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Han kommenterte Jesu ord 
med et sarkastisk «Hva er  
sannhet»? og gikk så derfra 
uten å vente på noe svar.  
Han var skeptisk til eksklusive 
sannhetskrav. 
Pilatus var embedsmann i det 
store romerske verdensriket. 
Der levde det ulike folkeslag 
side om side, med ulike livssyn 
og tradisjoner og sannheter. 
Den romerske staten hadde 
en tolerant religionspolitikk; 
alle fikk leve i samsvar med 
sine egne sannheter. Det 
eneste staten forlangte var 
at alle i tillegg måtte delta 
i keiserkulten for å vise sin 
lojalitet mot Romerriket og 
keiseren. 
Vi har vel og Pilatus sin skepsis 
mot eksklusive sannhetskrav. 
Samtidig er vi stadig på leting 
etter en fast grunn å stå på 
og en retning vi kan gå. Men 
det er ikke lett å finne fram i 
jung elen av «sannheter» som 
blir tilbudt på markedet. Den 
som leter etter troverdige 
sannheter har en krevende 
oppgave i et uoversiktlig ny
hetsbilde, der falske nyheter og 
alternative sannheter florerer. 

Hvem og hva kan vi stole på?   
Vi kan få litt hjelp av f.eks. fak-
tisk.no og Folkeopplysningen 

på NRK, når det handler om å 
vurdere sannhetsgehalten i  
medieoppslag og politisk reto
rikk. Når det derimot gjelder de 
dypere sannheter om hva som 
gir oss mening og tilhørighet, 
finnes det ingen objektiv 
instans som kan avgjøre det 
for oss. Der er vi overlatt til 
vår egen søken. Men det er 
mange som vil hjelpe oss. Det 
er nok av påvirkningsagenter 
der ute, ikke minst i reklame og 
sosiale medier, men vi får liten 
hjelp til å finne sannheter med 
lang holdbarhetsdato på slike 
steder. En student fortalte meg 
om hvilket umulig ideal hun 
hadde erfart på sosiale medier: 
Du skal være unik, men du skal 
ikke skille deg ut!  Det høres 
ut til å være en oppskrift for et 
stressende liv, spør du meg. Et 
slikt krav og en slik sannhet går 
det ikke an å hvile i.

Har du ikke et tydelig ståsted 
og egne verdier i bunnen som 
hjelper deg å gjøre en selvsten
dig vurdering, velger du ofte 
slik de andre gjør. Flertallet har 
alltid rett, kan da fort bli det 
dogmet vi fester størst lit til. 
Det kan føles behagelig å være 
på flertallets side, men noe god 
basis for et varig livssyn er det 
nok ikke. Erfaringen har vel vist 

at majoriteten ofte tar feil og at 
ny erkjennelse stadig diskvalifi
serer gamle gallupsannheter. 

Hva skal vi da gjøre? Kanskje 
skal vi ikke gjøre som Pilatus. 
Kanskje vi skal ta Jesu utsagn 
om at han representerer sann
heten på alvor. Sannheten om 
Gud, om deg og om livet ditt. 
Kanskje vi skal teste den ut! 
Hva går hans sannhet ut på? 
Den slår fast at din verdi er 
garantert av Gud. Uansett hva 
som møter deg i livet står du 
på trygg grunn. Du behøver 
ikke å gå på desperat leting 
etter hva andre synes, hvilke 
sannheter som gjelder akkurat 
i dag og hva flertallet mener 
og tenker og tror. Og i Guds 
øyne er du er skapt unik, det 
er ingen grunn til å streve for å 
bli det.  Kanskje du skulle våge 
å være mer deg selv, ja kanskje 
til og med tørre å skille deg ut 
også og stå for egne meninger?  

Jeg så en gang tegning der en 
arbeidssøker i et jobbinter vju  
overrakte sin CV til sin poten
sielle arbeidsgiver. Som kvali
fikasjon til jobben sto det: 
Skapt i Guds bilde. Det er Guds 
sannhet om oss alle. Ingen av 
Guds barn har tom CV. 

SANNHETEN
- HVOR FINNES DEN?

DA JESUS BLE FORHØRT AV PILATUS HEVDET HAN Å REPRESENTERE SANNHETEN:  
«FOR Å VITNE OM SANNHETEN ER JEG FØDT, OG DERFOR ER JEG KOMMET TIL  
VERDEN». DETTE IMPONERTE IKKE PILATUS. 
TEKST: OLA ERIK DOMAAS 

BAKKLANDET SOKN
Besøksadr: Frostaveien 2 H.
www.kirken.no/bakklandet
www.facebook.com/bakkekirke
Kontakt: 99436000.
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
Postadresse: Bakklandet menighet,
Kirkelig Fellesråd i Trondheim,
PB 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Ansatte:
Sokneprest Hilde Rosenkrantz tlf. 46815485
Kapellan Angelika GrandyTeig tlf: 48131773
Kantor Magnus Leite tlf: 98490379
Menighetspedagog Martine Moore Edvardsen
tlf: 930 54 561
Diakon Sissel Håve Smørvik tlf. 46807684
Kirketjener Temesgen Birru tlf. 46379462
Menighetsrådsleder Hilde Hov Lauritzen
tlf. 41324791

KONTAKTINFORMASJON:

KARNEVAL OG FASTETID
HVER VINTER INNTAR SMÅ DRAGER, HEKSER, KAKEMONSTRE, 
MARIHØNER OG EN OG ANNEN GOD FE LADEMOEN KIRKE.HILDE

ROSENKRANTZ 
sokneprest 

i Bakklandet sokn     
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Det er tid for karneval, en gammel kristen tradisjon med katolske røtter.

De siste årene er karnevalsfeiring blitt svært populært i barnehager og i barneskoler. 
Det er ikke vanskelig å forstå, karneval er jo forbundet med mye fest og moro. 

Men betydningen av ordet gir helt andre assosiasjoner. Karneval kommer opprinnelig fra latin 
– carne vale – som betyr farvel til kjøttet. Her kommer vår kristne arv inn i bildet, karneval er knyttet 
til fastetiden. Etter festlighetene, spisingen og ablegøyene kommer fasten, som varer i 40 dager.  
I sin tid utøvet kirken et strengt regime for hva som var tillat å spise i denne perioden.

Fra askeonsdag av var det slutt på tull og tøys.
Det er ikke vanskelig å forstå at fasten ikke har samme appell som karneval.
Kirkens strenge myndighetsutøvelse er heldigvis historie, men det betyr ikke at fastetiden har utspilt 
sin rolle. Den vil alltid være en viktig forberedelsestid til den største av vår høytid, påsken.

Det er tid for ettertanke og selvransakelse.
Vi utfordres til å ha fokus på verden rundt oss. Vi har bare godt av å bli minnet på at ikke alt dreier 
seg om oss og vårt. Det handler om å se lenger enn sin egen nesetipp.

Den liturgiske fargen i fastetiden er fiolett, en blanding av rødt og blått. Rødt er jordfargen og blått  
himmelfargen. I fastetiden legges det vekt på å være både himmelvendt og jordvendt, jord og 
himmel møtes og midt i møtet er Kristus.

God fastetid.

LADE SOKN:
Besøksadr: Harald Hårfagres gate 2.
www.kirken.no/lade.
www.facebook.com/ladekirke
Kontakt: 99436000.
post.lade.trondheim@kirken.no
Postadresse: Lade menighet, Kirkelig
Fellesråd i Trondheim, PB 2300 Torgarden,
7004 Trondheim.

Ansatte:
Sokneprest Angelika GrandyTeig 
tlf: 48131773
Kirketjener/Menighetsforvalter
Øyvind Arnesen tlf. 91114112
Menighetspedagog Martine Moore 
Edvardsen tlf: 93054561
Diakon Sissel Håve Smørvik tlf. 46807684
Kantor Øivind Netland tlf. 91303438
Menighetsrådsleder Johanna Trønnes,
tlf. 95263425

LADEMOEN SOKN:
Besøksadr: Frostaveien 2 H
www.kirken.no/lademoen
www.facebook.com/lademoenkirke
Kontakt: 99436000
post.lademoen.trondheim@kirken.no
Postadresse: Lademoen menighet,  
Kirkelig Fellesråd i Trondheim,  
PB 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Ansatte:
Sokneprest Stein Ellinggard tlf. 46814084
Menighetspedagog Martine Moore Ed
vardsen
tlf: 93054561
Diakon Sissel Håve Smørvik tlf. 46807684
Kantor Øyvind Kåre Pettersen tlf. 46805373
Kirketjener Ragnar Timmo Aune tlf. 
91584017
Menighetsrådsleder Ingrid Stina Halmø
tlf. 92408353
Menighetsforvalter Tor Bjørklund  
tb224@kirken.no • tlf. 90130347

3



Busch har vært kristen og tro  
ende hele livet. I og med at for
eldrene hans ønsket at han selv 
skulle få bestemme om han  
ville døpes, og ikke fordi de mente  
det var riktig, ble han ikke døpt  
som barn. Han vokste til, og 
øn sket om å bli døpt fulgte 
med ham. Men i en hektisk 
hverdag, først med studier og 
senere fulltidsjobb som lege og 
småbarnsfar, strakk ikke tiden til 
for å planlegge dåp.
For to år siden grep han dermed 
sjansen da Lademoen kirke invi
terte til drop indåp for første 
gang i 2016.
– Jeg tenkte at dette måtte være 
den perfekte anledningen. For 
meg var dåp en veldig privat sak, 
og da var det fint at det bare var 
meg og mine aller nærmeste som 
var til stede. At det ble gjort så 
tilgjengelig synes jeg var veldig 
flott. Sammen med kona og mine 
tre barn banket jeg på døra til 
Lademoen kirke. Der ble jeg tatt 
veldig godt imot. Hele familien var 
med på dåpssamtalen, og det var 
veldig hyggelig, forteller Busch.

Tone det ned
Sokneprest Stein Ellinggard 
var den som i sin tid tok initia
tiv til drop indåp i Lademoen. 
Han ønsket å gjøre dåpen mer 
tilgjengelig for folk, gjøre ter
skelen lavere for å døpe seg.
– En av de som valgte drop in
dåp var over 70 år. Da jeg spurte 
henne om hvorfor hun ikke 
hadde døpt seg tidligere, sa hun 

at hun var redd for å «forstyrre» 
oss i kirka. Kanskje er det flere 
enn henne som tenker slik.  
Kanskje er de også redd for at 
det skal bli for mye «styr». Der
for ønsket jeg å tone det litt ned, 
gjøre det enkelt, sier Ellinggard.
Han husker den første som kom 
til drop indåp.
– Hun var ti år gammel, hadde 
pyntet seg og bar blomster. 
Besteforeldrene hadde kjørt helt 
fra Lillehammer for å være med 
på dåpen. Den ble en fest for 
hele familien, minnes han.
Han opplever at alle voksne som 
kommer til drop indåp har tenkt 
på det lenge.
– De har et dypt alvor rundt det, 
og det kan være sårbart. Derfor 
legger vi vekt på å møte folk på 
en god måte, åpne opp for en lett 
samtale. Jeg er overrasket over 
hvor åpne folk er om hvorfor de 
kommer hit for å døpe seg, uten 
at vi går inn på deres tro. Vi øn
sker å legge til rette for at de får 
døpe seg, sier Ellinggard.

– Fint og høytidelig
– Hvordan er det å ta imot 
voksne til drop in-dåp?
– Fantastisk, en stor opplevelse.  
Du blir rørt og grepet av at 
voks ne kommer for å døpe seg 
i kirka. Alle har en historie som 
ligger bak. Årene har kanskje 
bare gått, så får de endelig 
sjansen. Det er fest, folk har 
pyntet seg og har forventninger, 
en fin og høytidelig anledning å 
være med på som prest.

Voksendåp har et eget rituale. 
Du blir først spurt om du vil 
døpe deg. Når du har svart ja på 
det, leser du sammen med prest 
og de andre som er til stede, 
trosbekjennelsen. Så kneler du 
på en skammel, og blir døpt på 
samme måte som når babyer 
døpes, med vann tre ganger 
over hodet  i Faderens, Sønnens 
og Den hellige ånds navn.

– Jeg følte trygghet, tilhørighet 
og glede over å bli døpt og få 
være en del av samholdet i kirka, 
sier Busch. Han har selv døpt 
sine tre barn. – De får ellers så 
mange valg i livet, at jeg synes 
at det er fint at de har den 
kristne troen som et «kompass» 
for grunnleggende verdier  
gjennom livet.
– Livet består av så mye. Å ha 
en balanse med familie, venner, 
jobb og det religiøse, ser jeg på 
som viktig. For min egen del er 
det fint i en til tider utfordrende 
hverdag som lege, å ha det 
samme stabile kompasset, sier 
Morten Busch.

 

JAZZ OG LYRIKK-
MESSE MED ROLF 
JAKOBSENS DIKT
I BAKKE KIRKE 12. MAI KL 17.
UNDER JAZZFEST 2018 STARTET VI OPP 
MED JAZZ OG LYRIKK MESSE. TEMA I 
FJOR VAR HANS BØRLI OG HANS DIKT
NING. I ÅR ER DET ROLF JACOBSENS 
LYRIKK SOM VI ØNSKER Å SETTE I FOKUS.
TEKST: STEIN ELL INGAARD • ILLUSTRASJON TOM GUNDERSEN 

Da han debuterte i 1933 med samlingen «Jord og 
jern», ble han omtalt som en ny stemme for en ny 
tid, og samlingen ble kalt for Norges første moder
nistiske diktsamling.

Det er vanlig å betrakte forholdet mellom natur og 
teknikk som et hovedmotiv i Jacobsens forfatter
skap. Her finnes det en fasinasjon for det nye,  
kreftene og mulighetene i framskrittet. Samtidig 
er det en uro og fremmedhet i «byens jagende 
pulsslag».  «Det er noe vi har glemt» lyder som en 
undertekst i flere av Jacobsens dikt. Det er en ro vi 
ha mistet, det er en enhet som har gått tapt….

Jacobsen hadde også et sterkt miljøengasjement og 
i hans siste utgivelse «Nattåpent» skriver han noen 
vakre kjærlighetsdikt etter at kona Petra var død.
Hvordan så han på seg selv ? I et intervju i 79 sier 
han det slik: «Jeg er en ensom lytter – ute ved 
forpostene. En observatør, kanskje jeg har fått en litt 
lengre antenne på min mottager enn folk flest. Kan
skje kan jeg ta inn andre stasjoner enn de vanlige…»

Hvilke observasjoner Jacobsen gjorde ønsker vi å 
presentere denne kvelden i Bakke kirke. Vi tror de 
har noe viktig å si oss. Jacobsen er en av de største 
poetene i Norge, han fikk en rekke priser.Diktene er 
oversatt til mer enn 30 språk og fire ganger ble han 
nominert til Nordisk Råds litteraturpris.
Musikken denne kvelden er ved Vegard Bjerkan 
og David Andersson m.fl. Foredrag og diktlesing er 
ved Trond Roland og Stein Ellingaard. 

 

BESTEMTE SEG 
FOR DÅP VED 
FROKOSTBORDET
MORTEN BUSCH SATT VED FROKOSTBORDET 
EN SØNDAG MORGEN. DA SA KONA PLUTSELIG 
AT DET SKULLE VÆRE DROP INDÅP I LADEMOEN 
KIRKE. ETTER EN KORT STUND VAR HAN, KONA OG 
DE TRE BARNA PYNTET I SIN FINESTE STAS OG KLAR 
FOR AT PAPPA SKULLE DØPES.
TEKST OG FOTO: KARINA LEIN

SPENNENDE 
KUNSTVERKSTEDER I 
BARNAS KATEDRAL
VÅREN 2019 PLANLEGGES DET TO NYE 
KUNSTVERKSTEDER I BARNAS KATEDRAL. 
VERKSTEDENE ER RETTET MOT BARN 
RUNDT 810 ÅR ,MEN VI ER FLEKSIBEL.

Kunstverksted med tema GRAFITTI  Igjen vil 
gatekunst ner 
Jørgen Selle
vold jobbe sam
men med barn 
og lage graffiti
kunst. Her får 
barna lære 
teknikker og 
være med lage 

sine egne verk. Det blir en utstilling før sommeren. 
Vi håper også at den kan stilles ut i Lamoparken 
slik at mange kan få se. Påmelding til kirkekontor et 
på epost:se778@kirken.no eller tlf. 468 14 084. 
Oppstart tirsdag 7. mai kl.15. Det serveres et 
enkelt måltid før verkstedet.

Teaterverksted med Elise Hørgård Unsmo har 
nå hatt to flotter 
teater verksteder 
i Barnas katedral  
med stor suk sess.  
Siste forestilling 
“Mindre alene 
sammen” ble vist 
for nesten 150 
barn og voksne. 

Barna får være med på en profesjonell oppsetning i en 
kirkelig ramme. Barna er med å sette sitt preg på for
estillingen. Her kan en ny skuespiller bli født! Påmeld
ing til Elise på epost: elise.h.unsmo @gmail.com eller 
tlf.91110482. Oppstart mandag 29.april kl.15. Det 
serveres et enkelt måltid før verkstedet starter.

Begge verkstedene er gratis

Menighetsrådsleder Lademoen Ingrid Stina 
Halmø og sokneprest Stein Ellinggard (t.h)  
ønsker velkommen til drop in-dåp 25. 
mai. Morten Busch – som selv døpte seg i 
voksne alder - anbefaler varmt seremonien 
for andre. 

Lørdag 25. mai er det igjen 
drop indåp i Lademoen 
kirke mellom kl. 12.30 og 
14.00. VELKOMMEN! 
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DEN SYKLENDE SOKNEPRESTEN
– NÅR JEG SYKLER, KOMMER JEG NÆRMERE FOLK, SIER DEN NYE SOKNEPRESTEN PÅ 
LADE, ANGELIKA GRANDYTEIG. HUN ØNSKER Å VÆRE SYNLIG I NÆRMILJØET, VÆRE 

TIL STEDE DER HUN ER PREST.
TEKST: KARINA LEIN/ INFORMASJONSMEDARBEIDER • FOTO: KIRSTEN STANGVIK/ DAFFY DESIGN      

 – Få mennesker får en så fin start 
inn i et arbeidsliv som det å bli inn  
satt som prest, sier Angelika Grandy 
Teig. Søndag 10. februar ble en 
veldig god dag for henne.
– Jeg opplevde at mange men
nesker ville meg vel, sier hun fra 
Lade kirke. Et kirkerom hun opp
lever hellig og nært. 

Hun forestilte seg i utgangspunktet 
ikke å bli prest. Hun studerte teo  
logi i Østerrike, planla å bli lærer. 
I Wien møtte hun kjærlig heten 
 ektefellen og sokneprest i Nidaros  
Domkirke og Vår Frue kirke, Andreas 
GrandyTeig. De flyttet til  Oslo, så 
til hans hjemby Trondheim. – Etter
hvert fikk jeg mer og mer følelse 
av at det å være prest, er riktig for 
meg. Jeg har lyst til å for telle om et 
budskap jeg mener er riktig og viktig 
for verden, sier Angelica. 

– Trenger vi Gud i dag?
– Ja, og det finnes mange for
skjellige måter for hvordan vi kan 
møte Gud i våre liv. Det handler 
ikke bare om ord, men også om 
hvordan vi møter hverandre. 
Hvordan tar jeg imot en skole
klasse som kommer på besøk?  
Jeg trenger ikke si et ord om 
Gud, men likevel formidle noe om 
hvordan Gud møter mennesker. 
Så kan ordene noen gang komme i 
andre rekke. 
 
Hun opplever også at mennesker 
er opptatt av stillhet, av å tenne 
et lys, at det er noe med kirke
rommet som er godt for dem. Slik 
ønsker hun at kirkerommet skal 
fungere for folk. At de kan komme 
inn og sette seg på en benk, bare 
være til stede. – Det handler mye 
om å si velkommen og formidle at 
det er helt greit at du kommer til 

kirken, uansett hva slags grunn du 
har for det. Har de lyst til å snakke,  
gjør vi det. Hvis ikke, ønsker jeg å 
vise at det helt greit at du kom
mer inn, kanskje tenner et lys og 
går ut igjen, sier Angelika. Hun er 
ikke mest opptatt av tall og hvor 
mange som kommer til kirka på 
søndag. – Tilhørighet til kirka er 
så mye mer. Derfor er det viktig 
at jeg som prest må ut av kirke
rommet. For min del gjør det for 
eksempel en forskjell at jeg sykler.  
Jeg kan se folk og de kan se meg. 
Fra sykkelen er det enkelt å hilse 
på folk, smiler Angelika. 
Hun sykler ikke for å trimme, men  
liker levemåten sykkelen represen  
terer. Den brukes også til å bringe 
de tre barna til og fra skole og 
barnehage.  
Angelika vil være med å skape rom 
utenfor kirken, der kirken er til 
stede. – Troen kan ikke bare være 
i kirka. Vi må ut og finne koblingen 
mellom troen og folks hverdagsliv. 
Det kan være liv som er preget 
av barnehagelevering, stress og 
altfor lite tid,  eller et liv med en
somhet og savn. Det finnes linker 
mellom kirkens budskap og folks 
hverdagsliv som er gode. Kirken 
må snakke på en slik måte at folk 
gjenkjenner livet sitt, at de merker 
at ja, dette har noe med livet mitt 
å gjøre. En preken må også ha noe 
med livet til folk å gjøre.

Barnas energi inn i kirka
Angelika GrandyTeig synes det er 
kjempefint å få barnas energi inn i 
kirka.  Hun har også lagt merke til 
hvor interessert barn er i å tenne 
lys. – De er helt «der oppe», men 
sekundet etter står de knyst stille 
ved lysgloben og tenner lys. Da 
skjer det noe som er godt, det er 
jeg helt overbevist om, sier hun.

– Hvorfor tror du på Gud?
– Jeg opplever at det er sant og 
riktig.   Å forklare troen helt og 
fullstendig, går nesten ikke an. Jeg 
er sikker på at Gud går sammen 
med meg gjennom livet, selv om 
livet ikke alltid tar den retningen 
jeg har tenkt, sier hun. 

Hun er opptatt av at kirkerommet 
eies av menneskene som kommer  
til kirka. – Gudstjenestene må være 
slik at alle aldre føler at det blir en 
stund hvor alle kjenner seg litt igjen. 
Ser jeg for eksempel at det kom
mer barn til gudstjenesten, kan jeg 
be dem hjelpe meg med å bære inn 
blomster, tenne lys.  Hvis barna gjør 
noe som oppleves som meningsfylt 
for dem, gjør det ofte også godt for 
oss voksne, opplever hun.
 
Som prest blir hun ofte ydmyk over 
det å komme tett på menneskers  
liv. Spesielt i forbindelse med 
begravelser opplever hun at folk 
åpner opp til henne om et helt liv. 
– Å komme så tett på et men
neske i løpet av en times tid, at de 
har så stor tillit til meg som prest, 
opplever jeg som et stort privile
gium, sier Angelika. I slike samtaler 
lytter hun først og fremst.
– Jeg er ikke noe supermenneske. 
Det er ikke sikkert jeg alltid sier de 
riktige tingene. Jeg må bare gjøre 
så godt jeg kan og tenke at jeg ikke 
er alene, men at Gud er med meg.

Den nye soknepresten er over
bevist om at kirka må prøve ut 
nye former for å utrykke seg. 
– Gud kan formidles på mange 
måter – om det så er graffiti, 
søndagspreken, eller gjennom 
felleskapet rundt kaffebordet 
på Kirkelig Aktivitetssenter, sier 
Angelika GrandyTeig.
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Enda en gang må de slippe alt de har i hendene og finne nær
meste tilfluktssted. En kvinne er på vei over en kirkegård da 
alarmen går. Hun er gravid og tung i kroppen. På kirkegården  
har en graver akkurat gjort klar en grav. Han ser kvinnen og 
forstår at hun ikke vil rekke frem til tilfluktsrommet. Så de 
søker tilflukt i graven. Nede i jorda.
Og så skjer underet: Mens de ligger der, blir barnet født.  
Når alt igjen er stille, kan kvinnen og den gamle mannen stige 
opp med et nyfødt barn i armene. 

Denne historien skal være sann. Og i sin nesten groteskhet 
er den et utrolig sterkt bilde på påskeevangeliet. For bibelens 
påskedager kan virke som om de er uten retning. De er mørke 
og kaos. Men så er de også fylt av lys og håp.

I påsken døde Kristus. Han som selv var født i mørke; i kulde 
i stallen på Betlehemsmarkene. Han som levde sitt liv her på 
jorda. Som tok del i våre kår. Som viste medlidenhet med de 
svakeste, kjærlighet til de utstøtte, omtanke for de syke.
I påsken døde Kristus. Og verden ble mørk og uten håp. Slik vi 
også kan oppleve i eget liv, uansett om vi er unge eller gamle.

Men Gud ville at lyset igjen skulle skinne over livet vårt. Og som 
i historien fra Dresden, steg det nye livet opp fra graven. Kristus 
seira over den mørke, vonde døden som vi alle blir rammet av. 
Påskemorgen feirer vi at lyset skinner over livet vårt. Det skinner  
ikke fordi livet med ett skulle bli så lett å leve. Det skinner ikke 
slik at døden ikke lenger er vond. I påsken er det også en lang
fredag, liksom det i alle menneskers liv er en langfredag. Men 
Jesus har delt våre livs langfredager. Han var også der!

Lyset og håpet er dyrekjøpt. Men langfredagen og påske
morgen har gitt oss løfte om liv, der livet er lagt øde. 
Fra graven steg det nye livet opp. Og lyset skinner for at livet 
vårt skal få samme retning som påskedagene:
Mot lyset. Mot håpet. Til Kristus!

PÅSKEANDAKT
DET FORTELLES OM ETT AV DE STORE BOMBE
ANGREPENE PÅ DRESDEN I TYSKLAND UNDER 
2.VERDENSKRIG. MENNESKENE I BYEN ER UT
MATTA, REDDE OG VANT TIL SIRENENE SOM 
VARSLER BOMBENE. 
DOMPROST RAGNHILD JEPSEN

 

Domprost 
Ragnhild Jepsen

KARNEVALSFEIRING I KIRKA 
er blitt en tradisjon i Lademoen 
kirke, og årets karneval gikk av 
stabelen en torsdag i februar. 
Dette er et samarbeid mellom 
Bakklandet og Lademoen menig
heter. Seksåringene får en egen 
invitasjon til å få kirkeboken «Tre i 
et tre» under gudstjenesten.
Under arrangementet får alle tilbud 
om ansiktsmaling, og i år hadde 
vi et eget maskeverksted som ble 
utrolig vellykket.
I god tradisjonell ånd hadde vi også  
i år besøk av sirkusartister. Denne 
gangen fra Sirkus Agio, hvor Kristian  
og David imponerte med sjonglering  
og balansekunst på ettthjulsykkel.

Men ingen feiring uten mat, både 
store og små koste seg.

SKOLE- FRITIDSDAG PÅ LADE
FREDAG 25. JANUAR, PÅ ÅRETS FØRSTE PLANLEGGINGSDAG I SKOLENE, 
INVITERTE LADE MENIGHET ALLE BARN FRA SFO TIL Å TILBRINGE DAGEN MED OSS!

Det ble en svært trivelig dag på 
KAsenteret med lek både inne 
og ute, besøk i Lade kirke, god 
mat og litt forsk ning. Vi fortalte  
fortellingen om da Jesus gikk 
på vannet – er DET mulig da? 
Barna hadde gode forslag og 

betraktninger om temaet, før 
vi valgte å undersøke saken 
nærmere med vann og maisenna  
mel. Blandet man de to sammen, 
gikk det nemlig an å gå oppå 
vannet. Men vi ble enige om at 
det var noe annet som skjedde 

den kvelden Jesus klarte det.

Mange frivillige, samt den gam
le sognepresten Jan Asbjørn, 
hjalp til denne dagen og bidro til 
at dagen ble meget vellykket! Vi 
gleder oss allerede til neste år!
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Siden Lademoen kirke for 
første gang tilbød drive in
vigsel, har nærmere 60 par i 
alderen 20 til 80 år benyttet 
seg av muligheten.

– Magisk, sier sokneprest Stein 
Ellinggard om responsen de har 
hatt på tilbudet.

Når man kommer til drive 
invigsel, blir man møtt av en 
prest, andre fra kirkestaben 
og frivillige fra menigheten. 
Etter en enkel samtale foregår 
vielsen ved hovedalter eller i et 
vakkert pyntet Johanneskapell.

Etter at Lademoen var først 
ute med drive invigsel, har det 
spredt seg til kirker over hele 
landet. Ellinggard tok initiativ til 
dette fordi han ønsket å senke 
terskelen for kirkelig vielse.

– Vi ønsket at det skulle være 
et enkelt og billigere alterna
tiv, sier han.

Hvem man vil ha med, er opp 
til hvert enkelt par. Kommer 
de alene, stiller de som jobber i 
kirka opp som vitner. Hva man 
har på seg, er også opp til hver 
enkelt. Noen pynter seg, andre 
kommer i hverdagsantrekk.

 – Noen tror kanskje at det å 
vie par på knappe kvarteret, vil 
fremstå som flatt. Slik opp leves  
det ikke! Vielsesritualet er sterkt  
nok til at det blir høy tidelig selv 
om tiden i kirken er kortere enn 
ved et vanlig bryllup. Flere av 
de som kommer, har levd et 
liv og kanskje også vært gift 
tidligere. Noen kan bære på 
tunge ting. De synes det er fint 
å få gifte seg «i det stille», sier 
Ellinggard.
Han har har fått spesielt mange  
tilbakemeldinger fra menn på 
at dette er noe de kan «fikse».

Ps. Husk at du må ordne alle 
papirene på forhånd og ta med 
et godkjent vigselsdokument 
som du får fra det offentlige.

DØRENE ÅPNES FOR 
DRIVE IN-VIGSEL
GÅR DU I GIFTETANKER? 25. MAI 2019 KL. 11-12 HAR DU EN UNIK SJANSE TIL 
Å «SVIPPE INNOM» LADEMOEN KIRKE OG GIFTE DEG I LØPET AV KNAPPE KVARTERET. 
DØRENE ER ÅPNE FOR DRIVE IN-VIGSEL!

TEKST: KARINA LEIN

Drive in-vigsel: Alle som måtte ønske det, er hjertelig velkommen til drive in-vigsel i Lademoen kirke.

Som frivillig får du:

God opplæring, et fint arbeidsfellesskap,

mulighet til å bli kjent med nye mennesker 

og meningsfylte oppgaver.

Det er bruk for deg

enten du kan bidra ofte, eller av og til.

Hvor frivillig er du?

Som frivillig kan du bidra til glede, 

livskvalitet og et bedre lokalmiljø

• Bakklandet menighet •

• Lade menighet • Lademoen menighet • Ta kontakt med: 

Øyvind Arnesen tlf 911 14 112/mail: oa456@kirken.no   

eller 

Sissel Håve Smørvik tlf 468 07 684/mail: ss947@kirken.no

Kirkene i Østbyen søker frivillige hjelpere

7 av 10 sier
de ville blitt

frivillig dersom 
noen hadde
spurt dem

Så, hva sier du?
frivillige 
er friskere,
lykkeligere 
og mer 
aktive

 

VI SØKER 
FLERE 
FRIVILLIGE 
Lade, Lademoen og Bakklandet menigheter er opptatt av å skape 

glede og trivsel for alle som bor i våre bydeler, både barn og voksne. 

Vi har mange aktiviteter og vil gjerne starte flere, men vi trenger 

flere gode hjelpere..   KANSKJE DU VI? 

 

 

 

 

 

 Hvor 

Frivillig  

er du? 
 

Som frivillig kan 

du bidra til glede, 

livskvalitet og et 

bedre lokalmiljø. 

 

BYDELEN 

TRENGER DEG! 

 

Det er bruk for deg 

enten du kan bidra 

ofte, eller av og 

til. 

 

Vil du dele litt av 

din tid med andre? 

 

 

 

 

Som frivillig får du:

God opplæring, et 

fint arbeidsfellesskap, 

mulighet til å bli kjent 

med nye mennesker og 

meningsfylte oppgaver.

Det er bruk for deg 

enten du kan bidra ofte 

eller av og til. DROP IN 
- DÅP OG 
DRIVE IN  
- VIGSEL  I 
LADEMOEN 
KIRKE.
LØRDAG 25.MAI I 
LADEMOEN KIRKE.

FRA KL. 12.30 - 14.00 
BLIR DET DROP IN 
DÅP I KIRKEN.
Ingen aldersgrense!

FRA KL. 11-12 ER 
DET DRIVE IN VIGSEL.
Husk at prøvingspapirene 
må være ordnet på 
forhånd.
Gi oss gjerne beskjed!

Tlf.  468 14 084
VELKOMMEN!

DÅPEN
DÅP HAR LANGE TRADI  
SJONER HER I LANDET,  
DET HAR GITT OG GIR  
FREMDELES TILHØRIGHET  
I ET FELLESSKAP SOM 
KAN BÆRE OSS GJEN
NOM ET HELT LIV. 

Det er en arv som vi ønsker
å gi videre til kommende 
generasjoner. Dåpen er et 
sakrament, en hellig hand
ling som peker utover selve 
handlingen. Dåpen er Guds
kjærlighetserklæring til oss,  
enten vi nå går selv til 
døpefonten eller blir båret
frem. Det som skjer i dåpen 
er et stort under, hvor de 
livgivende kreftene gir oss  
håp i en urolig verden. 
Dåpen lys forblir når lyset 
slukner, heter det i en dåps  
 salme, det setter vårt frem  
tidsperspektiv i et nytt lys.
Midt i alt som er
VELKOMMEN TIL DÅP.

 

 

Velkommen til Lade Menighets

Vårbasar 
Lør.6.april 2019 

Kl.11-16 
 

KA-senteret på Lade (Harald Hårfagres gt. 2, v/Ladeparken) 
 Utlodning, åresalg, salg av kaffe, kaker, smørbrød, varmmat, påskepynt, håndarbeid, underholdning. 

                
                                        
 

VELKOMMEN. ARR.LADE MENIGHET  
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Det hadde vært forbudt siden 
Konventikkelparagrafen av 1741.  
Det var lensmann Vold i Strinda 
som hadde ansvaret for å føre den  
arresterte fra fengslet i Kongens  
gate 2 (det gamle rådhus, nå 
folkebibliotek) til Lademoen og  
tilbake igjen under rettssaken. 
Tingstua har nok ligget på 
Voldsminde gård. Under rett
ssaken kom det fram at det 
myndighetene egentlig var redd 
for, og som Hauge ble beskyldt 
for, var at han under skinn av 
oppbyggelse egentlig planla en 
revolusjon. Det ble påstått at 
han var engasjert av en mektig 
gruppe politisk opposisjonelle på 
Østlandet. Husk at det bare var ti 
år siden den franske revolusjon.  
Alle myndigheter over hele Europa  
(ikke minst de eneveldige kongene) 
var livredde for alt som kunne 
smake av revolusjonære beveg  
 elser. Hauge ble dømt til en måneds 
fengsel. Det var da han ble sittende  
i fengsel i julen at han diktet den 
kjente salmen ”Jeg er hos Gud i 
nåde, hva skader verden meg”. Se 
Norsk salmebok 2013 nr. 75. Til 
minne om rettssaken ble en gate 
på Voldsminde oppkalt etter ham.

I 1771 ble det sendt rundt en 
liste over tid og sted for ting
samlingene. I Strinda bygdebok 
bind 3 side 194 heter det: «Da 
tingrutene ble sendt ut i 1771 
var Lademoen ført opp som ting-
sted for Strinda.» Tingstedet på 
Lademoen hadde en lang historie 
som faktisk forsvinner i fortidens 
mørke. Det er få kilder som kan 

fortelle oss om når tingstua ble 
bygd og tatt i bruk som retts
lokale. Lademoen var sentrum i 
det nye formannsskapsdistriktet  
Strinden i 1837. Stortinget ved
tok at hvert prestegjeld skulle 
velge en gruppe menn til et for
mannsskap til å styre området. Vi 
sier gjerne at denne loven skapte 
vårt lokale folkestyre. Det vil si 
at kimen til de norske kommuner 
da ble skapt, men det var altså 
et formannsskap som ble til. Ikke 
overraskende ble soknepresten i 
Strinda valgt til den første leder i 
Strinda formannsskap. 

La oss kaste blikket riktig langt 
tilbake og se på navnet Trøndelag. 
Ordet Trøndelag betyr trøndernes 
lovområde. Dermed er vi kommet 
tilbake til den gang befolkningen 
eller de ledende menn omkring 
Trondhjemsfjorden organiserte 
sitt område som et fellesskap med  
lover som ble håndhevet av dem 
selv. Da skreven historie begynte, 
eksisterte trøndernes lovområde 
som et ordnet felleskap. De fikk 
sine områder organisert i fire ut  
trønderske og fire inntrønderske  
fylker. Disse fikk sitt lagting, lov  
ting, på halvøya Frosta midt i 
Trøndelag. Skal vi dømme etter det 
bildet av samfunnet som sagaene  
fører oss inn i, så var det et retts
samfunn med ting i tre trinn: 
1. Det lokale ting for en bygd  
2. Tinget for hvert fylke så som 
Orkdølafylket, Gauldølafylket  
eller Øynafylket og 
3. Frosta tinget der hvert fylke 
hadde sitt bestemte antall 

representanter. Det betyr at 
Trøndernes lovområde var et 
ordnet rettssamfunn i historiens 
morgengry. De hadde sin gamle 
lov, Frostatingslova, som hadde 
sine paralleller på Vestlandet i 
Gulatingslova og på Østlandet i 
Eidsivatingslova. I kristen tid fikk 
alle lovene en ny første del, en 
kristenrett, men det meste av 
lova var gammel og vel innarbeid
et. De var lite problem med å 
forene det gamle med det nye.

Et av de uttrønderske fylker var 
Strindfylket. Det gammelnorske  
ordet strind betyr rand og beteg
ner et landområde av flatt jord
bruksland omkring åser og fjell. 
Strinda som fylke omfattet land 
på begge sider av Trondhjems
fjorden. Skip og båter var de vik
tigste transportmidlene. I kristen 
tid fikk Strindfylket sin fylkeskirke 
på Lade. Det var naturlig både 
fordi det gamle jarlesetet hadde 
ligget der og fordi Lade ligger 
nær sjøen der transporten gikk 
til andre deler av fylket. Etter 
hvert flyttet tyngdepunktet i 
Strindabygda seg mot Lademoen 
som ble Strindas sentrum som 
vi så det ovenfor. Da var for 
lengst områdene nord for fjorden 
organi sert inn i andre fylker.

Tingstua på Lademoen som altså 
er eldre enn Strinda kommune, 
var lokale for det lokale ting eller 
rettssamling. I dag har det norske 
rettsapparatet også tre trinn med  
Høyesterett i Oslo, Lagmanns
retten i Trondheim og den lokale 

tingretten. Det vil si at vi nå har 
Høyesterett i Oslo på toppen, 
Vi har 6 lagmannsretter og 63 
tingretter. Hver kommune har 
altså ikke lenger sin egen tingrett 
fordi hele landet er inndelt i 63 

domsogn med hver sin tingrett. 
Det er altså det nederste leddet  
dersom en ser bort fra de lokale 
forliksrådene, men de skal forsøke  
å løse flokene uten en egentlig 
rettssak. Legg merke til at de 

eldgamle begrepene lagmann og 
ting stadig går igjen. I 2002 ble 
betegnelsene byrett og herreds
rett byttet med tingretter for 
både by og land.

HISTORIEGLIMT 

TINGSTUA PÅ LADEMOEN
TINGSTEDET LADEMOEN BLE LANDSKJENT DA DEN FØRSTE STØRRE RETTS
SAKEN MOT HANS NIELSEN HAUGE BLE FØRT DER I DESEMBER 1799. HAN BLE 
ARRESTERT FOR Å HA REIST RUNDT I LANDET, OGSÅ I MIDTNORGE, OG SAMLET 
FOLK TIL OPPBYGGELSER UTEN Å HA PRESTENES TILLATELSE TIL DET. 
TEKST:  PER ØVERLAND

Hovedbygningen på Voldsminde gård. 1935. Den hadde gårdsnummer 9/6 og var opprinnelig en parsell av Rønningen. 
Den stod på den nåværende adressen Innherredsveien 82. Hovedbygningen ble revet 1958. Foto: Anton Røske/NTNU UB

Innherredsveien med Voldsminde gård. Bildet tatt ca. 1895. Kreditering: Foto: Johan Lebrecht Horneman/NTNU UB. 

12 13



LADE, LADEMOEN og BAKKE  kirke takker sine annonsører:

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

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

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

Åpnet onsdager 1720, torsdager 1720
minst annenhver lørdag 1115 

(se på inngangsdøren for nærmere informasjon)

920 99 749

TLF 73 87 80 80

GRAVSTELL 
www.kirken.no/Trondheim

994 36 000 • post.trondheim@kirken.no

VICTORIASALEN
Åpent fra 1116 tirsdag til søndag i 
vinterhalvåret.  Vi har også selskapslokaler 
med plass til opp mot 180 gjester.
Tlf. 72 88 88 88, post@victoriasalen.no, 
www.victoriasalen.no   VELKOMMEN!

FÅ MED DEG NOE AV DET SPENNENDE 
SOM SKJER I KIRKA FREMOVER: 

H

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

H FORMIDDAGSTREFF

KA senteret 12.03 og 
14. 05. Gratis lunsj, åresalg, 
hyggelig samvær og andakt.

H VÅRBASAR

Lørdag 06.04 kl. 11 til 16 i 
KA senteret ved Ladeparken.
Salg av håndverk, påskepynt,  
åresalg og åpen kafe.

H BUSSTUR

12.06 sammen med  
Lademoen og  Bakklandet 
menigheter.

H VÅRENS SALMEKVELD

Søndag 28.04; da samles vi 
i Lade kirke kl. 18 og synger 
vårens sanger og salmer. 
Musikalske innslag.

LADEMOEN KIRKE 

H HYGGESTUND

10.04 og 08.05 kl 12. 

H BUSSTUR

12.06 drar vi på busstur 
sammen med Lade og 
Bakklandet menigheter.

H SPRÅKKAFÉ

Mandager kl. 18.0019.30 
i Lademoen kirke (ikke når 
det er skolefri og ikke 25.3.) 
For alle.

H BABYSANG 

kl.1112 hver tirsdag ved 
Marit Arnesen Bergendahl

H KVINNERS SPRÅKKAFE

Fredager kl. 11.0012.30 
i Lademoen kirke (ikke når 
det er skolefri og ikke 25.3.) 
For kvinner og evt. barn.

H INTERNASJONAL
KURVFEST

Søndag 31.03 kl. 16 
i Lademoen kirke.

H LADEMOEN KIRKEKOR

øver hver onsdag kl. 19 

H KIRKEMIDDAG

14.03, 11.04, 02.05 
og 13.06. Middagene er 
kl.16.3018.00 Gratis. 
NB! 11.04 får vi besøk av 
biskop Herborg Finseth på 
kirkemiddagen. 
Tema er påske. 

H KONFIRMANTENES
FASTEAKSJON

er 07.04 kl.17. Innsamling 
til Kirkens Nødhjelp. 

H KONFIRMASJON

Konfirmasjon i Lademoen 
kirke er 04.05.

BAKKE KIRKE 

H TENSING

Øvelse hver onsdag kl.18 i 
Bakklandet menighetssenter

H BABYSANG

hver torsdag kl.11 i 
Bakklandet menighetssenter

 H BIBELGRUPPE

torsdager i Bakklandet 
menighetssenter , 21.03 og 
11.04  Kontaktperson: Anne 
Brit Slørdal tlf. 913 79 127

H MISJONSFORENINGEN

møtes mandager i Bakklandet  
menighetssenter, 11.03, 
01.04, 29.04, 20.05  
Kontaktperson Eli Rønningen 
tlf. 995 21 476

H BUSSTUR

12.06 drar vi på busstur 
sammen med Lade og 
Lademoen menigheter.

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

VALG 
TIL NYE  
MENIGHETS-
RÅD 2019
VI OPPFORDRER ALLE 
OM Å KOMME MED 
FORSLAG TIL MED    
LEMMER I MENIGHETS
RÅDENE SOM SKAL 
VELGES I SEPTEMBER!

Send inn forslag til:
Bakklandet menighet: 
Leder Hilde Hov Lauritsen, 
mob 413 24 791
Lade menighet: 
Leder Johanna Trønnes, 
mob 952 63 425
Lademoen menighet: 
Leder Ingrid Stina Halmø,  
mob 924 08 353
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Bladbærerne henter bladet på Østbyen eller Lade kirkekontor. Henting kan avtales ved henvendelse til kontorene. 
Menighetsbladet gis ut av Bakklandet, Lademoen og Lade menigheter. Bladets kontonr. er: 8601.43.54036. 

Gaver til menighetsbladet kan sendes til denne kontoen eller leveres på kirkekontorene.
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Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
09.03 - 15.09. 2019 

LØRDAG 09.03
LADEMOEN KIRKE kl. 09.30:
Kirkeskipet- gudstjeneste for 
barn fra 0-3 år

1.SØNDAG I FASTETIDEN 10.03
BAKKE KIRKE kl.11 Guds-
tjeneste med konfirmanter
Lademoen kirke kl.11  
Høymesse

TORSDAG 14.03
LADEMOEN KIRKE kl.16.30 
Kirkemiddag og messe

2.SØNDAG I FASTETIDEN 17.03
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse
LADE KIRKE kl. 11 Høymesse 
Årsmøte

MARIA BUDSKAPSDAG 24.03
LADEMOEN KIRKE kl.11 
Etiopisk –Norsk Høymesse 
Årsmøte 
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

3. SØNDAG I FASTETIDEN 31.03
BAKKE KIRKE kl.18 Jazzmesse
LADEMOEN KIRKE kl.16 Kurvfest
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

4. SØNDAG I FASTETIDEN 07.04 
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse
LADEMOEN KIRKE kl.17 Faste-
aksjon, kveldsgudstjeneste
LADE KIRKE kl.11 Familieguds-
tjeneste med nattverd

TORSDAG 11.04
LADEMOEN KIRKE kl.16.30 
Kirkemiddag og gudstjeneste

PALMESØNDAG 14.04
LADEMOEN KIRKE kl.11 
Høymesse

SKJÆRTORSDAG 18.04
BAKKLANDET MENIGHETS OM-
SORGSSENTER kl.17 Gudstjeneste
LADEMOEN KIRKE kl.18 30 
Kveldsmåltid med nattverds-
gudstjeneste.

LANGFREDAG 19.04
LADE KIRKE kl.11 
Pasjonsgudstjeneste

PÅSKEDAG 21.04
BAKKE KIRKE kl.11  
Høytidsgudstjeneste
LADE KIRKE kl.11  
Høytidsgudstjeneste

2. PÅSKEDAG 22.04
LAUGSAND BYDELSKAFE kl.11 
Gudstjeneste
LADESLETTA BO- OG VELFERDS-
SENTER kl.13 Gudstjeneste

LØRDAG 27.04
LADEMOEN KIRKE kl.09.30
Kirkeskipet- gudstjeneste for 
barn fra 0-3 år

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN 28.04
LADEMOEN KIRKE kl.11  
Høymesse
LADE KIRKE kl.11 Høymesse 
med konfirmanter

TORSDAG 02.05
LADEMOEN KIRKE kl.16.30 
Kirkemiddag og messe

LØRDAG 04.05
LADEMOEN KIRKE kl.11  
Konfirmasjon

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN 05.05
BAKKE KIRKE kl.11 Konfirmasjon
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

FREDAG 10.5 
BAKKE KIRKE kl.18.00 Jazz og 
filosofi «Søren Kirkegaard» 

LØRDAG 11.05
LADE KIRKE kl.10.30/12.30/14.30  
Konfirmasjon

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN 12.05
BAKKE KIRKE kl.17 Jazz og 
lyrikk «Rolf Jakobsen» 
LADEMOEN KIRKE kl.11  
Høymesse
LADE KIRKE kl.11 Konfirmasjon

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN 19.05
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse
LADE KIRKE kl.13.30  
Dåpsgudstjeneste

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN 26.05
LADEMOEN KIRKE kl.11 Høymesse
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

KRISTI HIMMELFARTSDAG 30.05
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse

SØNDAG FØR PINSE 02.06
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

PINSEDAG 09.06
LADEMOEN KIRKE kl.11
Høytidsgudstjeneste. Felles 
for Bakklandet, Lade og  
Lademoen menigheter

2. PINSEDAG 10.06
LAUGSAND kl.11 Gudstjeneste
LADESLETTA BO –OG VELFERDS-
SENTER kl.11 Gudstjeneste

TORSDAG 13.06
LADEMOEN KIRKE kl.16.30  
Middag og gudstjeneste

LØRDAG 15.06
LADEMOEN KIRKE kl.09.30
Kirkeskipet, gudstjeneste for 
barn fra 0-3 år

TREENIGHETSSØNDAG 16.06
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse
LADEMOEN KIRKE kl.11  
Parkgudstjeneste

2. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN 23.06
BAKKE KIRKE kl.18 Jazzmesse
LADE KIRKE kl.11  
Utegudstjeneste i Korsvika

3. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN 30.06
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse

4. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN 07.07
LADEMOEN kirke kl.11  
Høymesse

5. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN 14.07
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse

APOSTELDAGEN/ 6. SØNDAG I 
treenighetstiden 21.07
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

7. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 28.07
LADEMOEN KIRKE kl.11  
Høymesse
LADE KIRKE kl.20 Vandrings-
gudstjeneste til Domkirken

8. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN 04.08
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse

9. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 11.08
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

10. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 18.08
BAKKE KIRKE kl.18 Jazzmesse
LADEMOEN KIRKE kl.11 
Høymesse
LADE KIRKE kl.11 
Familiegudstjeneste

11. SØNDAG 
I TREENIGHETSTIDEN 25.08
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

12. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN 01.09
LADEMOEN KIRKE kl.11
Høymesse

13. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN 08.09
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

14. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN 15.09
KRISTIANSTEN FESTNING kl.11 
Barnas dag på festningen


