MENIGHETSBLAD
BAKKLANDET, LADEMOEN OG LADE
NR 03_ 2016

03 SAWOBUNA
LEDER:

05

ÅRETS

KONFIRMANTLEIR

06

HISTORIEGLIMT:

KIRKEKLOKKENE

08

PORTRETTET:

MIKAEL
DORSIN

VEIEN TIL DEN STORE GLEDEN
Preses
HELGA
HAUGLAND
BYFUGLIEN

«1 LA IKKE HJERTET BLI GREPET AV ANGST. TRO PÅ GUD OG TRO PÅ MEG! 2 I MIN FARS
HUS ER DET MANGE ROM. VAR DET IKKE SLIK, HADDE JEG DA SAGT DERE AT JEG GÅR OG
VIL GJØRE I STAND ET STED FOR DERE? 3 OG NÅR JEG HAR GÅTT OG GJORT I STAND ET
STED FOR DERE, VIL JEG KOMME TILBAKE OG TA DERE TIL MEG, SÅ DERE SKAL VÆRE DER
JEG ER. 4 OG DIT JEG GÅR, VET DERE VEIEN.» JOH 14,1-4

Hvordan skal vi møte frykten? Jesus møter oss i
adventstiden med disse ordene: «La ikke hjertet bli
grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.»
Ordene leder tanken til julenatten. Vi har sett dem
for oss mange ganger: Gjeterne i den stille natten
blir forskrekket av en engel som var omkranset av
lyset fra Herrens herlighet. De ble overveldet av
redsel, står det, og det kan neppe ha vært lett å
følge engelens ord til trøst: «Frykt ikke».
I følge psykologer reagerer de aller fleste mennesk
er på frykt med forvirring. Planlegging og rasjonelle
tanker kobles bort; det tar for mye tid og energi.
Dessverre overtar et litt mer primitivt område av
hjernen, som har lite erfaring med nødsituasjoner,
og derfor sender de fleste mennesker ut i helt
irrasjonelle handlinger.
La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus til
disiplene like før han feiret siste påskemåltid med
dem. Rådet han gir, kan vi ha god bruk for. Men lett
er det ikke. Bare noen dager senere ser Jesus ned
på menneskeheten fra korset og sier: «Tilgi dem, for
de vet ikke hva de gjør». Og det er sant. Vi er for
virrede. Vi ødelegger skaperverket, vi er grådige og
egoistiske. Kanskje er det frykten som driver oss.
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

Men Gud vil ikke at vi skal være forvirret. Han sier:
«Stol på meg!» Gjeterne på Betlehemsmarken fikk
en konkret oppgave til hjelp mot forvirringen: «Jeg
forkynner en stor glede», sa engelen. De ble opp
fordret til å gå til stallen for å finne Frelseren i krybben.
Så går også vi med langsomme skritt mot jule
feiringen. Gjennom advent er vi invitert til å dele
forventningen om han som stadig kommer i julens
evangelium, i ord og sakrament. Guds Sønn deler
menneskelivet med oss, og han viser oss veien til
Gud. Guds Sønn kom til oss for å være sant
menneske sammen med oss. Han leder oss til
ham som skapte oss.
«La ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på
Gud og tro på meg». Det er slik han viser oss veien
vi skal gå. Han forkynner at frykten skal vike for
glede. Det er ikke et lettvint livsmestringsråd.
Jesus sier at vi vet veien dit han går. Og det er sant:
I tro vet vi det. Det er adventens vei. Vi går den i tillit
til Guds nåde som viser oss kjærlighetens vei. Den går
til vår neste. Den går til flyktningen og til den utstøtte.
Den går til et såret skaperverk. Den er bygget av
kjærlighet og tjeneste.
VELSIGNET JUL.
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Besøksadr: Frostaveien 2 H
www.kirken.no/lademoen
www.facebook.com/lademoenkirke
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Menighetsrådsleder Ingrid Stina Halmø
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BAKKLANDET SOKN

Besøksadr: Frostaveien 2 H.
www.kirken.no/bakklandet
www.facebook.com/bakkekirke
Kontakt: 994 36 000.
post.bakklandet@kirken.trondheim.no.
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Ansatte:
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Tlf. 468 15 485
Kantor Liv-Benedicte Bjørneboe
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Tlf. 415 15 860.
Kirketjener Temesgen Birru
Tlf. 463 79 462.
Menighetsrådsleder:
Hilde Hov Lauritzen Tlf. 413 24 791
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SAWOBUNA
I CARL OVE KNAUSGÅRDS BOK HØSTEN, SKRIVER HAN TIL SIN
UFØDTE DATTER OG FORTELLER HENNE OM DEN VERDEN
HUN SKAL MØTE NÅR HUN BLIR FØDT.
TEKST : STEIN ELLINGGARD

I boken avslutter Knausgård
med et kapitel om Ansikter.
Ansikter som den lille skal leve
sammen med når hun løftes inn
i familiens fellesskap.
Ansiktene, er noe av det
som skiller oss fra hverandre
og gjør oss til det vi er. Om vi
ikke husker navn er det lettere å
huske et ansikt.
Og midt i ansiktet, skriver
Knausgård finnes der to hull,
øynene. Øyet, et fantastisk
organ. For gjennom øyet mottar
vi en mengde informasjon. Det
kommer til oss gjennom lys og
energi fra den ytre verden, og
omdannes i hjernen vår til bilder
med dybder, farger og en mengde
nyanser. Skaper følelser og
stemninger, latter og gråt.
Men, det går ikke bare lys og kraft
inn i øynene våre, for også ut fra
øynene kommer det lys. Kanskje
er det ikke alltid like sterkt, men
det brenner noe der inne. Kanskje
ser du det best når et menneske
dør, når lyset slukner.
Uansett hvor du beveger deg,
møter du ansikter, møter du
øyne. På bussen, ved middags
bordet, på gata, i kirken.
Noen ansikter ser du bare den
ene gangen, andre møter du
regelmessig, ja noen ansikter er
der gjennom hele ditt liv. Dine
barn. Den du deler livet med.
De preger din hverdag. Du ser
ansikter som noen ganger ut
stråler kraft og energi, og andre
ganger virker kraftløse og bort
vendte, du ser sinnsstemninger,
latter og gråt. Noen ganger

åpne, andre ganger lukket. Hele
livet har ansikter fulgt oss og
vi har møtt andres ansikter.
Det har satt sine spor. For noen
har det blitt et sted hvor en er
blitt sett og elsket og kjent seg
viktige. For andre har det vært
et sted der skam og skyld og
litenhet har vokst frem.
Jeg tror at vårt bilde av Gud
henger mye sammen med hvilke
ansikter og øyne vi har møtt.
Vårt bilde av Gud formes gjen
nom våre erfaringer.
Den svenske Karmelittmunken,
avdøde Wilfred Stinissen har et
sted sagt, at å tro er å la seg
bli sett. For noen kan det være
en god tanke, for andre kan det
kjennes ubehagelig. Gud, et
overvåkningskamera som ser
alt, alle mine svarte flekker og
mørke rom og dømmer meg.
Som gjør at jeg blir liten.
En gang for lenge siden var det
en kvinne som fødte et barn.
Hun var trellkvinne. Fordi kona
i huset ikke kunne få barn, ble
hun valgt ut til å føde hus
herrens barn.
Men sjalusien bredte seg i hjem
met, og en dag ble hun kastet ut
med barnet sitt. Hun måtte flykte
ut i Sinai- ørkenen. Der satt hun
ved kilden på veien til Sjur. Og
kjente seg liten og hjelpeløs,
uten fremtid og håp, på flukt.
Da skjer det underlige. En engel
kommer til henne, og gir henne
et løfte. Et løfte om at hennes
ætt skal bli stor, ja så stor at
den ikke kan telles.

Kvinnen er Hagar og sønnen
er Ismael. Dette møte blir et
vendepunkt for henne. Hun er
blitt sett av Gud. Og hun gir
derfor Gud et navn:
Du er en Gud som ser meg. Og
hun gav brønnen der hun satt
et navn. Lahai-roi brønnen, som
betyr- brønnen til den levende
som ser meg.
Vi trenger alle sammen å bli
sett på med barmhjertige og
nådige øyne, ofte og lenger. For
det er en mangelvare i dag, og
vi selv kan lett bli den tøffeste
dommeren i livet.
Sawobuna -Jeg ser deg. Slik
hilste Zuluene i Sør-Afrika
hverandre, og den som kom sa
Ngihona- Jeg er her! En betyd
ning av dette er at inntil du så
meg eksisterte jeg ikke. Ved å
se meg, brakte du meg til livet,
gav meg eksistens. Zuluen sier
derfor : En person er en person
på grunn av de andre. Vi blir til i
et fellesskap.
Kanskje er det også det som
skjer i møte med Guds livgivende
blikk og hans ansikt. Vi som tror
på Hagars Gud, som møter oss
der vi er, og ikke der vi tenker
at vi burde være. Som ser og
likevel elsker oss tvers gjennom.
Uforbeholdent. Slik Gud møter
oss den aronittiske velsignelsen.
Herren velsigne deg og bevare
deg. Herrens la sitt ansikt lyse
over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og
gi deg fred.
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TÅRNAGENTER

BRA NOK

HELGA 3. OG 4. SEPTEMBER HADDE VI BESØK AV
21 TÅRNAGENTER I LADEMOEN KIRKE.

TEMAET ”BRA NOK” ER NOE DAGENS UNGDOM TENKER MYE PÅ.
PÅ KONFIRMASJONSLEIREN I ÅR ER NETTOPP DETTE TEMAET VI HAR KONSENTRERT OSS OM.
VI HAR BLANT ANNET SNAKKET OM TEMAET INNENFOR BIBELHISTORIER OG SANGER.

Agentene er 12 år og kommer fra hele domprostiet.
På lørdag hadde de med seg noen «Englevakter» (foreldre)
som passet på oss.
For å komme inn i kirkerommet måtte de gjengi et passord
som de hadde funnet. De fikk et agentbevis med finger
avtrykk. Inne i kirka var det en labyrint som de måtte gå
for å få utdelt en mappe med utforskningsutstyr.
De hjalp oss med å finne kirkeskattene som var borte.
De utforsket tårnet og kirkeorgelet. Telte flaggermus og
spiste agentmat. Så var det oppdrag gudstjeneste.
Agentene øvde på bibeltekster, salmer og prosesjon til
ttårnagentgudstjenesten neste dag. Vi avsluttet med lys
tenning og kveldsbønn.
Søndag var det tårnagentgudstjeneste med agenter og
familier til stede.

H

H

H
Fra 4- år- bok- utdeling i Lade kirke.
Sokneprest Sagen og barna, søndag 21. august.

6- åringene utforsker Lade kirke og tenner lys
sammen med sokneprest Sagen.

MEDARBEIDERFEST

H

H

H

H
H

PÅ KA- SENTERET PÅ LADE.

Alle frivillige og rådsmedlemmer på Østbyen var
invitert. Staben på Østbyen stod for servering og
underholdning denne kvelden. Dette gjør vi for
å vise at vi setter pris på og takker for alt frivillig
arbeid som blir gjort i menighetene.
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Bibelhistorien ”Bortkommen sønn” har vi fokuset
mye på, på grunn av budskapet i teksten. Sønnen
syndet mot faren sin og trodde han ikke var bra
nok som sønn, og ikke kom til å få tilgivelse. Han
dro til faren og det viste seg at han var bra nok
og at faren overså hans synder, og fortalte at han
alltid ville være hans sønn. Vi kan sammenligne
oss selv med denne teksten, fordi mange unge

tror at de vil bli utstøtt eller sett ned på hvis de
gjør noen feil.
Vi konfirmanter synes dette temaet passet bra til
leiren, og var interessant og ha som tema. Temaet
passer i mange situasjoner og er veldig globalt.
Hilsen Maren Melting Sunde, Trym Forseth og Charlie Ellard
5

HISTORIEGLIMT

KIRKEKLOKKENE I LADE,
BAKKE OG LADEMOEN KIRKE
TEKST: PER ØVERLAND • FOTO: BYARKIVET, TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEKLOKKA KOM TIL EUROPA PÅ 300-TALLET FRA DE KRISTNE
KIRKER OG KLOSTRE I NORD-AFRIKA OG MIDT-ØSTEN.

Gjennom tusen år har klangen
fra kirkeklokker samlet folk til
gudstjeneste i byen ved Nidelva.
Mange gleder seg over den vakre
klangen og mange følger lyden til
sin kirke. Andre ergrer seg over å
bli forstyrret en fredelig fridags
morgen når de trenger søvn etter
en belivet aften. Uansett hører
kirkeklokkenes klang til søn- og
helligdagene i vårt land. Påske-,
pinse- og julaften ringes en hel
time. Kirken bruker klokkelyden
på to måter. De brukes til å samle
folk til å lovprise Gud ved guds
tjenesten, men også som innslag
i gudstjenesten. Ved innledningen
slås det tre slag som avslutning
på den stille bønn og minner om
at vår bønn stiger opp til Gud. Etter
velsignelsen i slutten av høy
messen slås tre ganger tre slag
som takk for Guds velsignelser.
Pussig nok har Østbyens eldste
kirke, Lade kirke, den nyeste
klokka. Alle de tre kirkene har
nok hatt klokker fra opprinnel
sen av; gjerne en mindre og
en større; alle av bronse. Vi har
ikke kilder som kan fortelle når
de første kirkeklokkene kom til
Lade. De nåværende kirka er
satt opp omkring år 1180.
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Kanskje var det fra begynnelsen
av en annen type instrument til
å slå lyd på før messen. Muligens
et triangel i metall. Klokkene ble
tatt hånd om av klokkeren slik
som tittelen hans sier. I mindre
kirker som Lade og Bakke, stod
klokkeren i gamle dager nede i
kirkerommet og trakk i klokke
tauet når det skulle ringes. I dag
har alle kirkene elektriske appa
rater som kirketjeneren trykker
på når det skal ringes. Dersom
er tar seg opp i tårnet der klok
kene henger, vil en se at det
sjelden er folk der. En kan finne
avlagte kolver og annet som
er blitt liggende fra tidligere
reparasjoner.
Lade kirke har to klokker i tårnet
og en gammel, sprukken klokke
som står i våpenhuset.
Den gamle klokka er fra 1705.
Den ble støpt av Fredrik Kessler
i Ila det året. Den er uten dekor.
Muligens er den omstøpt slik
at vi her kan ha metallet fra
en eller to eldgamle klokker.
Middelalderens klokker var
gjerne litt lengre og smalere enn
nyere klokker. I 1684 ble den
gamle råtne takrytteren med

de to klokkene revet og en ny
bygd. Natta mellom 11. og 12.
desember 1689 ødela stormen
den nye takrytteren og de to
klokkene falt ned og ble skadet.
I 1694 fikk kirka en general
overhaling. I 1705 kom den nye
klokka og var i bruk til 1940.
Den 25. april 1940 falt den ned
og fikk en sprekk. Den står nå i
våpenhuset like innenfor døra.
De to klokkene som nå brukes er
fra 1884 og 1946. Tidlig i 1880
-åra sprakk en av klokkene.
Den ble erstattet av en ny i 1884.
Etter all sannsynlighet ble den
gamle klokka smeltet om og
metallet nyttet i den nye. Teksten
på klokka fra 1884 forteller hvem
som støpte den: «Støbt af Lars
Rustad 1884», står det i gotiske
bokstaver på den ene siden.
Midt i årstallet står datidens
riksvåpen. På den andre siden
står er en dekorasjon som ser ut
som Trondhjems byvåpen. Klokka
fra 1946 har en lang tekst som
forteller mye om den. Klokka ble
kalt for Fred, men det står ikke på
den. Øverst står det: «O. Olsen &
Søns Klokkestøperi Nauen Tøns
berg 1946». Nederst står denne

teksten: «Lad oss takke og bede.
Gitt av foreningen til Lade kirkes
restaurering Anno Domini 1945».
Midt på den ene siden står dette
verset: «Kling no klokka, ring og
lokka, ung og gammel, til Herrens
hus». På den andre siden er det
plassert en oppslått bok med
tittel Biblen.
Da Anna Dorothea kirke stod
ferdig på Bakke i 1715 ringte
nok to klokker til åpningsguds
tjenesten der biskop Peder
Krogs hustru Anna Dorothea var
til stede. De to klokkene som
idag henger i tårnet på Bakk
landet kirke, er nok i omsmeltet
form de samme to klokkene.
De fikk sin nåværende form
henholdsvis i 1766 og 1771.

og Tosten Öen. Jeg sprak af
Sorg/ da man for Frideric den
femte mjg brugte daglig til at
ringe med og glemte at klinge
vel som før. Nu har jeg klang
igen/ Gud lade mjg nu vare til
Værdens Ende hen. Simon Wols
Mag. Et Pastor Loci». I tillegg
står «C 7» som betyr Kong
Christian den syvende. Simon
Wolff var visepastor i Strinda
fra 1755 til han døde 1. april
1778. Han var født i København
og tok magistergraden der. Han
var prest både i Lade og Bakke
kirke og han nok skrevet tekst
en som er støpt på klokka.
Den mindre klokka fra 1771
har ingen tekst eller dekorasjon.
Den har fått avslått et stykke
nederst, men klinger bra likevel.

Den første, den største, har en
dramatisk historie som fremgår
av innskriften, mens den andre
mangler tekst. Kong Frederik
den femte døde 14. januar
1766 og skikken var at rikenes
kirker skulle ringe fire timer hver
dag i firti dager ved monarkens
bortgang. Storklokkas tekst
er: «Denne klokke er støbt i
Trondhjem hos Arnt Hedemarck

Lademoen er den nyeste av
Østbyens tre kirker. Da den ble
innviet 15. november 1905,
ringte de to klokkene som var
støpt i bronse året før ved a/s
Baklandets Støberi og Mekaniske
Værksted. Den vanlige legeringen
er 78 % kopper og 22% tinn.
Fremdeles er begge klokkene på
plass og i bruk. Begge klokkene
er tekstet med støperiets navn:

«A/S Baklandets Støberi og
Mek. Værksted 1904». På den
ene mangler eller har fått e-en i
Mek forkrøblet. Den ene klokka
har en innskrift fra profeten
Jeremias bok kapitel 22 vers 29:
«Land, land, land hør Herrens
ord JR. 22-29». Den andre
klokka har et sitat fra Salme
150 vers 6: «Alt hvad der har
Aande love Herren. Hallel. Sal.
150.6». I den nyeste bibelover
settelsen av 2011 lyder det
slik: «Alt som har ånde, skal love
HERREN. Halleluja». Verset er
det aller siste i Salmenes bok.
For at klokkeslagene to ganger
i gudstjenesten skal høres godt
kirkerommet, blir de overført
over høyttalerne.
En særlig funksjon hadde klok
kene på Lademoen i tidligere
tider da de ringte for at barna
skulle vite når det var tid til
å begi seg hjem til kvelds og
nattero. Kirkeklokker har også
vært benyttet til å varsle brann,
katastrofe eller mobilisering av
soldater. Kirkeklokkene har i
dag, som gjennom storparten
av kirkehistorien, sin viktige
funksjon til gudstjenesten.
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FERDIGSCORA
HAN HAR SPILT 401 KAMPER OG SCORET TOTALT 31 MÅL FOR ROSENBORG.
FLERE KUNNE DET BLITT HADDE DET IKKE VÆRT FOR ET SKADET KNE. NÅ SKAL HAN SNART TRE
INN I EN NY KARRIERE. MEN FØR HAN TAKKER FOR SEG I RBK HAR MIKAEL (MICKE) DORSIN
HELDIG VIS TID TIL Å TA EN PRAT MED OSS FRA MENIGHETSBLADET I ØSTBYEN.
TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ
FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN

Micke (35) vokste opp i en blokk
i Stockholm sammen med mor,
far og storebror. Etter skoletid
møtte han barna i nærområdet,
og samlingsplassen var fotball
banen. Der ble barna kjente med
hverandre og det ble et felles
skap både som fotballspillere og
utenfor banen. Kom det unger fra
andre område og prøvde seg, så
stilte de alltid opp for hverandre.
Micke ble raskt plukket opp fra
barnefotballen, og allerede som
16-åring hadde han sin første
kontrakt for A-laget til Djurgården. Deretter gikk det videre
til Strasbourg før vi i 2004 fikk
han for første gang til Trondheim.
Bortsett fra et halvt års tid i
Romania, har han vært i Rosen
borg frem til nå. Han trives godt
i Trondheim sammen sin kone
Henriette og barna Frøya og Leo.
Da kneet røk for andre gang etter
opptrening forstod han at det
var nok fotball. Med en jurist
utdannelse han har tatt mens
han var aktiv fotballspiller, ser
han likevel lyst på jobbfram
tiden. Men frem til kontrakten
med RBK går ut har han gleden
av å jobbe med bl.a barn og unge
for Rosenborg. Han har besøkt
sykehusskolen, samarbeidet med
østbyen frivilligsentral, besøkt
Lilleby skole, vært i bymisjonen,
og før TV-aksjonen spilte han
inn noen klipp for Røde kors.

– Det er veldig fint å kunne
være der for barna, motivere og
spre glede , sier han.
Kirken er ikke vært et sted
Micke har oppholdt seg mye,
men han var med skolen ved
juletider. Samlingsplassen til
Micke var fotballbanen der de
lærte mye om medmenneskelig
het og viktigheten av å tilhøre
et fellesskap. –Men det er jo
ikke sånn lenger nå. Man holder
seg mest hjemme, og alt man
gjør av idrett er organisert. Og
det er når man er innestengt
og alene at de mørke tankene
kan komme. Der tror jeg kirken
er enda viktigere i dag. For vi
mangler samlings
plassen, sier
Micke før han legger til at der
har vi en stor oppgave.
–Det virker ikke som om kirken
har fulgt med på hvordan sam
funnet har utviklet seg, for de
fleste tror at man må være kris
ten for å gå i kirken, men sånn
synes jeg ikke det burde være.
Kirken må være et sted der
man vet at alle behandler hver
andre bra, og et sted der man
kan utveksle tanker, tro og tvil.
Jesus er en fantastisk mann med
gode verdier. Man kan gjerne
diskutere om det finnes en Gud
eller ikke, eller om Jesus faktisk
kunne gå på vannet, men ver
diene til Jesus – de kan man
ikke argumentere mot.

Kirken burde være en trygg og
verdiskapende plass der folk kan
møtes, og kirken burde våge å
tenke nytt. Slik dere har gjort i
Lademoen kirke med drive-in
bryllup og drop-in dåp for ek
sempel. Det er bra. Det viser at
dere gjerne vil være tilgjengelige
for flere mennesker.
Kirken må komme seg bort fra
det konservative synet. Det tror
jeg er bra for å få nye og yngre
medlemmer. Og så er det bra at
dere engasjerer dere i å være til
stede for barna. Datteren Frøya
har vært med på Barnas kunst
verksted i Lademoen, og hatt
utstilling i Barnas galleri i Lade
moen kirke. Slik skaper man nye
samlingsplasser både for barna
og foreldrene. Det er viktig at
kirken følger med på utviklin
gen i resten av samfunnet.
Nå går det mot slutten, både for
vårt intervju med Micke, og for
hans tid i Rosenborg. Foran han
venter en karriere som jurist for
et fotballagentfirma. Slik kan han
bruke mye av sin egen erfaring
som spiller når han skal forhandle
spillerkontrakter, forhandle med
klubber og være en god støtte
for fotballspillere.
Men før det skal han og familien
på hytta i Stangvik og feire jul.
– Og er det gudstjeneste i
Stangvik kirke på julaften, så
kommer han.
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SMAKEN AV VÅRE HJEMLAND

Nytt fra

«DU SNAKKER OM MAT!», SIER VI, OG LAR DET VÆRE SKRYT TIL VERTSKAPET SOM
HAR STELT I STAND DEN DEILIGSTE MAT OG SERVERT OSS ET NYDELIG MÅLTID.
TEKST: SISSEL SMØRVIK

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

JULEAFTEN er det 3 familiegudstjen
ester i Lade kirke: kl. 13, 14.30 og 16.

MENIGHETENS ÅRSMØTE 19/3
etter gudstjenesten

LYSMESSE i Lade kirke med Ladespei
derne er søndag 11/11 kl. 11..

BABYSANG i KA-Senteret torsdager
kl. 11-12: 19/1, 2/2,16/2,2/3, 30/3.

VÅRBASAR lørdag 1/4 kl. 11-15 i
KA-Senteret.

JULEKONSERT «Vi synger julen inn» i
Lade kirke 18/12 kl. 18.

FORMIDDAGSTREFF i Store sal på
BALLADE (Lade barnekor) øver på
KA-Senteret kl. 12-14: 10/1,14/2, 7/3. Ladeskole (Ringve) hver torsdag fra kl.
14.30-15.30.
ELDRES DAG 5/3. Gudstjeneste i Lade
kirke kl. 11. Middag, kaffe, kaker og
LADE KIRKEKOR øver mandager i
underholdning på KA-Senteret etterpå.
Store sal på KA-Senteret 17-19. Kon
Påmelding 911 14 112 (Arnesen)
takt organist Netland.

JULETRETENNING 26/11 i Lade
parken kl. 16. Sang og musikk. Varm
drikke.
På Kvinners språkkafé i Lademoen kirke
snakker vi også om mat. Mat har blitt
vårt yndlingstema! Mat er noe alle for
står. Matretter fra vårt eget hjemsted
er noe vi er stolte av, en tradisjon vi
ønsker å ta med oss selv om vi flytter.
Oppskriftene tar vi med oss, enten
nedtegnet i ei gammel kokebok eller
de sitter rett og slett i fingrene våre,
nedarvet fra mor til datter eller fra
bestemor til barnebarn.
Nå har noen slike oppskrifter blitt sam
let. Over 30 kvinner fra 23 forskjellige
land har bidratt med over 80 oppskrift
er. Alt har foregått under kyndig le

delse av Tanja Plasil som selv har vært
både deltaker og frivillig ved språkkafé
i Lademoen kirke. Dessuten var det hun
som hadde den gode idéen om dette
omfattende prosjektet. Det ble kanskje
mer arbeid enn vi hadde tenkt, og vi
visste ikke riktig hva vi gikk til, men vi
har i alle fall fått øvd på skriftlig språk
og smakt på duftende, velsmakende
retter. «Smaken av våre hjemland» er
resultatet. Ei stor, fargerik, vakker og
praktisk kokebok. I tillegg til opp
skrifter, inneholder den presentasjon av
kvinnene som har bidratt og informas
jon om hjemland og mattradisjoner.

BASUNENGELEN
PÅ TAKET

Det finnes også en oversikt over og
beskrivelse av ulike ingredienser, slik at
det skal være enkelt for de av oss som
ikke er så bevandret i eksotiske kry
dder, grønnsaker og andre produkter.
Alle forfatterne har fått sitt eget for
fattereksemplar, og utdelingen skjedde
på Internasjonal Kurvfest i Lademoen
kirke den 13. november i år.
Mangler du en julegave eller to? Da har
du herved et godt julegavetips!
Boka kan kjøpes på Østbyen kirkekon
tor eller i bokhandel. God fornøyelse!

VI SYNGER JULEN INN
Førjulskonsert i Lade kirke 18/12 kl. 18.

LADEMOEN
JULEVERKSTED 20.11 kl.12-15 i
Bydelshuset, Østersundsgt.
ENGLEUTSTILLING i Lademoen
kirke. Kunstner Kenneth Laugen stiller
ut. Åpning lørdag 26.11 kl. 15.00.
Gratis inngang.
ENGLEVERKSTED torsdag 8.12 kl.
16.30. Gratis middag og fortellingss
tund. Gjest er biskop Tor Singsaas.
«VI SYNGER JULEN INN» er
søndag 18.12 kl. 18.00. Lademoen
kirkekor i Lademoen kirke.
JULETREFEST blir søndag 8.01 kl.
16.00. Bevertning og juletregang.
Familievennlig. Gratis.
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KIRKESKIPET- gudstjeneste for barn
0-3 år. Se egen annonsering på nettet.
«KVELDSPRAT OM DINE SPØRSMÅL

ELDRES DAG blir søndag 26.02 kl.
11.00 på Laugsand bydelskafe.
Middagspåmelding.

i Lademoen kirke» er søndag 29.01,
26.02, 26.03 og 23.04. kl. 18.00-19.30.
Sted: Johanneskapellet.

MIDDAG OG FORTELLING
torsdag 2.02 (karnevals gudstjeneste
og 6 åringer), 2.03, 6.04 og 4.05. kl.
16.30-18.00

SPRÅKKAFE hver mandag kl. 18.00 i
Lademoen kirke (når det ikke er skolefri).
Kvinners språkkafé hver fredag kl. 11.00
i Lademoen kirke (når det ikke er skolefri).

ELDRES HYGGESTUND 14. 12,
11. 01, 8. 02, 8. 03, 19. 04, 10. 05.

BABYSANGKURS kontakt Ingrid
Synnøve Østvang ingrios@alimni.ntnu.
no eller tlf. 468 07 684

BARNAS GALLERI se egen annon
sering på nettet.

MENIGHETENS ÅRSMØTE søndag
12.03 etter gudstjenesten kl. 11.00

BAKKLANDET

TEKST: HILDE ROSENKRANTZ

På kirkekontoret her i Østbyen finnes en fallen engel.
Den dukket opp en høstdag 2015.
Opprinnelig var den på toppen av spiret på Bakke kirke. Hvordan engelen
havnet her på kontoret har en spesiell historie. På slutten av 80 tallet var
det en uvanlig sterk storm i byen og basunengelen blåste rett og slett ned.
Til alt hell ble ingen skadet og engelen var like hel. Men så forsvant den,
borte var den og ingen visste hvor den hadde tatt veien. Det ble derfor
besluttet å skaffe en ny engel og det er den som er på spiret i dag. Så gikk
det da over 30 år før den opprinnelige engelen kom tilbake. Giveren ønsker
å være anonym, men det ryktes at engelen har fungert som en værhane på
et hus i Fosen. Så nå er Bakklandet menighet i besittelse av en engel høyt
der oppe og en fallen engel på kirkekontoret.

KARNEVALSGUDSTJENESTE
og utdeling av 6-års bok torsdag
2.02 kl. 16.30

ADVENT på Kristiansten Festning
1. søndag i advent 27.11: Feltprest
Frode Lagset, Lademoen kirkekor deltar
2. søndag i advent 04.12: Prest i den
anglikanske kirke, April Almås.
Barnekor fra Singsaker skole
3. søndag i advent 11.12: Frelsesar
meen, Robert Johansen, barnegruppa
Ballade fra Lade
4. søndag i advent 18.12, Sokneprest i
Bakklandet, Hilde Rosenkrantz, konfirman
ter fra Bakklandet, Morten Skille, trombone

Alle arrangementene begynner 13.15.
Gratis kaffe og pepperkaker
BABYSANG på Bakklandet menig
hetssenter kl.11.00, 24.11, 08.12.
2017: 12.01, 26.01, 09.02, 09.03,
23.03, 06.04
BAKKLANDET MISJONSFORENING
12.12. 2017: 09.01, 23.01, 06.02,
20.02, 13.03, 27.03. Møtene begynner
17.30 og varer til 19.30

STRIKKEKAFÈ på Bakklandet menig
hetssenter kl.11-14. 29.11, 13.12
2017: 10.01, 24.01, 07.02, 21.02,
07.03, 21.03, 04.04
UTDELING AV 4- ÅRSBOK,
søndag 27.11 i Bakke kirke kl.11.00
UTDELING AV 6-ÅRSBOK torsdag
02.02 kl.16.30 Felles med Lademoen
menighet i Lademoen kirke.
UTDELING AV 2 –ÅRSBOK
søndag 26.03 i Bakke kirke kl.11.00
11

Livets gang

LADE SOKN
DØPTE
21.08 Jacob Johan Berger
21.08 Alida Nervik Moldjord
21.08 Andrea Husby Reberg
04.09 Vincent Stavrum-Hammer
11.09 Sverre Tuv Kvåle
18.09 Synne Lien Aspaas
18.09 Iben Marie Ottervik Berge
18.09 Sebastian Jøhl Viggen
02.10 Victoria Hjemås Ansnes
02.10 Hedda Arnevik Skjerve
09.10 Liva Fiane-Drange
09.10 Åsa Lien
09.10 Noah Noel Tømmerås-Grønskag

16.10.
16.10.
23.10
23.10
23.10

Matheo Olai Rødsjø Aundal
Aurora Christine Andersen
Vilma Klein-Paste
Frida Lillebø-Voll
William Lundås

VIGDE				
19.08 Gretha Lina Kleveland
og Bjørn Arvid Jacobsen
20.08 Hege Grønning og Petter Aune
03.09. Lena Brevik og Petter Buarø
03.09 Silje Hegdal
og Felix Andreas Muehlemann
17.09 Åshild Berdal
og Morten Johannessen

24.09 Ingrid Marie Husby
og Raymond Hollund
15.10 Kathrine Dahlen
og Ketil Rundgreen
GRAVLAGTE		
08.08 Randi Bauck Hammervold
16.08 Solveig Elna Kværnes
26.08. Jacob Kjos-Hanssen
01.09 Margot Ulvik Olsen
02.09 Nora Marie Vivang
16.09 Odd Rikard Koch
16.09 Aase Hansen
22.09 Olav M Sandstå
11.10 Harald Koch Strøm

LADEMOEN SOKN
DØPTE 			
04.09
25.09
22.10
22.10
22.10
30.10
06.11
06.11
06.11
06.11

Leah Victoria Løvø
Micho Emilian Olsen
Berit Skrove Risstad
Dina Strøm Hughes
Lilly Temperance Strøm Hughes
Hanna Haugdal Katmo
Lauritz Kleppenes Morkemo
Emre Bjørgan Klev
Eira Bjørnstad Johansen
Felix Brokke Holtan

VIGDE:
27.08 Anne Gry Blikom
og Eivind Olav Molde

27.08 Linda-Marie Haakonsen
og Håvard Haakonsen
27.08 Eldrid Grindvold
og Morten Skjørstadhaug
27.08 Tone Kristiansen
og Leif Roger Guttelvik
27.08 Camilla Sommervold
og Vetle Sakarias Sommervold
27.08 Runa Vindtad og Kjell Torstein Vedal
27.08. Camilla Nyheim
og Ben Ances Terje Nytrem
27.08 Camilla Nilsen
og Sigurd Ellingsgard
27.08 Elisabeth Rohde
og Per Kristian Johansen

27.08 Ruth Larsen og Rune Larsen
27.08 Turid Veie-Rosvoll
og Niclas Andre Arnesen
27.08 Andrea Skattum og Øyvind Larsen
27.08 Margrete Trebostad
og Lars Børre Lien
27.08 Kristin Hegre o
g Bård Stian Gartland
24.09 Lill Kristin Skog og Kenneth Emdal
GRAVLAGTE
26.07 Rolf Tolnes
26.08 Arne Esp
23.09 Kari Gaustad
04.10 Eva Christine Næss

BAKKLANDET SOKN
DØPTE
21.08 Mariell Wagnild-Erichsen
21.08 Anne-Sofie Hov
11.09 Emma Dahle Ebbesen Fredheim
18.09 Oliver Almhjell Lund
18.09. Martin Nilsen
23.10. Tobias Trones Saso
23.10 Olivia Movinkel Dønjar
23.10 Alette Revdal Tremoen
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23.10 Aksel Trones Saso
06.11. Norah Reppe Haave
06.11 Jennie Haltbrekken Stien

VIGDE:
27.08 Tale Refsnæs og Thomas Garlid
03.09 Nina Elisabeth Vennevold
og Kristian Ski
15.10 Signy Camilla Eidstuen
og Tommy Pettersen

GRAVLAGTE		
12.08 GunvorFiske
18.08 Gøsta Olof Kilnes
12.09 Arne Henry Strand
13.09 Ola Husby
15.09 Ketil Brunes
21.09 Liv Bykvist
29.09 Elin Tømmerås

Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
18.12.2016 - 02.04.2017
SØNDAG 18. DESEMBER
- 4.S. I ADVENT
LADE KIRKE kl. 18.00: Konsert.
Vi synger julen inn. Kirkekaffe: Nabotreff
med omvisning i Lade kirke.
KRISTIANSTEN FESTNING kl.12.
00: Gudstjeneste Kap. Grandy-Teig.
Konfirmanter deltar
LADEMOEN KIRKE kl.18.00: Konsert.
Vi synger julen inn. Lademoen kirkekor.
Julegløgg.

NYTTÅRSDAG – 1. JANUAR
LADEMOEN KIRKE kl.18.00:
Nyttårsmesse. Kantor spiller utvalgt
musikk for dagen. Kap. Grandy-Teig

JULAFTEN – 24. DESEMBER
LADE KIRKE: Familiegudstjenester
kl. 13, 14.30 og 16. Spr. Sagen
BAKKE KIRKE kl. 16.00
Spr Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl.16.00:
Julaftensgudstjeneste Spr. Ellinggard.
Lademoen kirkekor deltar

SØNDAG 15. JANUAR – 2.
SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Familiegudstje
neste. 2-åringer invitert. Trosopplærer
Fossli og Spr. Sagen. Kirkekaffe
LADEMOEN KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Kap. Grandy-Teig

JULEDAG – 25. DESEMBER
LADE KIRKE kl. 11.00: Høytids
gudstjeneste Kap. Grandy-Teig
BAKKE KIRKE kl.11.00: Felles
høytidsgudstjeneste med Lademoen
Spr. Ellinggard og spr. Rosenkrantz
2. JULEDAG – 26. DESEMBER
LADESLETTA HELSE- OG
VELFERDSSENTER kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd Spr. Sagen.
LAUGSAND BYDELSKAFE kl. 11.00:
Gudstjeneste. Kap.Grandy-Teig. Kirkekaffe
NYTTÅRSAFTEN – 31. DESEMBER
ROSENBORG KAPELL kl.16.00
Gudstjeneste Spr. Ellinggard
LADE KIRKE kl. 18.00:
Kveldsgudstjeneste Spr. Ellinggard

SØNDAG 8. JANUAR
– KRISTI ÅPENBARINGSDAG
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse
Spr. Ellinggard
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse
Spr. Rosenkrantz

SØNDAG 22. JANUAR – 3.
SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse
Spr. Sagen
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse
Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl.18.00: Kvelds
messe. Kantor spiller utvalgt musikk for
dagen. Spr. Sagen
SØNDAG 29. JANUAR
– 4. SØNDAG I
ÅPENBARINGSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl.1100:
Høymesse Spr. Ellinggard

TORSDAG 02.FEBRUAR
LADEMOEN KIRKE kl.17.30:
Karnevalgudstjeneste. Utdeling av 6-års
bok. Felles for Bakklandet og Lademoen
menigheter Kap Grandy- Teig og Spr.
Rosenkrantz. Middagsservering fra
kl.16.30. Ansiktsmaling og kostymeprøv
ing
SØNDAG 5.FEBRUAR – 5.
SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse Spr.
Sagen
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse
Kap Grandy - Teig
SØNDAG 12.FEBRUAR
– SÅMANNSSØNDAGEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Familieguds
tjeneste Spr. Sagen. Barnekor. Kirkekaffe
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl.11.00:
Høymesse Spr. Ellinggard
SØNDAG 19.FEBRUAR
– KRISTI FORKLARELSESDAG
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse
Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl.18.00:
Kveldsmesse Spr. Rosenkrantz
SØNDAG 26.FEBRUAR
– FASTELAVENSSØNDAG
BAKKE KIRKe kl.11.00:
Høymesse Spr. Sagen
LAUGSAND BYDELSKAFE kl.11.00:
Eldres dag. Middagsservering. Spr. Ellinggard
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LADE, LADEMOEN og BAKKE kirke takker sine annonsører:

SØNDAG 5.MARS
– 1.SØNDAG I FASTETIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00:
Høymesse Spr. Sagen. Eldres dag.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse Spr. Ellinggard
SØNDAG 12.MARS
– 2.SØNDAG I FASTETIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste
med dåp Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: Felles
gudstjeneste med Oromo Evangelical
Congregation

Spr. Ellinggard og Temesgen Birru.
Menighetens årsmøte
SØNDAG 19.MARS
– 3.SØNDAG I FASTETIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Familiegud
stjeneste Spr. Sagen. Menighetens
årsmøte.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse Spr. Ellinggard
Lademoen kirke kl.18.00:
Kveldsmesse Kap. Grandy-Teig
Kantor spiller utvalgt musikk for dagen.

STOR
KARNEVALSGUDSTJENESTE
I LADEMOEN KIRKE
TORSDAG 2.FEBRUAR KL. 16.30.
Gudstjenesten starter med middag
og ansiktsmaling og kostymeshow.
Utdeling av kirkebok til alle 6-årigenen
i Lademoen og Bakklandet.

JULETRETENNING
I LADEPARKEN
LØRDAG 26. NOVEMBER KL.16

Nisseorkester
Gang rundt juletreet
Varm drikke
Sang v/Barnegruppa Ballade
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SØNDAG 26.MARS
– MARIA BUDSKAPSDAG
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Familiegudstjeneste med utdeling av
2-års bok Spr. Rosenkrantz
Tlf.: 73 52 22 80
Innherredsveien 1, 7014 Trondheim

SØNDAG 2.APRIL
– 4.SØNDAG I FASTETIDEN
LADE KIRKE kl. 11.00: Temagud
stjeneste Kirkens Nødhjelp Spr. Sagen.
Årets konfirmanter deltar. Kirkekaffe
LADEMOEN KIRKE kl.11.00:
Temagudstjeneste Kirkens Nødhjelp
Spr. Ellinggard. Årets konfirmanter
deltar. Kirkekaffe

ADVENT PÅ
FESTNINGEN
1. SØNDAG I ADVENT, 27. november kl. 13.15:
Feltprest Frode Lagset. Lademoen kirkekor.
Musikere fra studentmiljøet
2. SØNDAG I ADVENT, 4. desember kl. 13.15:
Prest i den anglikanske kirke, April Almaas.
Barnekor fra Singsaker skole
3. SØNDAG I ADVENT, 11. desember kl. 13.15:
Frelsesarmeen, Robert Johansen
Barnegruppa Ballade fra Lade
4. SØNDAG I ADVENT, 18. desember kl. 13.15:
Sokneprest i Bakklandet, Hilde Rosenkrantz.
Konfirmanter fra Bakklandet og Lademoen.
Morten Skille, trombone

BUNNPRIS ROSENBORG AS

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

920 99 749

Elektriske kjøretøy i mange
varianter for private og
bedrifter. Stille, effektiv og
miljøvennlig mobilitet.
Bil, moped, mc og sykkel.
www.carpoint.no
Tel.: 73 91 52 00

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)

Adresseavisens
Juleinnsamling
Behovet for en håndsrekning til jul er stor, og helt siden
1915 har vi samlet inn penger for å kunne hjelpe de som
trenger det mest. Bidrag til Adresseavisens Juleinnsamling
kan gis i Adressahusets ekspedisjon, på bankkonto

NESTE NR. KOMMER UT UKE 13 • UTBÆRING UKE 14 • STOFF LEVERES INNEN UKE 11
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.

Utforming: daffydesign.no

eller på

4202.24.87412
til nummer 72606

