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TROSOPPLÆRINGSPRISEN 2018 
TIL LADEMOEN MENIGHET!
LADEMOEN KIRKE HAR FÅTT DEN NASJONALE TROSOPPLÆRINGSPRISEN FOR 2018 
FOR SMÅBARNSGUDSTJENESTEN «KIRKESKIPET». PRISEN BLE DELT UT PÅ AV KIRKE
RÅDSLEDER KRISTIN GUNNLEIKSRUD RAAUM UNDER TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN 
PÅ GARDERMOEN, OG RAGNHILD STEINHOLT TOK STOLT IMOT.
TEKST: STEIN ELL INGAARD

ALDRI MER ALENE
Aldri mer alene
Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene
Her jeg bor

«Mindre alene sammen»
«Mindre alene sammen» var tema i oktober da hele 
Norge tok del i dug naden gjennom TV- aksjonen til 
inntekt for Kirkens Bymisjon. Vi ble minnet om at 
mange blant oss kjenner seg utenfor og ensomme. 
Slik ble det ikke bare innsamling av mange millioner 
kroner, men også en holdnings- og handlingsaksjon.  
Selv om bøssene er talt opp, har hvert initiativ til  
omsorg og raus het muligheten til å forandre og gi 
nytt livsmot til et medmenneske som strever.

I julehøytiden opplever flere enn vi aner egen sårbar-
het og ensomhet som gjennom et «forstørrelses glass». 
Vi må forholde oss til «glans bilder» av lykkelige 
forhold, materielle goder og vellykkethet som gjør  
at vi noen ganger gruer oss til jul. Mennesker trenger 
hverandre alle dager, men i julen blir savnet av nær-
het forsterket. Hvem kan få bety noe for deg? Og 
hvem kan du få bety noe for denne jula?  En invitasjon,  
et brev eller en telefon kan gjøre en stor forskjell.

Juleevangeliet forteller at Jesus ble født til verden, 
som en bro mellom himmel og jord. Gud ble men-
neske og fikk erfare menneskets sårbarhet. Det kan 
virke som om Gud oppsøkte sårbarheten, ved å la 
ei ung jomfru bli svanger og legge hennes skjebne 
i Josefs avgjørelse og ved å fødes i en stall. I tillegg 
opplevde den unge familien å være flyktning i Egypt. 
Bibelen forteller at Jesus kjente på redsel, smerte, 
ensomhet og sorg. Til sist kjente han smerten ved å 
være ensom og forlatt, av sine venner og av Gud. Slik 
vet vi at Guds sønn har erfart hvordan livet kan være

Aldri mer alene
Den natta Jesus ble født, som sann Gud og sant 
men  neske, ble det opprettet en evigvarende for-
bindelse mellom Gud og mennesker. 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for 
hele folket. I dag er det født dere en Frelser.» (Luk. 2, 
10-11) 
Englenes budskap vitner om Guds kjærlighet og ønske 
om å sette oss fri, frelse oss, fra det som binder oss 
så vi kan tjene og elske hverandre. Det er et gledes-
budskap som retter seg til alle. Himmelen kom nær - 
det ble mer himmel på jord. Vi fikk løfte om at vi aldri 
er alene. Vi mennesker er skapt til å leve sammen, 
med hverandre og med han som kom som et lite barn 
i en krybbe. I julen har vi den beste mulighet til å la 
flere får merke hva det betyr.

Og når juledagene er over og det nye året kommer,  
la oss sammen skape 365 dager der vi som sterke  
og sårbare medmennesker bærer hverandre.

Himmel på jord 
(Jan V. Johannessen/Amund Enger)
1.Jeg snublet omkring i svarteste natten
Da tente du stjerne med lys ifra deg                                                                                                                             
Jeg følte meg ensom og tom og forlatt  
Da du viste du tenkte på meg                                          
                      
2.Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme
Du så vel at jorda var naken og kald 
Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet
Og viste meg vei til en stall

Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene
Her jeg bor

3.Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne
Da hørte jeg englene synge om fred
Legg våpnene ned, det er jul du må finne
En fred inni hjertet et sted

4.Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg
At undrenes under er det som har hendt
Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete
Nå vet jeg hvor stjernen ble tent

Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene
Her jeg bor

Med ønske og bønn om en velsignet julehøytid 
og et nådefullt nytt år.

Helga Haugland Byfuglien
Preses i Bispemøtet

Kirkeskipet i Lademoen kirke 
er en gudstjeneste tilrettelagt 
for de minste mellom 0-3 år. 
Lademoen kirke ønsker å være 
«Barnas katedral», og Kirke-
skipet er en av flere guds-
tjenester i dette arbeidet.
Trosopplæringsprisen som ble 
utdelt til Lademoen, består av 
kr. 50 000,- og et trykk av 
kunstneren Olga Grimsmo.
Ragnhild Steinholt, som tok 
imot prisen på Gardermoen, 
onsdag 17. september, har 
sammen med sokneprest Stein 
Ellinggard vært prosjektleder 
for å utvikle gudstjenestene 
for små barn. Dette arbeidet 
startet de med i 2015.

Gjør voksne vise
- Jeg vil takke så mye på vegne 
av Barnas katedral, jeg skulle 
gjerne hatt med de små som 
har utviklet gudstjenesten sam-
men med oss, fra ingenting, og 
de små har gjort oss voksne 
vise, sa Steinholt fra scenen på 
Trosopplæringskonferansen.

- Jeg vil dele takken med de 
frivillige, staben hadde ikke klart 
det uten dem. Alle er med på å 
sikre kirkerommene slik at de 
er trygge for de små. Det å gi 
de aller minste muligheten til å 
gjøre gudstjeneste, det er vår 
misjon. Og det vanskeligste er 
å få de voksne til å sitte ned, 
være stille og holde fingrene fra 
fatet, fortsatte hun.

Frilek og lystenning
Gudstjenesten Kirkeskipet er 
skreddersydd for de aller minste 
barna, og inneholder både litur - 
giske ledd og perioder med frilek.
– Frileken er ikke en pause i li tur-
gien, men en viktig del av guds-  
tjenesten og barnets mulighet til å 
leve ut sin åndelighet, sier Jørund 
Hølaas, administrasjonskonsulent 
i Domprostiet sone.  Et av høyde-
punktene på disse samlingene er 
lystenningen. - Det er lett å se at 
den er viktig for mange av barna, 
legger Hølaas til.

Slik begrunner juryen prisutdelingen:
Trosopplæringsprisen 2018 går 
til et arbeid som tar på alvor barn  
som troende spirituelle mennesker.  
Menigheten har vært villig til å  
endre sin tenkning og sine arbeids- 
måter. Med åpent sinn er de 
gått inn i en prosess med faglig 
tyngde, tverrfaglig kompetanse 
og samarbeid med barnehager 
for å utforske de minste barnas 
møte med det hellige og det 
alminnelige og deres opplevelser 
i kirkerommet. De har utviklet 
en gudstjeneste som ønsker å 
ta barns rett til medvirkning og 
barns spiritualitet på alvor. Barna 
får møte kirken på sine egne 
premisser. Det gis rom for deres 
erfaringer og barna får utvikle 
sine egne rituelle trosuttrykk. 
Menigheten har funnet en form 
for en gudstjenestefeiring hvor 
barna får utrykke seg selv, tro, 
tvil og tilbedelse. Kirkeskipet har 
endret menighetens oppfatning 
om hva en gudstjeneste er og 
er en sentral del av en helhetlig 
tenkning i Lademoen menighet.

H

Inger Helen Nygård, Ragnhild Steinholt, Martine Moore Lauritzen, Marie Hauge og Ingvild Yrke Kirkeskipet i Lademoen kirke
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I LADEMOEN KIRKE HOLDER VI HVERT 
SEMESTER KUNSTNERVERKSTED FOR 
BARN. SAMMEN MED KUNSTNERNE 
BJØRG EIGARD OG RAGNHILD RØNNING 
HAR VI DENNE GANGEN JOBBET MED 
STOFF OG TEKSTILER.

“MINDRE ALENE SAMMEN”
I FEM UKER HAR EN BARNETEATERGRUPPE I LADEMOEN KIRKE JOBBET FRAM 
FORESTILLINGEN “MINDRE ALENE SAMMEN”.  VI HAR TATT UTGANGSPUNKT I 
TEMAET SOM TVAKSJONEN HAR HATT DENNE HØSTEN. 

TEKST: EL ISE HØRGÅRD UNSMO  • FOTO: STEIN ELL INGGARD OG DAFFY DESIGN

JAZZ OG GJEST 
I BAKKE KIRKE

VI ER I ADVENTSTIDEN OG SER MED 
FORVENTNING FREM MOT JULEHØY
TIDEN. EN HØYTID MED BÅDE GLEDE 
OG SORGER I SEG. I DENNE TIDEN ER 
DET FINT Å SAMLES.

I Bakke kirke vil vi kle advent i jazzens språk-
drakt. Vi har vært så heldig å få besøk av 
JOHN PÅL INDERBERG. Inderberg er en 
allsidig saxofonist med sans for et spontant 
musikalsk uttrykk. Hans sopran- og baryton-
saxofon kan høres på en lang rekke plateinn-
spillinger. Ved siden av sin utøvende virksom-
het, er Inderberg professor ved jazzlinja-NTNU 
i Trondheim. I Bakke kirke ønsker vi å komme 
litt nærmere inn på mennesket Inderberg og 
høre litt om hans forventninger og tanker inn 
mot julehøytiden. Vi vil også få synge med på 
kjente adventsanger og vi vil lytte til musikk 
av blant annet musikerne David Andersson og 
Magnus Leite. Dette skjer søndag 9.desember 
kl.18.00. Gratis inngang. 

KANSKJE VERDENS 
FØRSTE ALTERDUK 
LAGET AV BARN?

Utenforskap, ensomhet, anner - 
 ledeshet, mobbing, håp, felles-
skap og tro er temaer som har  
gått igjen i forestillingen. Fore-
stillingen tok utgangspunkt i 
en skoleklasse og dens elever, 
og hva de opplevde på skolen. 
Formålet er at man skal sitte 
igjen med en følelse av at mob-
bing og utenforskap ikke er greit, 
og at en heller kan inkluderere 
de som er utenfor. Av å se dette  
i “praksis” kan bidra til at publikum-   
merne kan få en aha-opplevelse, 
og kanskje gjøre ord til handling 
og støtte opp neste gang en 
mobbe-situasjon skulle oppstå. 

Det ble lagt fokus på at anner-
ledeshet også kan være noe 
positivt, fremfor noe negativt,  
og at vi alle mennesker til syv-
ende og sist er forskjellige, og 
godt er det. Vi brukte Jesus 
som et eksempel til å stå opp 
for ekskluderingen. Til tross for 
et alvorlig og seriøst tema, var 
det også humoristiske og lystige 
elementer i forestillingen. 

Barna har medvirket i manus-
skrivingen, slik at de kunne få 
mer eierskap til stykket.  Del-
tagerne har bidratt med flere 
historier som de har laget i 
grupper under et skriveverksted. 

Mtp. at deltagerne selv var med  
på manus-skrivingen, kan kanskje  
andre barn også relatere seg til  
tematikken. Medvirkning er også  
en av malsettingene i “Barnas 
Katedral”. Vi hadde 11 barn som  
var med, med målgruppen 7-10 år. 

Vi hadde Magnus Leite som spilte  
nydelig musikk under forestil ling-  
en. Og Ragnar Aune som styrte lyd 
og lys, som bla. resulterte i et fan - 
tastisk skyggespill. Vi brukte også 
deler av bibelhistorien om Bartime- 
us, i starten og slutten, slik at det  ble  
en rød tråd i skuespillet. Vi bruk te  
ellers kjente og kjære kristne 
barnesanger knyttet opp mot 
tematikken i den bestemte scenen.

Vi skulle lage alterduk til kirka vår!
Vi begynte med å gå på jakt etter forskjellige 
kors i kirka – noen av barna fant 634
forskjellige kors i kirkerommet! 
Så øvde vi oss i forskjellige trykkteknikker for 
å dekorere stoffet vi skulle bruke. Det var stort 
alvor da vi endelig begynte å jobbe med det 
verdifulle damaskstoffet som var vevd på tradi-
sjonell vis.  Barna måtte både brodere og sy med 
maskin, før vi var fornøyd med duken vår. Det 
var stor stas da vi brukte alterduken for første 
gang under en gudstjeneste.
Ser du hvilken farge vi har valgt for alterduken 
vår? Hvis du har lyst til å se den, må du
komme på neste kirkemiddag i Lademoen kirke, 
torsdag 6.12. kl.16.30.
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BIBELEN 
- ET SKATTEKAMMER

FØR ELISE HØRGÅRD UNSMO (25) TAR IMOT BARNA TIL TEATERVERKSTED I LADE
MOEN, SITTER HUN GJERNE LITT FOR SEG SELV, KJENNER PÅ ROEN OG LAR SEG IN  
SPIRERE AV KIRKEROMMET. MEN SÅ, ER HUN KLAR FOR ALL ENERGIEN BARNA KOM
MER MED. SAMMEN ØVER DE PÅ Å FREMFØRE HISTORIER FRA BIBELEN I LADE MOEN 

KIRKE. – BIBELEN ER ET SKATTKAMMER FOR EN TEATERENTUSIAST, SMILER HUN. 

TEKST: KARINA LEIN/ INFORMASJONSMEDARBEIDER L ADEMOEN MENIGHET FOTO: KIRSTEN STANGVIK/ DAFFY DESIGN     

For om lag et år siden, gjorde 
noen venner henne oppmerk-
som på at Lademoen kirke 
søkte etter teaterinstruktør 
for barn. Elise tok kontakt, og 
fikk jobben. Nå har hun hatt to 
forestillinger i kirka med barna, 
og flere skal det bli. På teater-
verkstedet får barna prøve ut 
mye forskjellig for å bli kjent 
med det å spille teater. Fortel-
linger fra Bibelen er grunnlaget 
for teaterverkstedet. 

– Å arbeide med tekster fra 
Bibelen gjennom teater, kan 
gjøre innholdet mer levende. 
Når man er i en rolle, blir man 
kjent med innholdet ved hjelp 
av kroppen og kan få en opp-
levelse av hvordan det var å 
leve på den tiden bibeltekst-
ene var skrevet i. De kristne 
verdiene, som for eksempel at 
du skal være mot andre slik du 
vil andre skal være mot deg, er 
fine å arbeide med i barneteater. 
Utenforskap er det jo også flere 
historier om i Bibelen, viser 
Elise til.  

Når barna kommer til teater-
verksted, er hun opptatt av at 
de skal ha det morsomt. I det 
store og barnevennlige rommet 
Lademoen kirke, får de utfolde 
seg med sin kreativitet. Her 
kan de prøve ut skuespill ved å 

bevege seg på det store gulvet.
 – Ja, bruke alle energien sin, 
smiler Elise som opplever at 
barna blomstrer ved å få ut-
folde seg på denne måten. 

Hun er personlig kristen, men 
har ikke fått gått så mye i kirka 
de siste årene. 17 år gammel 
flyttet hun hjemmefra, og i ung-  
doms- og studietid er det mye 
som skjer i livet. Blant annet 
derfor synes hun det er fint nå 
å arbeide i kirka. I kirkerommet, 
spesielt i Lademoen, finner hun 
er ro som ikke er selvsagt å 
finne i andre rom. Spesielt glad 
er hun for at det  legger opp til 
undring – også for barna. 

Hun har alltid vært glad i teater, 
men var litt usikker på yrkesvalg. 
Studiet drama og teater ga mer - 
smak. Hun tok en bachelorgrad 
 i 2016. Siden da har hun ar-
beidet som teaterinstruktør og 
skuespiller. Foruten Lademoen, 
er hun engasjert i lavterskel-
tilbudet Jubateateret for barn 
og ved Sjiraffen kultursenter. 
Ved Sjiraffen arbeider hun med 
utviklingshemmede fra seks til 
45 år, noe som også har gitt 
henne sterke opplevelser av 
hva teater kan bety. 

– De er en utrolig fin gjeng. 
Noen av dem har kanskje 

vanskelig for å snakke, men 
gjennom å lære replikker og 
stå scenen, er det som om 
noe løsner. Jeg har vokst mye 
i møte med alle disse flotte 
menneskene, forteller Elise. 

Generelt har hun tro på at det 
å mestre på scenen, har positiv 
innvirkning på barn, ikke minst 
når det gjelder å tro på seg selv. 

– Av aktiviteter finnes det mye 
innen idretten. Derfor er det 
viktig med alternative tilbud. 
Flott at kirka tilbyr dette. Man 
må ikke være kristen for å 
delta, men det er fint å ha en 
nysgjerrighet, sier Elise. 

Nå nærmer det seg jul. I hele 
desember er hun å se på en an-
nen arena, som nissejentetroll 
i Julevoll på Voll gård. Da får 
mange barnehagebarn sett 
henne i aksjon som skuespiller. 
Når julen kommer, drar hun fra 
Skansen der hun bor og hjem 
til jenterommet hos foreldrene 
i Klæbu der hun er vokst opp. 
På julaften går familien i kirken, 
og før ribba skal spises, leses 
juleevangeliet fra en bildebok 
hun har hatt med seg siden hun 
var liten. Hun gleder seg. 
– Jula får meg til å tenke ekstra 
over troen min, forteller Elise 
Hørgård Unsmo.
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Vi byttet navn til BALLADE i 2013 sier Øyvind Arnesen som leder 
sanggruppa. Koret hadde bestått av 7-8 barn de siste årene og vi 
følte det var mer riktig å kalle det «ei gruppe» Du forventer minst 
15-20 barn når du hører at et kor skal synge. En annen ting er 
også at vi synger litt friskere sanger enn et typisk barnekor gjør. 
Vi skal ikke være Nidarosdomens gutte/jentekor, sier Øyvind. 

I dag er det 9 jenter med, alle fra Lade barneskole, hvor vi øver 
torsdager i SFO-tiden. Vi vil gjerne ha med gutter også.

BALLADE har hatt mange opptredener siste år, både i kirka, men 
også på Festningen, Ringve og vi har vært på besøk hos ulike 
menigheter i byen. Og jula 2017 sang BALLADE på NRK TV på 
selveste julaften. Det var et høydepunkt for de.

BALLADE elsker å opptre for publikum, og nå er julesangene innøvd 
og vi har sunget på julemesse og på 1. advents-gudstjeneste i 
kirka, og søndag 16. desember deltar BALLADE på den store jule-
konserten i Lade Kirke.

Vi ønsker flere velkommen til BALLADE. Er du glad i sang og 
musikk, så ta kontakt med Øyvind på tlf. 91 114112 
(ev. e-post oa456@kirken.no)
 

BALLADE 
- LADES SANGGRUPPE 
FOR BARNESKOLEBARN
LADE MENIGHET HAR I MANGE ÅR HATT BARNEKOR. 
DET HAR VÆRT VARIERENDE DELTAGELSE GJENNOM 
ÅRENE, MEN DET HAR EKSISTERT LENGE. 

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.

BLI MED I 
NIDAROS TENSING                  
TILBUD TIL TENÅRINGER I ØSTBYEN (SENTRUM,
BAKKLANDET, LADEMOEN OG LADE)

– VI DRIVER MED SANG, DANS, DRAMA, 
BAND OG TEKNIKK.

Nidaros tensing øver onsdager kl. 19.30 på Bakklandet  
Menighetssenter ved Rosenborg Skole.
Koret består i dag av 20 jenter og gutter. I tillegg har vi et 
egen band med gitar, bass, elpiano, slagverk og fløyte. Vi 
begynner å få et stort og allsidig repertoar. Vi synger på 
konserter i kirker og andre steder og deltar noen ganger i 
gudstjenester. Du må ikke være en proff for å delta. Er du glad 
i sang og musikk, liker å synge eller  danse eller kanskje spiller 
et instrument, ta kontakt med oss.                 
Det er ingen opptaksprøver. Ta kontakt med dirigent Vetle. 
Tlf: 950 87 042

Følg oss på          og           (nidarostensing)

ØKT SATSING 
PÅ FRIVILLIG- 
HET
BÅDE BAKKLANDET, LADE  
MOEN OG LADE MENIGHET ER 
HAR I MANGE ÅR VÆRT SÅ 
HELDIGE OG HATT MANGE  
FRIVILLIGE SOM HAR BIDRATT 
I MENIGHETENE MED ULIKE 
OPPGAVER. NÅ ØNSKER VI 
Å REKRUTTERE FLERE OG 
ØNSKER Å FORBEDRE FRI
VILLIGHETSARBEIDET, SIER 
ØYVIND ARNESEN 

Kirkelig Fellesråd har gitt støtte til 
våre menigheter i Østbyen for å 
øke satsingen på frivillighet.
Dette er i første omgang et pro-
sjekt som skal utprøves i ett år. 
Øyvind Arnesen som jobber i 50% 
stilling på Lade er ansatt i 20% for 
å drifte dette prosjektet.
I styringsgruppa sitter Sissel Smørvik 
 - leder, Hilde Rosenkrantz og 
Angelika Grandy-Teig.
Prosjektet er i gang, og strategi-
plan er utarbeidet. Det er utarbeidet 
en brosjyre og Øyvind har møtt 
flere frivilligsentraler for å høste 
erfaringer og hente ideer. 
25. oktober arrangerte vi den 
årlige medarbeiderfesten for de 3 
menigheter, hvor frivillige var invi-
tert som gjester og staben sto for 
hele opplegget. Dette ble på en 
måte startskuddet for prosjektet, 
da det ble presentert for alle og 
konkret jobbing med prosjektet 
startet fra denne dag. Vi skal nå ut 
på sosiale media, på både nett-
side, facebook og instagram.
Vi ønsker å utvide og utvikle våre 
akti viteter, og trenger derfor 
flere frivillige, men like viktig er å 
ivareta de trofaste vi allerede har, 
avslutter Øyvind.
Vil du bli vår nye frivillige med - 
arbeider?  Ta kontakt med Øy-
vind på telefon 91 114112 eller 
Sissel på telefon 46807684
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MARTINE E. MOORE, menighetspedagog:
Når jeg tenker tilbake på konfirmantleiren, er det 
gjerne den gode stemningen, roen under korssamling, 
det herlige kaoset og humoren som sitter sterkest igjen. 
Av 100 ungdommer som dro på leir, var ca 20 styk ker 
av dem ungdomsledere. Dette er tidligere konfirman-
ter som har gått lederkurs, og som nå fungerer som 
et bindeledd mellom de «voksne» lederne og konfir-
mantene. Med humor, alvor, lekenhet og moden het  
bidrar de inn i det psykososiale miljøet, og er en vik-
tig hjørnesten i det å skape trygge, gode rammer for 
konfirmantene på leir. Så ledere: tusen takk!

ANGELIKA GRANDY-TEIG, prest:
Ingen kan gå på vannet, det er jo helt umulig! 
Hvordan kan vi forstå bibelfortellinger hvor Jesus 
gjør noe som er helt umulig for å oss mennesker  
ellers? På konfirmantleiren jobbet vi med hvordan 
slike fortellinger kan gi mening i våre liv. Vi snakket 
om egne erfaringer og når vi har opplevd at noen 
holder oss oppe til tross for at livet herjer i store 
bølger rundt oss. En del av erfaringene skrev vi på 
ark som vi brettet til papirbåter – slik ble båtene til 
symboler for alt som holder oss oppe når vi er i ferd 
med å drukne i livets utfordringer.  

MALI BERG og JENNY NUBDAL, konfirmanter: 
På konfirmasjonsleir i Mjuklia lærte vi mye om 
fellesskapet og samarbeid. Vi hadde undervisning 
noen ganger og andre ganger hadde vi en aktivitets-
gruppe som vi fikk velge mellom forskjellige grupper 
(kreativ, media, kor og lek, dans, drama, underhold-
ning og friluft.) Alle gruppene drev på med noe eget 
og samarbeidet. Siste dagen fikk vi muligheten til å 
velge mellom f. eks bueskyting og zip-liner. Det var 
veldig gøy! Lederne var alle unike på sin egen måte. 
Vi hadde en streng leder og andre litt mer rolige. 
Dette var veldig gøy, og anbefales for alle! 

MAGNUS LEITE, kantor og organist: På leiren 
ble det mye sang og musikk. Både lørdag og søndag 
ble innledet med en halvtimes felles «Singspiration» 
rett etter frokost, der vi sang nye og gamle sanger, 
først og fremst hentet fra Norsk Salmebok 2013 og 
Treklang. Vi jobbet også mer spesifikt med kor i en av 
aktivitetsgruppene med konfirmantene. Her øvde vi 
inn flere sanger som vi senere fremførte ved kvelds-
amlingen på lørdag og ved gudstjenesten på søndag. 

KONFIRMANT 2019H

ÅRETS KONFIRMANTER HAR VÆRT PÅ LEIR I MJUKLIA. 
DET VAR MANGE INNTRYKK OG OPPLEVELSER. HER ER FIRE AV DEM:

H

H

H

H

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

H

Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
09.12.2018  - 22.04 - 2019

2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 
09.12
BAKKE KIRKE kl.18. 
Jazzmesse Ellinggard
LADEMOEN KIRKE kl.11. Høy-
messe Angelika- Grandy Teig 

3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 
16.12
BAKKE KIRKE kl.11. Høymesse 
LADEMOEN KIRKE kl.18. Vi syn-
ger julen inn, Lademoen kirkekor
LADE KIRKE kl.11.00 Lysmesse 
Grandy-Teig. Kl. 18.00: 
Vi synger julen inn 

JULAFTEN
BAKKE KIRKE kl.16. Juleguds-
tjeneste Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl 13. Barnas 
jule kveld m/ julespill Grandy-Teig
16.00: Julegudstjeneste Elling-
gard, Lademoen kirkekor
LADE KIRKE Julegudstjeneste 
kl.13.00, 14,30 og 16.00

JULEDAG
BAKKE KIRKE kl.11. Felles høy-
tidsgudstjeneste med Lademoen
Ellinggard og Rosenkrantz
LADE KIRKE Høytidsguds-
tjeneste kl.11.00

2. JULEDAG
LAUGSAND BYDELSHUS kl.11. 
Gudstjeneste Grandy-Teig og 
Smørvik
LADESLETTA BO OG VELFERDS-
SENTER kl.13. gudstjeneste 
Grandy –Teig og Smørvik

NYTTÅRSAFTEN
ROSENBORG KAPELL kl.16. 
gudstjeneste Ellinggard

LADE KIRKE kl.18. Kveldsguds-
tjeneste Ellinggard 

KRISTI ÅPENBARINGSDAG 
06.01
BAKKE KIRKE kl.11 Høymesse 
Rosenkrantz
LADE KIRKE kl.11 Høymesse

LADEMOEN KIRKE 
Torsdag10.01 kl.16.30. Jule-
trefest og kirkemiddag. 

2. SØNDAG I ÅPENBARINGS-
TIDEN 13.01
LADEMOEN KIRKE kl.11.Høy-
messe Ellinggard og Grandy –
Teig. Konfirmantene deltar 
LADE KIRKE kl.11. Familie guds-
tjeneste. 4-åringene er spesielt 
invitert 

3. SØNDAG I ÅPENBARINGS-
TIDEN 20.01
BAKKE KIRKE kl.11. 
Høymesse Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl.18. 
Kveldsmesse
LADE KIRKE kl.11. Høymesse

4. SØNDAG I ÅPENBARINGS-
TIDEN 27.01
LADEMOEN KIRKE kl.11. 
Høymesse Grandy-Teig

LØRDAG 2.2 
LADEMOEN KIRKE kl.09.30 
Kirkeskipet- gudstjeneste for 
barn fra 0-3 år.

5. SØNDAG I ÅPENBARINGS-
TIDEN 03.02
BAKKE KIRKE kl.11. Høymesse 
LADEMOEN KIRKE kl.11. Høymesse

6.SØNDAG I ÅPENBARINGS-
TIDEN 10.02
BAKKE KIRKE kl.18. Jazzmesse 
LADE KIRKE kl.11. Høymesse. 
Innsettelse av ny sogneprest 
Anglika - Grandy Teig.

TORSDAG 14. 02
LADEMOEN KIRKE kl.16.30 
Karnevalgudstjeneste og 
utdeling av 6-års bok

SÅMANNSSØNDAG 17.02
LAUGSAND BYDELSKAFE kl.11. 
Gudstjeneste, Eldres dag. Middag 
LADE KIRKE kl.11. Høymesse

KRISTI FORKLARELSESDAG 24.02
BAKKE KIRKE kl.11. Høymesse 
LADE KIRKE kl.11. Høymesse

FASTELAVNSSØNDAG 03.03
BAKKE KIRKE kl.11.Høymesse 
LADEMOEN KIRKE kl.18.
Kveldsmesse 
LADE KIRKE kl.11. Gudstjeneste 
Eldres dag. 

LØRDAG 9.3 
LADEMOEN KIRKE kl.0930: 
Kirkeskipet-gudstjeneste for 
barn fra 0-3 år. 

1.SØNDAG I FASTETIDEN 
10.03
BAKKE KIRKE kl.11. 
Samtalegudstjeneste 
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

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

H JULEKONSERT

i Lade kirke 16 de s. kl. 18 
«SYNG JULEN INN» med 
Frimurerkoret, Ballade og 
Musikere. Fri inngang

H NYTTÅRSAFTEN

kveldsgudstjeneste kl. 18

H JULETREFEST

i KA-senteret søndag 6. januar 
kl. 17. Påmelding.

H FORMIDDAGSTREFF

tirsdag 08.01 kl. 12. i KA-sen-
teret. Velkommen til gratis lunsj.

H 4 ÅRSBOK

Søndag 13. januar. Familie-
gudstjeneste i Lade Kirke. 
Alle 4 åringer får sin første 
kirkebok.

H ELDRES DAG

Søndag 3. mars. Vi starter 
i Lade kirke kl. 11 og går 
deretter til KA-senteret for 
middag og underholdning. 
Per-Olaf Green og Øyvind 
Arnesen fremfører favoritter 
fra NRK Ønskekonserten.

H VÅRBASAR

Lørdag 6. april i KA-senteret

LADEMOEN KIRKE 

H LYSMESSE

med middag torsdag 6.des. 
kl. 16.30. Gratis. Prest Angelika 

H VI SYNGER JULEN INN

Søndag 16. des. kl. 18. 
Lade moen kirkekor. 
Gratis inngang

H JULETREFEST

Torsdag 10. jan. kl. 16.30 
Bevertning. Familievennlig 
program. Gratis.

H KARNEVALS
     GUDSTJENESTE

og utdeling av 6-års bok 
torsdag 14.feb. kl. 16.30.
Gratis middag.

H ELDRES DAG

Søndag 17.feb. kl. 11 på 
Laugsand bydelskafe. 
Middagspåmelding. 

H KIRKEMIDDAG

torsdag 10. jan., 14.feb.
(karnevals gudstjeneste og 6 
åringer), 14.mars, 4.april 9.mai 
og 13.juni kl. 16.30-18.00

H ELDRES HYGGESTUND

kl. 12.00-14.00 onsdager: 
9. jan., 13. feb., 13. mars, 
10. april, 8. mai.

H BARNAS GALLERI

se vår nettside  

H TEATERVERKSTED

for barn- se vår nettside

H KIRKESKIPET

- en gudstjeneste for barn 
fra 0 til 3 år. Lørdag 2.2, 
9.3, 11.5 og 22.6  kl. 09.30

H TROSOPPLÆRING

for voksne – se vår nettside 

H SPRÅKKAFE

hver mandag kl. 18. i kirka 
(når det ikke er skolefri).
Kvinners språkkafé hver 
fredag kl. 11. i kirka 
(når det ikke er skolefri).

H MENIGHETENS ÅRSMØTE 

Søndag 24.mars etter guds-
tjenesten kl. 11. 

H INTERNASJONAL KURVFEST

31. mars kl. 16.-18.

H KIRKEYOGA

– se nettsiden vår.

H FASTEAKSJON

for Kirkes Nødhjelp søndag 
7.april. Årets konfirmanter 
er med på innsamlingen.

H LANG NATTS FERD      
     MOT DAG

vises i uke 13. Teaterfore-
stilling om påske og pinse. 
Åpen forestilling er onsdag 
27.mars kl. 17.

BAKKE KIRKE 
H BABYSANG

hver torsdag kl.11.00 i 
Bakk landet menighetssenter

H TEN-SING

øvelse hver onsdag kl.18.i 
Bakklandet menighetssenter

H BIBELGRUPPE

torsdager i Bakklandet menig - 
hetssenter, kontakt Anne 
Brit Slørdal tlf. 913 79 127

H MISJONSFORENINGEN

møtes mandager i Bakklandet 
menighetssenter, kontakt Eli 
Rønningen tlf. 995 21 476
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LADE, LADEMOEN og BAKKE  kirke takker sine annonsører:

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

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

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

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

(se på inngangsdøren for nærmere informasjon)

920 99 749

TLF 73 87 80 80

GRAVSTELL 
www.kirken.no/Trondheim

994 36 000 • post.trondheim@kirken.no

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

JULETREFEST!
I LADEMOEN KIRKE 

Torsdag  10.januar kl. 1630. Middagsservering. Leker, program, sang, 
gang rundt juletreet og Nissebesøk. Passer for alle. Gratis inngang. 

ADVENT PÅ KRISTIANSTEN FESTNING

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!

1. SØNDAG I ADVENT 
02.12: Tidligere sokneprest 
Jan Asbjørn Sagen, kom-
mandant Rune Gaustad 
og kor fra Berg kirke.

2. SØNDAG I ADVENT 
09.12: Domprost 
Ragnhild Jepsen, barne-
kor fra Singsaker skole 

3. SØNDAG I ADVENT 
16. 12: Sokneprest April 
Almaas og aspi rantkoret fra 
Nidarosdomens guttekor

4. SØNDAG I ADVENT 
23. 12: Morten Skille, 
trombone og Sokneprest 
Hilde Rosenkrantz

MARIA BUDSKAPSDAG 24.03
LADEMOEN KIRKE kl.11. 
Høymesse 
LADE KIRKE kl.11. Høymesse

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

TORSDAG 04.04
LADEMOEN KIRKE kl.16.30 
Kirkemiddag og messe 

4. SØNDAG I FASTETIDEN 
07.04
BAKKE KIRKE kl.11. Høymesse 
Lademoen kirke kl.17. Faste-
aksjon, kveldsgudstjeneste 
LADE KIRKE kl.11. Høymesse

PALMESØNDAG 14.04
LADEMOEN KIRKE kl.11. 
Høymesse 

SKJÆRTORSDAG 18.04
BAKKLANDET MENIGHETS OM-
SORGSSENTER kl.17. Gudstjeneste 
LADEMOEN KIRKE kl.18. 
Kveldsmesse. Kveldsmåltid 

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.11.
Gudstjeneste 
LADESLETTA BO - OG 
VELFERDSSENTER kl.11.

FOR 8. GANG TENNES ADVENTS LYSENE PÅ KRISTIANSTEN FESTNING. DET ER BLITT EN 
FIN TRADISJON FOR HELE BYEN OG ALLE INVITERES TIL Å DELTA I ÅR OGSÅ.

Alle arrangementene begynner kl.13.15 og det er gratis kaffe/saft og pepperkaker.



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.

U
T

FO
R

M
IN

G
: 

D
A

FF
Y

D
ES

IG
N

.N
O


