NY PÅ LILLEBY!
Les om familien Netland/Skogvang
som skal tilbringe sin andre jul i
den nye bydelen Lilleby.
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JACOB - DEN
LANGE VEIEN HJEM

Har du opplevd å få holde et bitte lite, nytt menneske i armene og se det inn iøynene?
Et åpent, granskende, ja rent ut mystisk blikk møter deg. Vi møter Guds storhet i 		
hvert eneste bitte lite barn. I det nyfødte barnets blikk er det alltid mulig å få kontakt
med Guds skaperglede.

LADE KIRKE:

NRKS JULEKIRKE 2017!

FOTO: TITT MELHUUS

Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets
«jule-evangelium»;
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet. Joh 1, 14.

I AUGUST KOM DEN FØRSTE BESKJEDEN:
NRK ØNSKER Å SENDE JULEGUDSTJENESTENE
FRA LADE KIRKE I ÅR!

Barnet gråt i natten – som alle andre barn. Jesus. Han var Maria og Josefs lille gutt. Født underveis, langt hjemmefra.
Vennlige mennesker hjalp dem. Barnet, det himmel-sendte, gråt i natten. Han var helt vanlig – og han var noe langt mer,
ufattelig mye mer: Jesus. Frelseren. Han som var med da alt ble skapt, før alle tider, han ligger nå som en liten bylt,
et skrøpelig lite menneskebarn i halmen i krybba i landsbyen Betlehem, den som for alltid er knyttet til Frelserens fødsel.
Det er en dyp mening i at det er i våre første levedager vi ligner aller mest på Jesus. Han som vi kan kalle vår bror.
I dette landet er vi jule-mennesker. Vi feirer julehøytida fordi vi i den møter noe som gir gjenklang i hjertene våre.
Jula er lysets og gledens fest, midt i vintermørket. Frelserens fest: Gud er kommet nær.
Alle har vi våre jule-minner; gode og varme og trygge, eller vanskelige minner om utrygghet, sorg eller ensomhet.
Eller så kjenner du på at de gode minnene fra før i tida er blitt borte: livet har forandret seg – og vi har også det.
Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet nær til oss! Barnet bærer med seg velsignelsen: Det sårbare, lille barnet
som bare fikk en krybbe til seng – men som englene sang for. Gud er kommet nær til oss.
En velsignelse forandrer ingen ting, men den forandrer alt: Jesusbarnets åpne, kjærlige blikk hviler også på alt det
som ikke ble slik vi trodde og håpet. Også på det som er vanskelig, og som fyller oss med sorg, hviler velsignelsen fra
Jesusbarnet. Han som kom med fred. Midt i en verden i ulage, hvor mørke skyer truer i horisonten er det Frelserens
og Trøsterens åpne blikk som møter oss. Med dyp fred – tross alt som er vanskelig, og gjennom alt som er vanskelig.
Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større enn mørket.
Velsignet jul!
Herborg Finnset
Biskop i Nidaros.

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

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

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

Ansatte:
Sokneprest Jan Asbjørn Sagen
tlf. 947 84 291/916 21 137
Kapellan Angelika Grandy-Teig tlf: 481 31 773
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

Ansatte:
Sokneprest Stein Ellinggard tlf. 468 14 084
Kapellan 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

Ansatte:
Sokneprest Hilde Rosenkrant
tlf. 468 15 485
Kapellan Angelika Grandy-Teig tlf: 481 31 773
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
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Gladmelding
Dette gjelder en familiegudstjeneste
juleaften og gudstjenesten 1. juledag.
Siden har vi begynt å planlegge, fri
villige, menighetsråd og ansatte. Vi
går inn i dette arbeidet med både
forventning og litt engstelse. Tenk å
få feire julegudstjeneste sammen med
hele Norge! Men tenk om noe går
galt? Mange hundretusen lyttere og
seere følger disse gudstjenestene.
Tilbakemeldinger fra tidligere år tyder
på at de betyr mye for mange. Guds
tjenestene bringer dem i nærkontakt
med julebudskapet og julehøytiden,
blir det rapportert.

Historie
Vakre og gamle Lade kirke er en flott
ramme rundt slike gudstjenester.
Kirken fra 1189 har gitt rom til vel
825 julefeiringer i gudstjenester innenfor sine vegger. Her har lovsang og
takk, høytid og glede fått plass i ord,
toner og fellesskap. På dette kirke-
stedet mener arkeologer og historikere
at det har vært minst to kirker før den
som nå står her. Det antas at den
første ble bygd på samme tid som Olav
Tryggvason grunnla kjøpstaden Nidaros
i 997. Kirken erstattet Ladejarlens hov
og markerte et religiøst skifte. Lade
kirke har vært kirken for hele Strinda,
både da det var eget fylke og senere

egen kommune. Mange restaureringer
og fornyelser har den gjennomgått.
Eksempler: De store vinduene erstattet
de små når menigheten trengte å se for
å synge med og delta i gudstjenestene.
Kvinneinngangen på nordveggen ble
murt igjen på slutten av 1800-tallet. I
2000 fikk vi handicapinngang. Slik har
kirken levd med tiden og tidens trender,
både i kunst, religion og samfunnsliv.
Juleaften bruker Lade kirke å være
fullsatt i samtlige tre gudstjenester.
Det betyr rundt 700 besøkende. I år
må vi gjør noen grep for å unngå at
folk blir avvist i kirkedøra og for å gi
seere og lyttere en best mulig guds
tjenesteopplevelse.

PRAKTISK:
JULEAFTEN: Det blir som
vanlig tre familiegudstjenester.
Merk tiden: kl. 11, 14 og 16.
Alle gudstjenestene varer ca
1 time. Gudstjenesten kl. 11
er generalprøve på opptak.
Gudstjenesten kl. 14 planlegges
overført i radio og fjernsyn
kl. 16. NB! Til begge disse må
folk møte senest en halv time
før da kirkedørene stenges.
Til gudstjenesten kl 14 inn
fører vi adgangstegn. De er
gratis. Det vil bli plass til ca
130 deltagere i gudstjenesten.
For at alle barnefamilier og

andre skal få en mulighet til
å skaffe seg adgangstegn deler
vi ut 6 adgangstegn for hver
og vi vil prioritere barnefamili
er. Det er viktig at de som får
adgangstegn kommer og del-
tar aktivt i gudstjenesten.
Adgangstegn deles ut så lenge
vi har og spesielt etter familiegudstjenesten 1. søndag i advent (3/12) og på Lade kirkekontor mandag 18/12 fra
kl. 18-20. Dermed slipper vi
kø foran kirkedøra eller enda
verre: Å avvise noen i døra på
selve TV gudstjenesten. Det er

viktig at de som kommer i
kirken deltar i gudstjenesten
med sang osv. Halvtimen før
bruker vi til å gjennomgå salmer
og gi nødvendige beskjeder til
menigheten. Gudstjenesten kl.
11 er åpen, oppmøte senest kl.
10.30. Gudstjenesten kl. 16 går
som vanlig uten NRK til stede. I
alle tre gudstjenestene er Jan
A. Sagen prest.
FØRSTE JULEDAG:

Høytidsgudstjenesten vil være
felles for Bakklandet, Lade
moen og Lade menigheter.

Erfaringsmessig er det bedre
plass her, så vi har ikke adgangstegn. Møt opp i god tid.
Dørene stenges kl. 10.30. Da
vil salmer bli øvd på og nød
vendige beskjeder gitt. 1. jule-
dag er prestene Ellinggard,
Rosenkrantz og Sagen i tjeneste
sammen med diakon Smørvik.
Lademoen kirkekor deltar.
Vi håper flest mulig får anledning til å være med på å for
midle julebudskapet fra Lade
kirke til hele Norge i år.
Velkommen i kirken enten
kameraene er på eller ikke.
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BAKKLANDET
+ LADEMOEN
= SANT?
Arbeidet med å slå sammen
Bakklandet og Lademoen
menighet er i full gang.
Dersom det går som rådene
ønsker vil det innen nytt rådsvalg i 2019 være ett sokn. Litt
av bakgrunnen for dette er at
de gamle sognegrensene ikke
lenger er så formålstjenlige som
de en gang var. Da bodde det
flere mennesker i området og
det var en større kirkesøkning
enn i dag. Sammenslåingsprosessen startet ved at arbeidsutvalgene for rådene møttes og
snakket sammen. Gjennom flere
møter ble det utviklet et felles
dokument som inneholder litt
historikk og en oversikt over
hva de to menighetene har felles,
samt fordeler og ulemper ved
sammenslåingen. Under arbeidet
har vi også oppdaget at vi har
en felles fortid. Går vi tilbake i
tid har vi vært et felles sogn. Da
Lademoen kirke stod ferdig i 1905
tilhørte de som bodde i Lademoen,
Bakke menighet. Frem til 1908
da Lademoen ble utskilt fra Bakke
som egen menighet, var den nye
kirka annekskirke til Bakke kirke.
Det vil si at i dag 110 år senere
kan det på nytt skje en gjenforening. En sammenslåing innebærer at vi blir 15 000 innbyggere i sognet og av disse er
9661 medlemmer.

DET ER NOE MERKELIG BEHAGELIG MED Å GÅ GJENNOM
LAMO-PARKEN KLOKKEN 08.30 NÅR VINDENE BLÅSER
AKKURAT RIKTIG. DET BLIR KANSKJE SOM Å SI SOM LUDVIK;
«DET BLÅSER NORDAVIND FRA ALLE KANTER I DAG».

ÅRETS KONFIRMASJONSLEIR:

KOM UT, KOM FRAM!
FREDAG 10.NOVEMBER KLOKKEN TO, ANKOM DOMKIRKEN, LADE,
BAKKLANDET OG LADEMOEN KONFIRMANTER TIL MJUKLIA LEIRSKOLE MED BUSS.
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77 konfirmanter og 25 undomsledere på konfirmanleir!
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Det er menighetsrådene som
sammen sender søknad til
bispedømmerådet om sammenslåing. Likevel vil det bli orien
tert om saken i egne menighetsmøter ut over neste år. (se
informasjon på nettet) .

Når jeg etter hvert vandrer ut av
parken, og inn i kontorlandskapet i
Frostaveien 2H, opplever jeg så en
stab og frivillige i menighetene som
ønsker hverandre vel. Det jobbes
masse, hele tiden, med mye for
skjellig. Det er gravferdstaler,

Østbyen er en bra plass å være.
Takk for meg, etter 5 år som
menighetsforvalter for Bakklandet,
Lade og Lademoen menigheter.
- Jørn Petter Jakobsen Lænn (ny menighetsforvalter
i Kolstad og Heimdal menigheter, som tilfeldigvis
er nærmere der jeg bor)
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Undervisning med trøtte konfirmanter?
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Stor kreativitet!
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Allerede i dag har vi mye felles.
Vi har felles kontor på Buran og
vi som jobber her arbeider på
tvers av sognegrensene. Vi har
mange felles gudstjenester og
andre aktiviteter sammen. Vi
har felles menighetsblad og
nettsider. Menigheten opplever
også at utfordringene i menighetene mye er de samme, og tror at
med tettere samarbeid kan vi
gjøre en enda bedre jobb i bydelen.
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dåpssamtaler, språkkafé, konfirma
sjonsundervisning, yogagudstjenester,
invitasjoner til 4-årsbokutdeling,
basarvirksomhet, orgeløving
(«orgeløyvind»?), innkjøp av farge
blyanter til barnekroker i kirkene,
utvikling av barneliturgier, samtaler
om soknesammenslåinger osv.
Masse. Og så har du meg, som er
så heldig og på merksnodig vis har
en liten lillefinger med i alt det fantastiske folk skaper; Bokføring,
innkjøp, utleiekontrakter, menig
hetsrådsmøter, arkiv, søknader,
stabsmøter osv. Alt henger sammen, og alle er klare over det. Det
er et daglig samspill der alle må
verdsette alles bidrag, og det opp
lever jeg at folk gjør i Østbyen!
Fantastisk.
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Nordavind forbinder jeg dog med et
negativt begrep, så jeg velger å kalle
det østavind (ingen relasjon til Tines
nye nydelige ost). Det er vinder i Øst
byen som gjør godt (slik som osten,
vel og merke). Ikke vet jeg hvordan
det er mulig, men det blåser nydelige
dufter fra Nidars sjokoladeproduksjon,
Kjeldsbergs kaffebrenning, EC Dahls
brygging, Rosenborg bakeris bakst
og det jeg antar er sveising fra
byggeprosjekter i skjæringspunkt
et Lade-Lademoen. I tillegg bør
det nevnes at det har hjulpet med
miljøgateprosjektet i Innherredsveien, det lukter mindre fossilt
drivstoff. Og alle disse duftvindene
ender opp i Lamo-parken, og tilbyr
en deilig start på arbeidsdagen!
Fantastisk.
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ØSTBYEN ER EN
BRA PLASS Å VÆRE
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Full konsentrasjon hos dansegruppa.

Noen oppgaver klarer vi bare når vi jobber sammen.

Når vi kom fikk vi utdelt rom og ble kjent med leirskolen.
Så ble det samling av alle konfirmanter og ledere for informasjon om grupper og diverse. Vi har spist masse god
mat! Blant annet tacokjøttboller, pølser, grøt og pizza. Vi
lagde Kristus-kranser med undervisningsgruppen der vi
lærte om alle perlene og hva de betydde. Etter hvert
samlet vi oss sammen med aktivitetsgruppene, og lekte
leker og tok bilder av alle. Klokken 00.30 skulle alle være

i seng og det skulle være stille på rommene, noe som ble
en utfordring for noen. Resten av leiren gikk i ett, med
masse gøy opplegg, med blant annet mestringsløype og
undervisning. På søndag var det gudstjeneste der konfirmantene deltok. Kl 18 kom bussene som kjørte alle trøtte
og fornøyde tilbake til Trondheim.
							
Hilsen, noen fornøyde konfirmanter.

På leiren jobbet vi med fortellingen om Lasarus. Lasarus var død, men så stilte Jesus seg foran graven hans og ropte: «Lasarus,
kom ut!». Lasarus kom ut av graven og tilbake til livet. Kjenner vi situasjoner i våre liv hvor vi føler at vi er langt inn i en svart
hule uten at vi ser en vei ut? Hvor vi ikke tør å komme fram? På konfirmantleiren snakket vi mye om at Gud vil at vi skal leve.
Gud slutter aldri med å rope oss tilbake til livet: «Kom ut, kom fram!».
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NY PÅ LILLEBY
LUKTEN AV KJØTTKAKER I BRUN SAUS BRER OM SEG I DET VI BLIR
ØNSKET VELKOMMEN INN I EN HELT VANLIG HVERDAG PÅ LILLEBY.
TEKST: MARIT ARNESEN BERGENDAHL • FOTO: KIRSTEN STANGVIK/ DAFF Y DESIGN

Døren lukkes forsiktig opp av Ida
2,5 år, som nok tenkte at det var
Mamma. Skuffelsen er til å ta og
føle på når hun ser menighetsbladets utsendte. Vi er på besøk
på Lilleby, Trondheims nyeste nabolag. Far i huset, Torbjørn Netland
ønsker oss velkommen inn. Han
lager kjøttkaker i brunsaus, løfter
opp Ida (skeptisk til nykommerne),
og sjekker at Eirik (også skeptisk)
har det bra foran Brannmann Sam.
Døren åpnes, mamma kommer
inn og det råder litt større grad av
harmoni. Det avsløres at mor og
far har glemt at vi skulle komme.
Vi forstår det så hjertelig godt.
Hverdagen er ikke for pyser. Vi
setter oss ved spisebordet, Astrid
sørger for 50% tilstedeværelse,
Torbjørn fikser ny bleie til Eirik og
vi snakker sammen.
Astrid Skogvang er 35 år, kommer fra Trondheim og jobber som
arkitekt. Hun er gift med Torbjørn Netland (også 35 år) som
er musiker/gitarist. Han er født
i Trondheim, men oppvokst i Vik
i Sogn. De møttes på Ringerike
folkehøyskole i Hønefoss i 2001,
og har siden holdt sammen. Etter dette studerte de begge to i
Trondheim. I sin studietid var de
aktive på Samfundet, på Musikerlåfte. Astrid spilte fiolin i Salongorkesteret og SymphOrch. Torbjørn spilte gitar i Kjellerbandet.
Så har de rukket seks år i Bergen,
byen som ryktes å ha mer regn
enn Trondheim. Så kom tvillingene
Ida og Eirik, nå 2,5 år! For ett år
siden, i november i år, tok de over
leiligheten på Lilleby. Astrid syns
det har vært veldig fint å flytte
dit. «De fleste er interessert i å bli
kjent siden alle er nye», sier hun.
«Det er ikke sånn at noen var her
først, alle har stilt med ganske
like vilkår.» Vi spør arkitekten hva
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som appellerer ved Lilleby. Astrid
liker idèen med Lilleby godt, med
sitt industrielle uttrykk med store
blanke flater i glass og utstrakt
bruk av betong og tre. «Det er
bygget slik at folk bor tett, men
likevel åpent og romslig. I sommer
gikk folk ut og møttes på plenene
og rundt fellesgrillen i parken for
eksempel». Om vinteren er det
mer fokus på inneliv og hverdag,
men Astrid tenker at utelivet vil ta
seg opp igjen når det kommer snø
og det blir bedre lekevær.

Dette blir ikke familiens første jul
på Lilleby. De flyttet inn i november
i fjor og tilbrakte i stor grad julen med
familie i Trondheim. Mye fint kan i
teorien sies om Bergen, men familien Netland/Skogvang er enige om
at det er godt å være i nærheten av
familie. Begge har det meste av sin
familie i Trondheim. «Det er ikke
bare fordi det er godt med hjelp
med barna, det er også veldig fint
å ha muligheten til å lage spontane
avtaler og være sosiale sammen
som familie» sier Torbjørn.

Både Astrid og Torbjørn er musikalske mennesker. Torbjørn som er
gitarist spiller jazz og folkemusikk,
er i med i pop/rockprosjekter og
turnérer en del med Rikskonsertene. Torbjørns mor er også utdannet innen musikk ved Barrat Due,
og faren er utdannet og jobber som
organist. Slik har Torbjørn og brød
rene vokst opp med mye musikk i
hjemmet. De har vært med far på
jobb i kirken, samt hørt sin andel
70talls Hammondorgel. Torbjørn
har selv spilt julekonsert i Lade kirke!
«Jeg er veldig glad i kirkerommet.
Det er så fint, både til gudstjeneste
og konserter. Skulle ønske vi hadde
tid til å gå oftere egentlig.» sier
Torbjørn. Familien sogner til Lade
kirke og tvillingene har fått bli med
i kirka! Farfar spilte orgel og de fikk
bli med opp på galleriet (stor stas!
Spennende!)!

Vi spør om de har alt klart til jula
i år. «Ca sånn som vi pleier!» sier
Astrid, «ikke så veldig mye». Vi
kjenner oss igjen. «Det blir vel jul
læll», sier Astrid.
Vi snakker litt om juletradisjoner,
om de har tanker om årets jul og
om det er noe som må på plass,
for ellers blir det ikke jul? Astrid
har tradisjon med å spille på syke
huset på jula, sammen med sin
søster (hun spiller piano). «Tja..
Vi har jo kassen vår med julepynt»
sier Torbjørn. «Og vi har en advent-
stjerne som jeg er veldig glad i,
sier han. Den er helt identisk med
den jeg vokste opp med!» Astrid
er ikke så opptatt av julemaset.
«Det virker som det er mer og
mer vanlig at folk starter med
julepynting i starten av desember. Jeg syns advent er advent,
og jul er jul. Det skal ikke være
det samme.» Vi forstår. Fjorårets
juleforberedelser var gran og gar
diner. I år har de kommet ut av
flytteboksene og er klar for å nyte
høytiden. «Det blir mer spesielt med
jul i år, ettersom tvillingene er ett år
eldre, og kommer til å skjønne mer
av det, sier Torbjørn. «Jeg gleder
meg veldig til å bake sammen, lage
pepperkakehus, og dyrke den her
julegreia litt, det blir gøy!»

Ida og Eirik tør opp litt. Ida er modig
og viser frem nydelig øyehånd
koordinasjon i det hun fordeler
tyttebærsyltetøy til alle interesserte, samt dytter kjøttkaker oppi
syltetøyskåla, noe må jo dit og.
Eirik aksepterer at De Fremmede
sitter ved middagsbordet, og
finner ut at kjøttkakene er verd
prisen av vårt selskap.

7

HI S T ORI EGL I MT

FALKENTRIOEN
TEKST: PER ØVERLAND • FOTO: LARS BRECHAN

FALKEN VAR EN SPORTSKLUBB PÅ LADEMOEN OG TRIOEN ER DE TRE
SKØYTELØPERNE HJALMAR ANDERSEN (HJALLIS), SVERRE FARSTAD OG
HENRY WAHL FRA DENNE KLUBBEN. DE SKAPTE KLUBBENS STORHETSTID
I ÅRENE ETTER DEN ANDRE VERDENSKRIGEN.
SVERRE FARSTAD		

Falken var en av de mange
gutteklubbene for sport som
ungdommene selv startet på
Lademoen. Falken fikk sin egen
bane på Reina. Reinabanen ble er
eldorado for ungene og ung
dommene på Lademoen både
sommer og vinter. Kanskje ble
vinteren den aller beste tiden
fordi banemester Carl Brechan
var noe av en trollmann med
isen. Om sommeren var det fotballkamper og friidrettsstevner.
Høydehopperen Ole Benjaminsen
var en legende. Han hoppet
1,98 meter med saksestil på
Bislett. Fotballkampene mellom
Falken og Ørn var spennende.
Kampene samlet flere hundre
ivrige tilskuere fra hver av
lagene. Det var oppgjør mellom
de to lokallagene som var de to
beste arbeideridrettslagene i
byen. De var jo nære naboer.
Falken var fra Ner-Lamoen.
Ørn var fra Øver-Lamoen.
Den gangen var det selvsagt at
spillerne var fra det strøket som
laget representerte. Om vinter
en var det skøytestevner. De ble
etter hvert både nasjonale og
internasjonale. Carl Brechan var
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banemester. Hans evne til å lage
og preparere god skøyteis gikk
det frasagn om over hele landet.
Trygve Barø fra sportsklubben
Ørn gikk 500-meteren på datidens fantastiske tid 42,5. Da
krigen kom, ble Falkenbanen tatt
i bruk som vedlager for byen.
Etter krigen måtte Falken bruke
andre baner.
Carl Brechan var trener for
Falkentrioen. Han manglet ikke
selvtillit. I Falkentrioens dager sa
han en gang: «Det er ingen kunst
å få fram løpere som Hjalmar
å’n Sverre å’n Henry. Den store
utfordringen er å finne ledere
som meg!» Under VM i Eskilstuna i 1950 skulle Hjallis gå
10.000 meteren. Isen var bløt
og løpet utsatt til om kvelden.
Hjallis spurte om skjema. Han
hadde tenkt på 20 blank. Svaret
var et skjema på 17.50. Hjallis
sa: «Du e ikke rætt!» Brechan
svarte: «Hold kjæften din å gå du
gut! Du har ikke noe greia på det
her!» Og Hjallis gikk på 17.40!
Dette høres barskt ut, men
treneren var noe av hemmelig
heten bak Falkentrioen.

La oss møte de tre løperne og
begynne med den eldste. Det
var Henry Wahl som var født i
Odda 9. mars 1915 og døde i
Trondheim 13. oktober 1984.
Han var en tid til sjøs. Han be
gynte i Trondhjem Skøyteklubb
i 1926, men gikk over til
Arbeidernes idrettsklubb (AIK).
I 1936 ble han nummer fire i det
europeiske arbeidermesterskap
et i Oslo. Krigen avbrøt hans
skøytekarriere. I 1945 var han
30 år. Han gikk over til Falken
da AIK ble nedlagt. Han bodde
i Gamle Kongevei 1. I 1947
var det norsk mesterskap på
Stadion på Øya. Mildvær gav
bløt is, tilskuere fylte stadion og
Oslo idrettslag var favoritt, men
Henry Wahl ble Norgesmester!
Sanmme år fikk han sjetteplass
på Bislett i verdensmesterskapet
(VM). Et bilde av ham fra 1947
finnes på digitalmuseet. I 1948
fikk han bronse i VM og i 1951
bronse i EM. Han satte ny personlig rekord på 1500 meter i
1952, 37 år gammel.
Sverre Farstad var født i Trondheim 8. februar 1920 og døde

i Oslo 27. mars 1978. Navnet
kom fra Farstad ved Hustadvika
i Romsdal der forfedrene hans
bodde. Han begynte med skøyter
og fikk et mesterskap både på
1500 og 3000 meter i 1938.
Også hans karriere ble delvis ødelagt av krigen. Han var 25 år da
krigen sluttet. Han var en allsidig
idrettsmann og fikk Egebergs
ærespris. Ved siden av skøytene
ytet han det fremragende innen
boksing, pistolskyting, svømming,
vektløfting og på sykkel! To ganger
tok han sølv i NM i vektløfting!
På skøyter ytet han det ypperste.
Høydepunktet var gull og OLrekord på 2.17.6 på 1500 meter
i St. Moritz i 1948. Han var den
første trønder som tok gull i et
vinter-OL. Sverre Farstad var
på topp i årene 1947 til 1949. I
1947 tok han sølv i VM på Bislett
med seier i 500 og 1500 meter.
I 1948 kom gull på 1500 meter
i OL. I 1949 ble han europamester
i Davos. Den gangen kunne en
ikke leve av en idrettskarriere.
Han jobbet i ulike yrker. Tidlig var
han i utenriks fart i flere år. I årene
1957 til 1960 var han landslagstrener i Italia. Han var deretter

HENRY WAHL		

sportsjournalist i Arbeiderbladet i
Oslo til han døde 58 år gammel.
Hjalmar Andersen ble født i Rødøy
på Helgeland 12. mars 1923 og
døde i Oslo 27. mars 2013. Han
var den yngste i Falkentrioen og
den som kom lengst som skøyte
løper. I 1952 skrev den svenske
reporteren Olaf Broth i Svenska
Dagbladet ifølge 50-års-beretningen om Falken (i et litt fornorsket svensk!): «Hjallis den omöjliga.
Hvor skal man plasere den glade
Hjallis i Idrettens Pantheon?
Kommer hans navn til å bli skrevet
inn blant de odödliga i særklassen
Nurmi, Owens, Haegg, Dempsey,
Tilden?
Hjallis er en grandios idrettsman.»
Dette ble skrevet midt i hans
karriere. Hans skøytekarriere er
så omfattende at den bare kort
kan summeres opp: På rad vant
han femti 5000 metere! I de tre
årene 1950 til 1952 vant han
NM, EM og VM på rad! Dessuten
tok han tre gull under OL i Oslo
i 1952. Han ble hele nasjonens
gullgutt og fikk tilnavnet Kong
Glad. Dette tilnavnet fortjente
han også lenge etter karrieren.

HJALMAR ANDERSEN

Den som husker ham fra hans
utallige kåserier som trollbant
ulike forsamlinger med sin trønderhumor, husker nettopp Kong Glad.
I senere år var han sekretær i
Velferdskontoret for handelsflåten og bodde i Tønsberg. Ved
Vår Frue kirke har gutten fra
Lademoen fått sin statue.
I dag er det store penger i
idretten. Før var det ikke så
greit å skaffe det nødvendige.
Økonomien var særlig et pro
blem for arbeideridrettslagene.
Når Falken for eksempel skulle
sende utøvere til stevner enten
i Trøndelag eller ellers i landet,
måtte det pengeinnsamling til.
Det ble gjort slik: De arbeids
løse ble først bedt om å bidra
med noen ører eller kroner. Når
disse pengene var talt opp, visste
klubben hvor mye de fikk under
hele innsamlingen. De som var i
lønnet arbeid kunne selvsagt ikke
gi mindre enn de arbeidsløse!
Økonomien var et problem, men
de greide brasene! Senere har
det blitt helt anderledes og bedre
selv om pengegaloppen i idretten
er et problem for seg...
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Nytt fra

JA KO B
- DEN LANGE VEIEN HJEM
N YS K AP T K LAS S I K ER I LAD EM O EN KIRKE.
TEKST: STEIN ELLINGAARD• FOTO: ANGELIKA GRADY-TEIG

LADE
De fleste samlinger er i KA-Senteret,
Harald Hårfagres gt. 2, ved Ladeparken
LYSMESSE 10/12 kl 11 i kirka med
speidere fra Trondheim 8.
KONSERT 17/12 kl. 18 i kirka.
Lokale musikere og sangere synger
julen inn.

første gudstjenestene må menigheten
komme minst en halv time før gudstjenesten starter.
1.JULEDAG overføres høytidsguds
tjenesten i Lade kirke på NRK radio og
fjernsyn. Oppmøte før 1030.

Svanholm, 6/2: besøk Marie Aakre,
13/3. Vi serverer god lunsj.
VÅRBASAR 10/3 i KA-Senteret
MENIGHETENS ÅRSMØTE
18/3 etter gudstjenesten i Lade kirke.

NYTTÅRSAFTEN anbefaler vi
BARNEGRUPPA BALLADE øver på
kveldsgudstjenesten på årets siste dag Lade skole (Ringve) torsdager kl 14.30JULEAFTEN kl. 11, 14 og 16,
kl. 18 i Lade kirke.’
15.30. For barn fra 2. trinn og oppover.
gudstjenester i kirka. NRK vil være til
Kontakt leder Øyvind Arnesen
stede på de to første. Gudstjenesten JULETREFEST søndag 7/1 kl. 17
kl. 14 overføres i NRK radio og fjernsyn på KA-Senteret.
LADE KIRKEKOR øver mandager
kl. 16. Vi deler ut gratis adgangstegn
17-19. Kontakt organist Netland. De
til den gudstjenesten. Mer om julens
FORMIDDAGSTREFF 12-14på
fleste samlinger er i KA-senteret,
gudstjenester se side 3. NB! Til de to
KA-Senteret: 9/1, besøk Bergljot
Harald Hårfagres gt. 2, ved Ladeparken

LADEMOEN
Det ble en fin fortellerstund i Lademoen kirke for
konfirmanter fra Chalottenlund og Ranheim, Lade,
Lademoen og Bakklandet. Over 130 unge satt
stille i 60 minutter og lyttet til fortelleren Helga
Samset, som fortalte historien om Jakob fra det
gamle testamentet. Sammen med trompetist
Jonas Kilmork Vemøy fremførte hun stykket.
Samset har gått løs på et av de store familiedramaene fra Det gamle testamentet. Historien
om han som lurte til seg både førstefødselsretten
og velsignelsen fra sin far Isak. Om kampen mellom Jakob og broren Esau, om svik og forsoning.
Om Jakob som kjempet mot Gud. Om han som
måtte trelle for sin svigerfar Laban for å få den
kona han likte best. Om den lange veien hjem for
å finne forsoning og fred. Spent var hun nok, men
samtidig gledet hun seg til å fortelle.
«Jakob - veien hjem er lang» er Samsets bidrag til
reformasjonsjubileumet i den norske kirke. I 2017
er det 500 år siden Martin Luther skal ha spikret
opp sine berømte teser på kirkedøren i Wittenberg. Oppgjøret hans med den katolske kirken
gav grobunn for den protestantiske bevegelsen i
Europa. Kirkerådet i Norge har i forbindelse med
reformasjonsjubileumet gitt støtte til utvikling av
scenekunst for barn og unge, forestillinger som på
ulike måter skal belyse reformasjonen og temaer
som nåde, livsmestring og myndiggjøring.
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- Det er svære greier! Vi er seks forskjellige kunstuttrykk som med helt forskjellig utgangspunkt
og formspråk utforsker store spørsmål. Målet er
å skape gode møter med publikum som gir sjela
niste på veien videre, sier Samset.

LYSMESSE med middag torsdag
7.12 kl. 16.30. Gratis. Prest Angelika

TETT PÅ LIVET
- Jeg har vært forteller i drøyt tjue år, og er blitt
stadig mer opptatt av fortellingene i Det gamle
testamentet, sier Samset.

JULETREFEST 6.01 kl. 12 -14.
Bevertning. Familievennlig program.
Gratis.

- De er så tett på livet, og beskriver hvor vanske
lig og rå tilværelsen kan være, samtidig som de
bærer et lys. Å bli et helt menneske - å mestre
livet - er et stort tema i Jakobs livsreise.
- Jeg ser også likheter mellom bibelfortellingene
og de norske undereventyrene, sier Helga.
- Fortellingene er eksistensielle gåter som utforsker menneskenes kår og spør mer enn de svarer.
De er realistiske i all sin eventyrlighet, og uttryk
ker et djervt håp. Det tiltaler meg, sier fortelleren
fra Bø i Telemark.
Vi som var til stede i Lademoen kirke denne
kvelden fikk en flott opplevelse.
Takk til Helga og Jonas!

«VI SYNGER JULEN INN»
søndag 17.12 kl. 18.00. Lademoen
kirkekor i Lademoen kirke med flere.
Gratis inngang

ELDRES HYGGESTUND 10.01,
7.02, 14.03, 11.04 og 9.05.kl 12-14
i Lademoen kirke.

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

BARNAS GALLERI
se egen annonsering på nettet.

KIRKEYOGA 11.januar, 8.februar,
15.mars, 12.april og 3.mai. Fast på
torsdager kl. 20.00.

KIRKESKIPET gudstjeneste for
barn 0-3 år. 28.4. og 12.6. kl. 09.30

KARNEVALSGUDSTJENESTE
og utdeling av 6-års bok torsdag 8.02
kl. 16.30.Gratis middag.

«KVELDSPRAT om dine spørsmål
i Lademoen kirke» 14.01, 4.02, 11.03,
8.04 og 6.05 (Kveldsmesse med
samtale) kl. 18-19.30 i Johannes
kapellet.

ELDRES DAG blir 25.02 kl. 11
på Laugsand bydelskafe.
Middagspåmelding.

SPRÅKKAFE hver mandag kl. 18
i Lademoen kirke (når det ikke er
skolefri).

KIRKEMIDDAG 11.01, 8.02
(karnevalsgudstjeneste og 6 åringer),
15.03, 12.04, 3.05 og 7.06
kl. 16.30-18.00

KVINNERS SPRÅKKAFÉ hver
fredag kl. 11.00 i Lademoen kirke
(når det ikke er skolefri).

FASTEAKSJONEN FOR KIRKENS
NØDHJELP er 18.03 Årets konfir-

manter er med på innsamlingen.

ELEKTROMESSE 2.03 kl. 19.

Gudstjeneste tilrettelagt for ungdom.

LANG NATTS FERD MOT DAG

vises i uke 10 Teaterforestilling om
påske og pinse. Åpen forestilling er
7.03 kl. 17.00

BAKKLANDET
BABYSANG på Bakklandet menighetssenter – Aasmund Vinjesgt. 4
hver torsdag kl.11.00
STRIKKEKAFE`på Bakklandet
menighetssenter annenhver tirsdag

kl.11 – 14.00. Kontaktperson Vigdis
Reese Hanssen tlf. 412 48 398

19.30. Kontaktperson Eli Rønningen
tlf. 995 21 476

MISJONSFORENINGEN
møtes på Bakklandet menighetssenter annenhver mandag kl.17.30 –

BIBELGRUPPE på Bakklandet
menighetssenter 18.01, 08.02,
01.03, 22.03, 22.03, 12.04
kl.20.00 – 21.30
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Livets gang

LADE SOKN
DØPTE
03.09 Emilian Hager Sørdal
03.09 Mathias Hegg Harberg
17.09 Even Munkhaugen Dale
17.09 Benjamin Sohna Kolstad
17.09 Even Øvrelid Brandal
15.10 Lyder Kjerpeseth Anda
15.10 Sverre Jørgensen Tiller
15.10 Ailin Gulsum Hoff Erdogan
22.10 Vemund Worsøe Næss
22.10 Sofia Tari Teigen

22.10 Elliot Johan Refseth
19.11 Selona-Marie Furuhovde-Aresvik
19.11 Lucia Paz Figueroa-Aresvik
19.11 Jenny Marie Olsen
VIGDE
09.09 Linn Kamilla Linberg
og Eivind Gravås

GRAVLAGTE
04.09 Randi Koen Thoresen
05.09 Willy Haugen
12.09 Kristian Ludvig Knudsen
14.09 Øystein Haugen
29.09 Bjørn Christensen
06.10 Olav Solheim
06.10 Asbjørg Kristiansen
09.10 Sunniva Mogseth Skrove
20.10 Marianne Rolfsen

08.10 Gabriel Gjertsen Iversen
12.11 Sofie Stenersen
12.11 Erik Nilsen Skarsmo
12.11 Nora Solberg Eithun
12.11 Emilie Nordgård Botten
14.11 Maria Eilertsen

3. SØNDAG I ADVENT 17.12
BAKKE KIRKE kl.11. Høymesse.

GRAVLAGTE
12.09 Helge Alfred Storli
21.09 Inga Schelvan
05.10 Ragnhild Sjulstad Jensen
10.10 Gunvor Alvilde Hegstad
27.10 Martin Moe
27.10 Turid Olaug Osen
31.10 Marie Johansen
03.11 Haakon Bratland
10.11 Kirsten Nevermo

BAKKLANDET SOKN
DØPTE
24.09 Henrik Eidsmo-Wist
08.10 Anniken Edvardsen Uthaug
15.10 Silje Grøtte
19.11 Iben Marie Frøhaug

GRAVLAGTE
24.08 Britt Grønning
08.09 Per Nylander
15.09 Erwin Kleven
30.10 Ellinor Hernes

LYSMESSE MED
GRATIS MIDDAG

TENNING AV
ADVENTSLYS

torsdag 07.desember kl. 16.30
i Lademoen kirke.

03. desember kl. 13.15
10. desember kl. 13.15
17. desember kl. 13.15

d

d
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GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
17.12.2017 - 02.04.2018

LADEMOEN SOKN
DØPTE
03.09 Oliver Dalbu Verstad
03.09 Ludvik Ottesen
03.09 Erle Fjerdingen Andresen
23.09 Emilie Andrea Tegnander
23.09 Espen Kjeldsberg Solhaug
23.09 Malin Olsen Rognes
23.09 Tara Sofie Lian-Myrvold
08.10 Agnar Sæthre Sirnes

Velkommen i kirke:

PÅ KRISTIANSTEN FESTNING

se side 14 for fullt program

d

Spr. Rosenkrantz
LADE KIRKE kl. 18. Vi synger julen

inn. Barnegruppa Ballade, lokale sangere og musikere
LADEMOEN KIRKE kl. 18. Vi synger
julen inn. Lademoen kirkekor m.fl
JULEAFTEN 24.12
BAKKE KIRKE kl. 16. Julegudstje-

neste. Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl. 13. Barnas
julegudstjeneste. Kap Grandy-Teig
LADEMOEN KIRKE kl. 16. Juleaftensgudstjeneste. Spr. Ellinggard
Lademoen kirkekor
LADE KIRKE kl. 11. Familieguds
tjeneste. Spr. Sagen Prøveopptak
NRK gudstjeneste. Oppmøte 10.30.
LADE KIRKE kl 14. Familieguds
tjeneste. Spr. Sagen. Barnegruppa
Ballade synger. Sendes i NRK fjernsyn
og radio. Dørene stenges kl. 13.30.
LADE KIRKE kl. 16. Familieguds
tjeneste. Spr. Sagen
1. JULEDAG 25.12
LADE KIRKE kl.11. Høytidsguds

tjeneste. Sendt i NRK Oppmøte senest kl. 10.30. Spr. Ellinggard, Rosenkrantz og Sagen, diakon Smørvik,
Lademoen kirkekor. Felles gudstjeneste med Bakklandet, Lademoen og
Lade menigheter

Gudstjeneste. Kap. Grandy-Teig

4. SØNDAG I
ÅPENBARINGSTIDEN 28.01
BAKKE KIRKE kl.18. Jazzmesse.

LADESLETTA HELSE- OG
VELFERDSSENTER kl. 13. Gudstjen

LADEMOEN KIRKE kl. 11.

2. JULEDAG 26.12
LAUGSAND BYDELSKAFÉ kl. 11.

Kap. Grandy-Teig

este med nattverd. Kap. Grandy-Teig

Høymesse. Spr. Ellinggard

NYTTÅRSAFTEN 31.12
ROSENBORG KAPELL kl. 15.

KRISTI FORKLARELSESDAG
04.02
BAKKE KIRKE kl.18.

Gudstjeneste. Spr. Rosenkrantz
LADE KIRKE kl. 18. Kveldsguds
tjeneste. Spr. Rosenkrantz
KRISTI ÅPENBARINGSDAG
07.01 2018
BAKKE KIRKE kl.11. Høymesse.

Spr. Rosenkrantz
LADE KIRKE kl.11. Høymesse.
Spr. Sagen
2.SØNDAG I
ÅPENBARINGSTIDEN 14.01.
LADEMOEN KIRKE kl. 11.

Høymesse med dåp. Spr. Ellinggard
Konfirmantene deltar.
LADE KIRKE kl.11.
Høymesse. Spr. Sagen
3. SØNDAG I
ÅPENBARINGSTIDEN 21.01
BAKKE KIRKE kl.11.

Høymesse. Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl. 18.
Kveldsmesse. Spr. Sagen
LADE KIRKE kl. 11. Familiegudstjeneste. 2 åringer invitert. Spr. Sagen
og Gunn M. Skrove.

Jazzmesse. Spr. Rosenkrantz
LADE KIRKE kl.11.

Høymesse. Spr. Sagen
TORSDAG 8.02
LADEMOEN KIRKE kl. 16.30

Middag og karnevalsgudstjeneste.
Utdeling av 6-årsbok
FASTELAVNSSØNDAG 11.02
BAKKE KIRKE kl.11. Familieguds

tjeneste. Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl. 11.

Høymesse. Spr. Ellinggard
LADE KIRKE kl. 11.
Høymesse. Kap. Grandy-Teig
1. SØNDAG I FASTETIDEN 18.02
BAKKE KIRKE kl.11.

Høymesse. Spr. Rosenkrantz
LADE KIRKE kl. 11. Høymesse. Spr.

Sagen. Eldres Dag på KA-Senteret
2.SØNDAG I FASTETIDEN 25.02
LAUGSAND BYDELSKAFÉ kl.11.

Eldres dag. Spr. Ellinggard og diakon
Smørvik. Middag
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FREDAG 02.03

Lademoen kirke kl. 19.
Elektromesse Spr. Ellinggard m.fl
3.SØNDAG I FASTETIDEN
04.03
LADEMOEN KIRKE kl. 11.

Høymesse. Spr. Ellinggard
LADE KIRKE kl. 11.
Høymesse. Spr. Sagen
4. SØNDAG I FASTETIDEN 11.03
BAKKE KIRKE kl.11.

Høymesse Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl. 11.
Økumenisk gudstjeneste.
Spr. Ellinggard og pastor Birru
LADE KIRKE kl. 13. Dåpsguds
tjeneste. Spr. Rosenkrantz

MARIA BUDSKAPSDAG 18.03
BAKKE KIRKE kl.18. Jazzmesse.

LANGFREDAG 30.03
LADE KIRKE kl. 11. Pasjonsguds

Spr. Rosenkrantz

tjeneste. Spr. Ellinggard

KN-gudstjeneste før konfirmantsamling. Kap. Grandy-Teig
LADE KIRKE kl 11.Temagudstjeneste
KN. Spr. Sagen og konfirmanter. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

PÅSKEDAG 01.04
BAKKE KIRKE kl.11. Felles høytids

LADEMOEN KIRKE kl.18. Kort

PALMESØNDAG 25.03
BAKKE KIRKE kl.11.

Høymesse. Spr. Ellinggard
SKJÆRTORSDAG 29.03
BAKKLANDET MENIGHETS
OMSORGSSENTER kl.17.

Spr. Rosenkrantz

LADE, LADEMOEN og BAKKE kirke takker sine annonsører:

gudstjeneste med Lademoen. Kap.
Grandy-Teig og Spr. Rosenkrantz
Lade kirke kl. 11.
Høytidsgudstjeneste. Spr. Sagen

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

2.PÅSKEDAG 02.04
LAUGSAND BYDELSKAFÉ

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)

BUNNPRIS ROSENBORG AS

kl.11. Gudstjeneste Kap.Grandy-Teig

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

LADESLETTA HELSE – OG
VELFERDSSENTER kl 11. Guds

tjeneste med nattverd. Spr. Sagen

LADEMOEN KIRKE kl. 18.

Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Spr. Ellinggard. Diakon Håve Smørvik.
Felles måltid.
920 99 749

ADVENT PÅ KRISTIANSTEN FESTNING!
1. SØNDAG I ADVENT

3. SØNDAG I ADVENT

03. desember kl. 13.15:
Feltprest Frode Lagset
Aspirantkoret fra Nidarosdomens guttekor

17. desember kl. 13.15:
Biskop Herborg Finnseth
Charlottenlund gospelkor

2. SØNDAG I ADVENT

LILLE JULAFTEN

10. desember kl. 13.15:
Pastor i Pinsemenigheten, Frank Erlandsen
Barnekor fra Singsaker skole

23. desember kl. 13.15:
Pilegrimsprest Einar Vegge
Morten Skille, trombone

PUSTEROM

KIRKEYOGA
Kveldsbønn med enkle bevegelser
Lademoen kirke kl.19.30
Torsdagene 14.12., 11.1., 8.2.,
15.3., 12.4. og 3.5.

d

d
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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

GRAVSTELL

FØRJULSKONSERT
i Lade kirke 17/12 kl. 18.
Lokale sangere og musikere.
Allsang.
Kom og syng julen inn
i årets julekirke!

d

www.kirken.no/Trondheim
994 36 000 • post.trondheim@kirken.no

d
TLF 73 87 80 80

BI S TA ND G I S I F O R M AV GAV E KO RT PÅ DAGLI GVA R E R

NESTE NR. KOMMER UT UKE 12 • UTBÆRING UKE 13 • STOFF LEVERES INNEN UKE 10
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.

