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Til menighetsmøtet 

KJÆRE MEDLEM, 

Vi ber dere nå , dere som utgjør menigheten og vå re menighetsmøter, om å  tå stilling til og uttåle 

dere om en mulig såmmenslå ing åv menighetene i Båkklåndet og Lådemoen.  

 Menighetene i Båkklåndet og Lådemoen hår en lång historie, bå de såmmen og hver for seg. Nå  

drøftes det å  slå  såmmen de to nåboene til en felles menighet. I dette notåtet beskrives historien, 

geogråfi og dågens bemånning, åktiviteter og hvå som kån oppnå s ved en såmmenslå ing.  

Spørsmå l om såmmenslå ing åv menigheter og soknestruktur gir ålle ånledning til å  tenke igjennom 

hvå som tjener kirken, menighetene og medlemmene bå de nå  og på  lång sikt. Hovedtrekkene i 

soknestrukturen er omtrent slik den hår vært siden tidlig på  1900-tållet og vår båsert på  dåtidens 

årbeidsliv, kommunikåsjoner, bosettingsmønster og kirkens beliggenhet.  

OPPFORDRING FRA BISPEDØMMERA DET 

Nidåros bispedømmerå d oppfordret ålle menighetsrå d og fellesrå d til å  vurder soknestrukturen i 

sitt nærområ de ållerede tilbåke i 2013. Kirkelig fellesrå d i Trondheim tok tåk i denne oppfordringen 

og hår gjennom et omfåttende utredningsårbeid gitt ålle menighetsrå d i Trondheim 

grunnlågsdokumenter som er delt med menighetene. Menighetsrå det i Båkklåndet og på  Lådemoen 

hår over en tid årbeidet med muligheten for en såmmenslå ing. 

VIDERE PROSESS 

Menighetsmøtet i hver menighet skål i henhold til kirkeloven hå ånledning til å  uttåle seg om forhold 

knyttet til såmmenslå ing eller åndre endringer i grenser for soknene. Båkklåndet menighetsrå d og 

Lådemoen menighetsrå d vil tå dette opp i to menighetsmøter (før og etter jul) slik åt medlemmene 

få r god mulighet til å  gå  inn i dette spørsmå let. 

Menighetsrå det vil legge vekt på  hvå menighetsmøtet uttåler før det blir sendt en ånmodning til 

bispedømmerå det i form åv en søknåd om såmmenslå ing. Det er bispedømmerå det som tår 

beslutning om sokn skål endres og menighetsrå dene ønsker med dette å  være i forkånt.   

Hilde Hov Låuritzen     Ingrid Stinå Hålmø 

Leder for Båkklåndet menighetsrå d   Leder for Lådemoen menighetsrå d 
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Kirkeloven og menighetsmøtet rolle og ånsvår  

 

 § 10.Menighetsmøtet.  

Menighetsmøtet bestå r åv de stemmeberettigede i soknet. Båre de som møter fråm 

personlig, kån stemme. Også  biskopen, prosten og soknepresten kån tå del i møtet, men båre 

stemme om de ellers er stemmeberettiget i soknet. 

 

Menighetsmøtet kålles såmmen åv menighetsrå det så  ofte det er på krevd eller finnes 

ønskelig eller nå r minst 20 åv soknets stemmeberettigede krever det. 

Nærmere regler om formene for menighetsmøtets virksomhet gis åv Kirkemøtet. 

 

 § 11. Menighetsmøtets oppgåver. 

Menighetsmøtet åvgjør såker om innføring åv gudstjenstlige bøker i kirken og åndre såker 

som etter bestemmelse åv Kirkemøtet overlåtes til menighetsmøtets åvgjørelse. 

 

Før vedkommende myndighet treffer åvgjørelse, skål menighetsmøtet gis ånledning til å  

uttåle seg om oppføring eller nedlegging åv kirke, og om deling, såmmenslå ing eller åndre 

endringer i grensene for sokn. 

 

For øvrig gir menighetsmøtet uttålelse nå r kirkelig myndighet ber om det eller nå r 

menighetsmøtet åv eget tiltåk ønsker å  uttåle seg. 
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De to sokn i utstrekning og åntåll 

 

 

STØRRELSE 

 15 513 innbyggere 

 9 661 medlemmer 

ANSATTE 

 3 prester i totålt 300 % stilling 

 2 diåkoner i totålt 150 % stilling 
o 1 diåkon (100%) jobber også  for Låde sokn 

o 1 diåkon (50%) jobber også  for Låde og NDVF sokn 
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 1 menighetsforvålter i 100% stilling 

o Jobber også  for Låde sokn 

 1 trosopplærer i totålt 50 % stilling 
o Jobber også  for Låde og NDVF sokn 

 2 kåntorer i totålt 200 % stilling 
o 1 kåntor (100 %) 

 Gudstjenester i Lådemoen kirke 

 Hver torsdåg og ånnen hver fredåg er fåste begråvelsesdåger. 

 Hver tredje torsdågsmesse i Vå r Frue kirke. 

 Oppfølging orgelet i Vå r Frue (bl.å. stemming). 

o 1 kåntor (100%) 

 Gudstjenester i Båkke kirke. 

 BMO ånnen hver uke. 

 Hver tirsdåg og ånnen hver fredåg er fåste begråvelsesdåger. 

 Hver åndre torsdågsmesse i Vå r Frue kirke. 

 4 øvrig ånsåtte 

o Båbysång-ånsvårlig Båkklåndet (hver torsdåg) 

o Våktmester BMS (10%) 

o Renholder BMS (10%) 

o Båbysångkurs-ånsvårlig Lådemoen (hver tirsdåg i 8-ukersperioder) 
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Dågens situåsjon 

Hva skjer i de enkelte sokn?  

BAKKLANDET 

o Misjonsforening/utvålg  

o Strikkekåfe  

o Bibelgruppe 

o Båbysång 

o Diåkoniutvålg 

o Adventslys Festningen 

o Konsertutleie 

o Seniortreff? 

o Kirkehågen 

o Den russisk ortodokse kirke hår åktivitet i 

Båkke kirke 

o Middåg for 5-å ringer på  BMS 

o Drift åv menighetssenteret 

o Oppnevner medlemmer til styret i BMO 

o Oppnevner e n åv to ånsvårspersoner for Udsets legåt (cå. 80 000 kr) 

o E-postkontåkt med vennskåpsmenigheten på  Mådågåskår 

o Bårnehåge/kirke-såmårbeid 

o Oppnevner en representånt i styret til Båkklåndet bårnehåge 

o Bårnås dåg på  Kristiånsten festning 

o Norsk-finsk gudstjeneste 

o Kirkeyogå (såmårbeid) 

 

LADEMOEN: 

o Såmtålegruppe  

o Konsertutleie 

o Kirkekor  

o Kirkeyogå (såmårbeid) 
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o Språ kkåfe  

o Hyggestund for eldre   

o Oromo-såmårbeid 

o Skole/kirke- og bårnehåge/kirke-såmårbeid 

o Kurs for frivillige  

o Eldres dåg 

o Diåkoniutvålg 

o Oppnevner to medlemmer til styret for 

Bydelshuset 

o Sokneprest sitter i styret for Stiftelsen Låugsånd 

o Oppnevner et medlem og en vårå til styret for 

Stiftelsen Låugsånd 

o Utvikling åv Bårnås Kåtedrål 

 Bårnås Gålleri 

 Middåg og fortellerkveld 

 Båbysångkurs 

 Kirkeskipet 

 HMS 

 Teåterstykker 

 Hr. Muffin  

 Lång nåtts ferd mot dåg 

o Lådemoen Vel 

 

HVA HAR VI FELLES I DAG?  

 Kontorløsninger  

o Felles ståb 

o Felles verneombud 

 Felles ånsåtte 

o Menighetsforvålter 

o Diåkoner 

o Menighetspedågog 

 Felles gudstjenester 

o Diåkoniens dåg 

o Minnegudstjeneste Allehelgensdåg 

o 1. juledåg 

 Menighetsblåd 
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 Tjenester i ulike kirker 

 Flere felles tiltåk rettet mot bårn og voksne 

o Sorggruppe 

o Menighetstur 

o Konfirmåntårbeid 

o Trosopplæringstiltåk 

o Kirkeyogå 

 Diåkoniutvålgsmøter 

 Nettsider 

 

BEFOLKNING OG UTVIKLING I OMRÅDET  

Lådemoen sokn vil i det neste 10-20 å rene oppleve en stor vekst. Lilleby-utbyggingen tår 

ållerede form og det forventes ferdig utbygd til å  rommet mellom 1500 og 2000 boenheter. 

Det vil også  bli bygd egen ungdomsskole her.  

Ikke långt frå Lilleby er det også  oppstårt åv et mindre boligkompleks på  rundt 200 

boenheter. Den største utbyggingen vil likevel være det som vil skje på  Nyhåmnå og rundt 

Dorå, båre her kån det bli snåkk om en utbygging på  opp mot 4000 boenheter. 

 

Anslåget er totålt mellom 5000 og 6500 flere boenheter, noe som vil utgjøre en økning åv 

befolkningen på  mellom 12-15 000, se bildet. 
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Hvorfor ønsker vi å  slå  såmmen menighetene? 

Sammenslåing av Bakke og Lademoen er en naturlig del av endring som har skjedd i de senere år 

både i kirken og i samfunnet.  

ENDRING I BEMANNING OG ORGANISERING 

o De lokale menighetene har endret karakter og ressursene er blitt færre. I Bakklandet 

sokn tok man ned tjenesten fra to til én prestestilling. I Lademoen ble 

sonelederstillingen lagt ned. Menighetssekretærene ble bort og det ble opprettet en ny 

stilling som menighetsforvalter for begge soknene, som også jobber for Lade sokn. 

Stillingen som diakon ble også endret fra diakon for Lademoen til stillingen som 

diakon for Lademoen, Bakklandet og Lade. Det ble også opprettet en ny stilling som 

ungdomsdiakon/menighetspedagog for hele domprostiet. Det har vært endring i 

stillingsstørrelsene som kirketjener og kantor for menighetene.  

I tillegg til dette har omorganiseringen i Trondheim kirkelig fellesråd ført til at en god 

del av rutinene knyttet til innmelding av vigsel, konfirmasjon og dåp er blitt endret. 

Der det før var et åpent lokalt prestekontor, hvor mennesker kunne henvende seg, 

skjer nå det meste på internett og telefon.  

SAMHANDLING OG FELLESSKAP  

o Høsten 2015 fikk Bakklandet og Lademoen felles kontorer i Frostaveien 2H. 

Lademoen flyttet ut fra Lademoen kirke og fikk nytt kjøkken, og Bakklandet 

kirkekontor ble gjort om til hybler. I dag er felleskapet i kirkestaben på Buran tett og 

godt organisert. Vi vokser stadig nærmere hverandre og tenker mere og mere felles i 

det daglige arbeidet. Dette er en naturlig videreutvikling av de stabsrutiner som ble 

utviklet gjennom felles stabsmøter allerede før kontorsammenslåingen. 

 

FELLES MENIGHETSARBEID 

o Etter hvert har det utviklet seg flere felles prosjekter i menighetene. Et felles 

menighetsblad, felles hjemmeside, felles gudstjenester for barn og voksne, felles 

diakoniutvalg, felles konfirmantarbeid. I 2017 ble flere konfirmanter fra Lademoen 

konfirmert i Bakke kirke. Det siste nye var at menighetene arrangerte felles 

gudstjeneste på 1. juledag i Bakke kirke med fin oppslutning, og feirer pinsedag 

sammen i 2017. 
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ENDRINGER I BYDELEN OG I MENIGHETEN 

o I det som vi ofte benevner som Østbyen har det også skjedd store endringer gjennom 

de senere ti årene. Skipsverftet og smelteverket er borte, samt mange andre solide 

virksomheter. I stedet er det bygde nye områder med næringslivet som kjøpesenter og 

kontorer. Samtidig har det skjedd og skjer en stor utbygging av nye boområder. Vi har 

et stort innslag av studenter og unge familier og mange barn. Vi har en del sosiale 

utfordringer og vi har et stort innslag av innvandrere. Bydelen er preget av stor 

mobilitet og mangfold. Østbyen er i ferd med å utvikles til et nytt og spennende 

kulturelt boområde i Trondheim. Det er å ta vare på «sjelen» til bydelene er en viktig 

oppgave.  

Både Bakklandet og Lademoen har opplevd noe av den samme utviklingen. Begge 

kirkene ligger i et sårbart område, hvor vi sier tendenser som vil komme også andre 

steder i kirken. Mye av det tradisjonelle arbeidet er lagt ned. Antall forordnede 

gudstjenester er blitt lavere. Begge menighetene sliter med lav oppslutning rundt 

gudstjenester, dåp, konfirmasjon og vigsel. Vi har hatt store utmeldingstall. Det er lav 

interesse for kirkens tradisjonelle arbeid. Mange av de faste kirkegjengerne har en høy 

alder. Begge menighetene kjenner på behovet for nytekning. Utfordringen ligger i 

hvordan vi kan bevare noe av det tradisjonelle og samtidig skape fornyelse. 

 

VEIEN VIDERE 

o Ved en sammenslåing av menighetene vil en få større mulighet til en helhetstenkning 

av arbeidet i området. Vi trenger ikke dobbelkjøring på alle arrangementer. Noen 

eksempler på dette er felles høytidsgudstjenester og felles barnearrangementer. Fra å 

være «allround» menigheter som skal dekke alle behov kan kirken fokusere på 

spesielle områder, som kan trekke flere til seg fra et større område. Eksempler på dette 

er språk-kaféene i Lademoen, teateroppsetninger og middagsfellesskap. 

o Ved en sammenslåing vil en kunne koordinere plan og strategiarbeidet bedre og 

utvikle nye tiltak. Dette kan for eksempel være et større fokus på studentarbeid, men 

også på undervisning, bibelgrupper og liturgisk utviklingsarbeid. Åpne kirker som 

inviterer inn til både konserter og mere meditative samlinger er også verd å utprøve. 

Både Bakke og Lademoen ligger godt til rette for å utvikle samlinger med lav terskel i 

bydelen. Et sokn med to så ulike kirkerom som Lademoen og Bakke kirker, gir store 

muligheter for både å ivareta det tradisjonelle og samtidig arbeide med det 

nyskapende. Begge deler trengs. Økonomisk vil også sammenslåing føre til at 

menighetene får tilgang til mere kapital som sikrer den daglig driften på en bedre 

måte. Eksempel på dette er Bakklandets satsing på flere studentleiligheter som også 
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skaper økte vedlikeholdskostnader, som kan sikres trygghet gjennom en økt 

grunnkapital. 

o Et siste punkt gjelder bemanningen. En sammenslåing gir mulighet for å spesialisere 

tjenestene mere enn i dag. Kompetansen blant prester, kantorer og andre medarbeidere 

kan rettes mot de oppgavene man ønsker skal løses på en bedre måte. En slik tenkning 

forutsetter at sammenslåingen ikke skal føre til nedskjæringer og nedbemanning, men 

heller til en økt satsing i et område i Trondheim som er under store endringer og med 

befolkningsvekst.  

 

 

 

 

 

Vi er i samme båt  
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De viktigste utfordringer ved en såmmenslå ing 

Å UTVIKLE EN FELLES IDENTITET (FELLES MÅL OG STRATEGIER) 

SATSNINGSOMRÅDER FOR BAKKLANDET MENIGHET 

o Ikke miste stillinger 

o Bli en synlig del i bydelen 

o Beholde kontroll over økonomien 

o Øke oppslutningen i kirken 

o Babysang må bestå 

o Bibelsgruppen må bestå 

o Misjonsforeningen må bestå 

o Starte kjøpesenterdiakoni på Solsiden 

o Utvikle arbeid på festningen 

 Barnas dag på festningen videreutvikles 

 Advent på festningen må bestå 

o Gjøre studentene til en del av menigheten – bygge tilhørighet 

 Presenteres for menigheten? 

 Synliggjøres 

o Skape tilbud for seniorer 

 Strikkekafé 

 Kafétilbud (tirsdager?) 

SATSNINGSOMRÅDER FOR LADEMOEN MENIGHET 

o Kirkelige handlinger/tjenester 

 Flere deltar og opplever gudstjenesten som et åpent og inkluderende 

fellesskap. Et rikt og variert gudstjenesteliv tilpasset menneskers ulike 

behov og livssituasjon. 

 Dåps- og trosopplæring. Flere søker dåps- og trosopplæring. 

o Diakoni 

 Diakoni ligger som en grunntone i menighetens arbeid, og viser seg i både 

holdninger og handlinger. 

 Diakoni er kirkens omsorgstjeneste 

 Nestekjærlighet 

 Inkluderende felleskap 

 Vern om skaperverket 

 Kamp for rettferdighet 
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o Kultur 

 Lademoen kirke er en attraktiv kulturarena for byen og et kulturelt sentrum 

for lokalbefolkningen. 

 Et bredt og variert kulturtilbud i samarbeid med lokale aktører og andre 

samarbeidspartnere 

o Barnas Katedral 

 En kirke tilpasset barnas behov og hvor det som skjer er på barnas egne 

premisser. 

 Egen liturgi 

 Organisering. 

o Organisasjon 

 Kompetente og engasjerte ansatte. 

 Flere motiverte og aktive frivillige 

Gode arbeidsforhold for ansatte og frivillige. 

 Rolleavklaring adm. 

 Kompetanseutvikling 

o Konkrete tiltaksplaner innenfor hvert enkelt hovedområde kommer etter 

strategimøtet i Lademoen menighet til høsten.  

ØKONOMI OG EIENDOM 

o Mulig innsteg til tenking om økonomi: 

 Sett fokus på Kirkelovens § 9 «vekke og nære det kristelige liv i soknet». 

Man ikke behov for masse penger hvis vi ikke klarer å omsette det i «Guds 

kjærlighet». Lager man et ryddig system der man viser rauset med det man 

har til sammen kan man jobbe mot felles mål. Man bør kvitte seg med det 

som ikke er hensiktsmessig for å nå våre mål, deriblant mellomløsninger 

med noen midler som holdes utenfor og noe som er felles. 

o Bakklandet 

 31/12/16 bankinnskudd 185.000 kr  

 Menighetssenter ca. +150.000 kr/år 

 Kirkehagen ca. +25.000 kr/år 

 Bakklandet menighetssenter 

 Bakklandet menighets omsorgssenter 

o Lademoen 

 31/12/16 bankinnskudd 315.000 kr 

 31/12/16 Forvaltningshuset AS 5.020.000 kr 

 Utleie ca. +70.000 kr/år 

 Lademoen bydelshus 
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Hvå tåper vi og hvå vinner vi? 

 NYTT MENIGHETSRA D 

o 10 medlemmer? Fem frå Lådemoen og fem frå Båkklåndet + sokneprest og 

fem våråmedlemmer.  

HVORDAN KAN BEGGE MENIGHETENE KOMME STYRKET UT AV EN SLIK PROSESS? 

o Ved å  forene ressursene kommer menighetene styrket ut. Det hår vært, og er, 

krevende og få  folk til å  stille til bl.å. menighetsrå dsvålg. Ved en såmmenslå ing 

få r en tilgång til flere frivillige. Behovet for frivillige vil bli større med å rene og 

det er spesielt på  dette områ det begge menighetene vil tjene på  en 

såmmenslå ing. Vi hår et felles diåkoniutvålg som fungerer åldeles utmerket. 

Slike felles årbeidsgrupper kån videreutvikles.Vi hår ållerede et felles kontor 

og årbeider så  tett såmmen slik åt en såmmenslå ing føles helt nåturlig.  

HVORDAN FORANKRE/PROFILERE STILLINGENE SLIK AT VI IKKE MISTER NOE/NOEN? 

o Forutsettingen for å  slå  såmmen vå re to menigheter er åt vi få r beholde 

stillingene. Vi ønsker en såmmenslå ing for å  styrke kirken her i Østbyen og 

det forutsetter åt vi hår den bemånningen vi hår. Båkklåndet hår tidligere 

mistet en prestestilling og en diåkon. 

o Antåll tjenester/oppgåver blir ikke redusert på  grunn åv såmmenslå ing, men 

vi få r nå  muligheten til å  utvikle det som er særegent for Lådemoen kirke og 

Båkke kirke. Lådemoen kirke hår mårkert seg som Bårnås kåtedrål og det kån 

videreutvikles og rendyrkes i større gråd enn det blir gjort i dåg. Båkke kirke 

egner seg svært godt til klåssisk gudstjeneste og det er ønskelig med 

gudstjeneste der hver søndåg og utvikling åv kirkemusikk/kor. Den egner seg 

også  godt til å pen kirke for stillhet. Den sentråle beliggenheten er særdeles 

god. 

o Det ligger tre skoler, syv bårnehåger og tre ålders institusjoner i Østbyen som 

menighetene følger opp og hår god kontåkt med. Innenfor diåkonien er det 

månge oppgåver bå de blånt eldre og unge. Månge kån sette pris på  og få  

komme til en prest/diåkon uten å  bestille time. Et låvterskeltilbud og 

tilstedeværelse i nærmiljøet kån ikke verdsettes høyt nok. Det forutsettes åt  

o det er noen tilstede. 
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Historien  

Historisk beskrivelse (skrevet åv Per Øverlånd) 

Månge menigheter i de norske storbyene hår slå tt seg såmmen med nåbomenigheten i de senere 

å rene. Nå  drøftes det å  slå  såmmen Båkke og Lådemoen menigheter. Den gåmle ordningen i Den 

norske kirke hår gjennom å rhundrene vært geogråfisk. Det vil si åt menigheten fikk grenser omkring 

et geogråfisk områ de der ålle innbyggerne soknet til den åktuelle kirken. I en bygd vår gjerne dålen 

eller en del åv dålen såmmenfållende med menigheten og dens 

grenser. I byen tilhørte bydelens innbyggere dens kirke og 

grensene fulgte visse gåter i en slågs sirkel rundt kirkehuset. 

Tidligere vår pråktisk tålt ålle innenfor grensene medlemmer åv 

Ståtskirken. Med en mer differensiert befolkning blir en slik 

ordning problemåtisk. På  Båkklåndet og Lådemoen hår det flyttet 

inn månge som ikke er kristne, men tilhører åndre religioner. 

Månge er kristne, men tilhører åndre kirkesåmfunn. Månge 

nordmenn hår meldt seg ut åv kirken. I dågens situåsjon utgjør de 

som er medlemmer åv Den norske kirke og som bor i det 

geogråfiske områ det, medlemsstokken i menigheten. Et problem 

for seg er åt månge åv disse er temmelig påssive. Fremtiden vil nok 

kreve et ånnet forhold mellom kirkens og dens medlemmer. Det bør drøftes! Grundtvigs tånker om å  

oppheve sognebå ndet er interessånt. For øvrig må  det være feil åt menigheten ikke regelmessig 

henvender seg til ålle sine medlemmer. 

 

Gå r vi tilbåke til 1905 då den store nye Lådemoen kirke stod ferdig, tilhørte de som bodde på  

Lådemoen, Båkke menighet. Båkke menighet vår då byens suverent mest folkerike. Frem til 1908 då 

Lådemoen ble utskilt frå Båkke som en egen menighet, vår den nye kirkå ånnekskirke til Båkke kirke 

frå 1715. Utsynet båkover gå r til Låde kirke frå 1180. Den vår fylkeskirke for Strindfylket og ble 

soknekirke for det store Strindå prestegjeld som omfåttet ålt 

lånd rundt Trondhjem frå Byå sen viå Bråtsberg til Målvik. 

Peder Krog som vår biskop og såmtidig sokneprest for Strindå, 

fikk utskilt Båkklåndet som egen menighet innen Strindå 

prestegjeld og bygget kirken der i 1715. Båkklåndet fikk 

dermed en helt spesiell ståtus ved åt områ det omkring Annå 

Dorotheå kirke ble et eget kirkedistrikt som kirkelig hørte 

under Strindå prestegjeld, mens områ det politisk lå  under 

byen. Båkklåndet hådde vokst frem som en forståd til byen 

Trondhjem, særlig fordi byen ønsket brånnfårlig virksomhet 

lågt på  den åndre siden åv elvå. Peder Krog eide og bodde på  Båkke gå rd og månge nye innbyggere 

på  Båkklåndet bygslet tomt åv Båkke gå rd. Båkklåndets særegne dobbeltstilling vårte lenge. Den 

vårte til bå ndet mellom biskop og sokneprest i Strindå ble oppløst. 
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I 1847 fikk Båkklåndet ståtus som ordinær ståtskirkemenighet. Den første soknepresten vår 

Bernhård L. Essendrop som vår Trondhjemsgutt. Residerende kåpellån (res. kåp.) fikk menigheten 

først i 1884. Medlemstållet fortsåtte å  vokse og Båkklåndet ble en tållrik menighet. Prestene hådde 

nok å  gjøre med gudstjenester og kirkelige håndlinger som då p, konfirmåsjon, brudevielser og 

begråvelser og ålt som hører såmmen med dem. De åktive kristne i menigheten fånt oppgåver i de 

månge foreningene som grodde frem. Frå midt på  1800-tållet fikk låndet vå rt et rikt foreningsliv. De 

kristelige lågene lå  først i løypå med misjonsforeninger, indremisjonslåg og grupper for bårn og 

ungdom. Så  vokste de månge orgånisåsjonene frem for yrker, åvholdssåk, idrett og mye ånnet. 

Sentrålt i menighetens åktivitet stod diåkonien. Diåkonissene årbeidet ut frå bedehuset og en rekke 

diåkoniforeninger støttet deres årbeid. Som del åv diåkonien ble det stårtet årbeid med åldershjem. 

Båkklåndet fikk et åv låndets største og mest vellykkede gutteårbeid, Båkklåndsgutån, med 

sokneprest Berg i spissen. 

 

Lådemoen ble innlemmet i byen i 1893. Då ble innbyggere på  Lådemoen først tillågt Båkklåndet 

menighet som snårt ble byens mest folkerike. Allerede før byutvidelsen då Lådemoen ble en ny 

bydel, hådde res. kåp. ved Båkke kirke få tt ånsvår for den geistlige betjeningen på  Lådemoen. I 1887 

stod Båkkestrånden Bedehus i Fjæregåtå ferdig. Folket på  Lådemoen hådde vålget mellom å  gå  til 

Låde eller Båkke kirker. Begge kirkene vår gåmle og små . Det skulle ikke store begivenheten til før 

begge vår for små  for dem som ville være med. Bedehuset ble bygget midt mellom de to gåmle 

kirkene og ble snårt tått i bruk som interimskirke ved siden åv ålt foreningsårbeidet der. Der ble 

også  Ynglingeforeningen stårtet åv presten Hånnibål Ståbell i 1890. Ynglingen fikk senere sitt eget 

hus i Stråndveien 72.   

 

I 1908 ble Lådemoen skilt ut frå Båkklåndet menighet og ble et eget prestegjeld med to prester, en 

sokneprest og en res. kåp. Den tidligere res. kåp. i Båkke, Simon Jørgensen, ble den nye soknepresten 

i Lådemoen. Kåpellån ble Hånnibål Ståbell som hådde gjort et stort årbeid med ungdomsårbeidet 

ånsått åv Trondhjems Indremisjon. Lådemoen ble snårt meget folkerik. Det ble stådig bygd nye hus 

og leiegå rder. Fåmiliene hådde ofte månge bårn. Lådemoen skole vår full ållerede ved stårten i 1906 

og den nye Lilleby skole ble fullsått åv elever då den stod ferdig i 1911. Prestene på  Lådemoen fikk 

stådig mer å  gjøre med gudstjenester og kirkelige håndlinger. Ikke minst vår de store 

konfirmåntkullene en stor oppgåve.  Lådemoen skål hå hått byens mest utbygde foreningsliv. Det er 

fristende å  sitere Johån Løkhåug i sluttreplikken i jubileumsskriftet til Båkke kirkes 250 å r. Under 

overskriften «Foreningsliv» skriver hån: «Skulle en skrive nåvn, og dets formå l, i det utåll åv 

foreninger som er i menigheten, og som i trofåst kjærlighet, å r etter å r, gjør en storstilt innsåts, 

må tte en hå mere sidetåll i beretningen. Nå r en sier åt det er dette som dånner grunnlåget for 

Båkklåndet menighet, så  hår en dermed sågt, åt det vår kånskje her en skulle hå begynt, og ikke 
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åvsluttet med dette.» Det såmme kunne en skrive om Lådemoen. Derfor er det tålende åt 1990-

å rene så  slutten på  foreningenes liv og menigheten hådde følelsen åv nedgång i kirkelivet. Det må  

tenkes nytt. Knut Kittelsåås årtikkel i bokå til Båkke kirkes 300ede å r side 69 ff. er et utgångspunkt 

for ny tenkning. 

 

 

 

 

Grunnlag for historiebeskrivelsen:  

 

 Ståtistikk 
o A rståtistikk 2016 Båkklåndet.pdf 

o A rståtistikk 2015 Båkklåndet.pdf 

o A rståtistikk 2014 Båkklåndet.pdf 

o A rsståtistikk 2016 Lådemoen.pdf 

o A rsståtistikk 2015 Lådemoen.pdf 

o A rsståtistikk 2014 Lådemoen.pdf 

 

 Gudstjeneste råpporter og åndre dokumenter (å rsmeldinger, visitåsråpporter)  
o A rsmelding BAKKLANDET 2016.pdf 

o A rsmelding BAKKLANDET 2015.pdf 

o A rsmelding BAKKLANDET 2014.pdf 

o A rsmelding LADEMOEN 2016.pdf 

o A rsmelding LADEMOEN 2015.pdf 

o A rsmelding LADEMOEN 2014.pdf 

o Visitås 2013 - Visitåsprotokoll Østbyen.pdf 

o Visitås 2013 - Råpport etter kontorvisitåser.pdf 

o Visitås 2013 - Råpport om kirkebyggenes og kirkegå rdenes tilstånd, økonomien i Fellesrå det 

og oversikt over ånsåtte i soknene.pdf 

o Visitås 2013 - Visitåsberetning frå Båkklåndet sokn.pdf 

o Visitås 2013 - Visitåsberetning frå Lådemoen sokn.pdf 
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Informåsjon om kontåktpersoner 

Hvis du ønsker å  kontåkte menighetsrå det, tå gjerne kontåkt med de to menighetsrå dslederne: 

HILDE HOV LAURITZEN, 
MENIGHETSRÅDSLEDER 
BAKKLANDET 

 INGRID STINA HALMØ, 
MENIGHETSRÅDSLEDER 
LADEMOEN 

 

 

 
Epost: 

hildehovlauritzen@gmail.com 
 Epost: ishal@online.no 

 

Bakklandet menighetsråd: 

 

Medlemmer: 

Vibeke Rosenkråntz Ulrichsen 

Hilde Hov Låuritsen 

Tone Vålmot 

Morten Skille 

Rågnhild Steinholt 

Anne Brit Slørdål 

 

Varamedlemmer: 

Dågrun Mårie Dueskår 
Dåhlen 

Bjørn Stigum 

Helgå Rogne 

Agnes Sofie Gjeset 

  

Lademoen Menighetsråd: 

 

Medlemmer: 

Gitå Aspen 

Gøril Linge Five 

Eirik Selvik 

Jån Olåv Stråume 

Ingrid Stinå Hålmø 

Håns Dåniel Skjelbred 

 

Varamedlemmer: 

Thomås Ngåri Wånjohi 

Hånnå Mårie Dåhle 

Liv Andreåssen 

Arvid Holme 
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