjenesten. Utdeling 
av «Min kirkebok» til 4åringene. 
Servering av kirkepølser fra kl. 
16.00 til alle. 

SØNDAG 4. SEPTEMBER 
- 16.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste. Tårnagenter

SØNDAG 11. SEPTEMBER
-17.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl. 11.00: 
Gudstjen este med presentasjon 
av årets konfirmanter. Kirkekaffe. 
Informasjon til foreldre.
LADE KIRKE kl. 11.00: Gudstjen
este med presentasjon av årets 
konfirmanter. Kirkekaffe. 
Informasjon til foreldre.
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00: 
Gudstjeneste med presentasjon 
av årets konfirmanter. Kirkekaffe. 
Informasjon til foreldrene.

DRIVE IN - VIGSEL
Vigsel og forbønn 

lørdag 28/5 kl. 1215 
i Lademoen kirke

Husk prøvingsattest 
og to forlovere! 
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Bladbærerne henter bladet på Østbyen eller Lade kirkekontor. Henting kan avtales ved henvendelse til kontorene. 

Menighetsbladet gis ut av Bakklandet, Lademoen og Lade menigheter. Bladets kontonr. er: 8601.43.54036. 
Gaver til menighetsbladet kan sendes til denne kontoen eller leveres på kirkekontorene.

INNSAMLINGSAKSJON 
KIRKENS NØDHJELP

Konfirmantene i Bakklandet, Lademoen og Lade menighet deltar 
i en landsomfattende innsamlingsaksjon, kalt Fasteaksjonen 2016. Se info ovenfor.

Konfirmantene fra Lademoen og Bakklandet har sin innsamling søndag 13. mars.
Ladekonfirmantene står på kjøpesentra og går fra dør til dør 12/3. 

Vi kan ikke nå alle. Det er mulig å gi en gave til Kirkens Nødhjelp 
ved å sende SMS til 2426.Da gir man 200 kr til aksjonen.

FASTEAKSJON 2016:

I KRISER ER VANN KRITISK
ALDRI FØR HAR VI SETT SÅ MANGE STORE HUMANITÆRE KRISER PÅ EN GANG. 

KIRKENS NØDHJELP ER I KATASTROFEN MED RENT VANN. NÅ TRENGER DE DIN HJELP.

Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av  
katastrofer – verden over. Det siste året har Kirkens 
Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktning er 
i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, flom ofre i Ma lawi, 
tørkerammede i Etiopia og jordskjelv ofre i Nepal. 

I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den verste  
tørken på 30 år. Ifølge etiopiske myndig heter vil 10,2   
millioner være truet av kritisk mat mangel i 2016. 
Mer enn halvparten av disse er barn. 5,8 
millioner mennesker er i akutt mangel på 
vann. Blant dem som er hardt rammet, 
er bøndene i Ankober-distriktet. 

66-åringen Dagne i landsbyen Washa 
har sjelden sett en verre tørke gjennom  
sine 40 år som bonde. –Jeg har vært gjen-
nom vanskelige perioder i livet mitt. Det 
har skjedd før at regnet ikke har kommet 
og vi har prøvd å overleve med det lille vi har. 
Men dette er noe av det vanskeligste jeg har opplevd.  
Hver eneste dag må hele familien stå over mål tider for å 
spare på maten, forteller nibarnsfaren. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige 
avlinger og utarmede beitemarker. Bøndene mister 
dyrene sine og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille 
regnet som har kommet, har ikke vært nok til å gi 
avlinger. For å klare seg, må bøndene selge dyrene 

som har overlevd så langt i tørken. De blir tvunget til å  
selge kyr som har sørget for verdifull melk til barna  
i familien. Nå har mange snart verken dyr eller penger  
igjen. Dagne håper på regn, men er bekymret for 
hvordan han skal klare å drive jorda uten oksene sine. 
– Vår eksistens avhenger av dyrene våre. Uten dem, 
blir det vanskelig for oss å overleve. Jeg vet ikke hva  
jeg skal gjøre, sier Dagne fortvilet. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og 
flere andre av de verst rammede om-
rådene i Etiopia. Behovene er akutte. 
Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann 
og trygge sanitære forhold. – Vi er i gang 
med nød hjelpsarbeidet og har jobbet 
forebyggende i flere måneder. Men når 

omfanget er så stort, trenger vi all den 
hjelpen vi kan få, sier general sekretær 

Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det  
aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i kata-
strofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode 
sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig  jobber de 
sammen med folk i utsatte områder for å forebygge 
den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp job-
ber også med å påvirke politikere og andre beslut-
ningstakere til å stanse klima endringene.  
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