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De søkte han som var død og be-
gravet. De fant ham ikke. De skulle 
finne en annen. De hadde stått nær - 
mest og sett at Jesus døde, at livet 
hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og  
snakke med engelen, og ble skrekk-
slagne og glade budbringerne til disip-  
lene. Det var godt at de også fikk møte  
forandringen. Kanskje hadde noen av 
dem skjønt mer av hvem Jesus var, 
enn de tolv disiplene hadde?  Noen 
små fortellinger kan tyde på det. 

Det er når det er som mørkest, at 
morgenen gryr. I mørket, i det stille, 
gjenoppretter Gud livet. Da sol-
lyset flommet over gravhagen denne 
påskemorgenen, lyste den på en liten 
flekk av jorda hvor det har hendt ting 
som for alltid forandrer verden. Det 
var evighetens soloppgang.

Der det ikke lenger var håp, skjedde  
det noe nytt, noe skremmende anner- 
  ledes.  Det utrolige inntraff, det som 
var altfor usannsynlig til å være sant. 

Det skal ikke gå an. Guds rike har  
brutt inn – sprengt seg inn i denne 
verden med alle dens begrensninger.  
Oppstandelsen setter alle liv og alt liv 
inn i et perspektiv som ligger utenfor 
vår fatteevne. 

Vi må fremdeles leve og kjempe med 
døden. Påskehendelsen gjør noe med 
vår sorg, med våre liv og våre håp: 
Da Jesus stod opp fra de døde, satte 
han en grense for døden og de krefter 
som vil ødelegge livet. Det har kon-
sekvenser langt ut over den første 
påskemorgen. Evighetens soloppgang 
som skjedde denne tidlige morgenen 
endrer vårt forhold til døden.  Den 
samme evighetens soloppgang går 
opp også over våre liv, og sender lys 
helt inn til der vi strever med våre 
sorger og vår tvil og tro.  Vårt liv og 
vår død blir aldri det samme mer. Ver-
den blir aldri mer den samme mer:  
For evigheten har brutt seg inn i tida. 
Der håpløsheten er, skaper Gud håpet  
i hjertene våre. 

I vår fragmenterte, oppstykka og 
urolige verden hvor vi leter etter 
mening og sammenheng, kommer 
Jesus og hjelper oss å sette bitene 
av våre liv sammen.  Jesus møter oss 
her og nå, og gir oss tilbake det hå-
pet som vi trodde var tapt. Vi lever 
i forsoningens og nyskapelsens tid- 
for kjærligheten har vist seg å være 
sterkere enn døden. Kjærligheten har 
seiret. Den har et navn og et ansikt: 
Jesus Kristus, den oppståtte.

Han stod opp før dagen demret;
Utav natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret;
Evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape
Liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord.
T.John Bell/Sven Aasmundstveit. (Salmeboka, nr 214)

God påskefeiring !
Herborg Finnset, biskop i Nidaros
(du kan lese mer f.eks i Lukasevangeliet. kap 22-24)
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Prekenteksten var fortellingen om  
kvinnen ved brønnen, en kjent bibel - 
historie om en kvinnes møte med 
Jesus. Men hvordan skulle dette 
gå til overfor en temmelig bråkete 
forsamling? Og kirka var stappfull. 

Jeg bestemte meg for å fortelle 
i stedet for å preke. Jeg tok med 
meg ei vannkrukke og tok et sjal 
over hodet. Så «var» jeg plutselig 
kvinnen ved brønnen. Nå kunne 
jeg fortelle «min egen» historie om 
møtet med Jesus. 

Jeg hadde vært i kirka med denne 
gjengen før, og dessverre: de pleide 
ikke å være stille. Men etter hvert 
som fortellingen skred fram, ble 
det stille i kirka. Helt stille. Alle var 
lydhøre og hørte på hva jeg hadde 
å si. Og jeg tenkte: «Hva i all verden 
er det med disse fortellingene …?» 

Noen år senere fikk jeg muligheten til 
å gjøre et dypdykk i noe som kalles 
«narrativ teori». Ordet «narrativ» be-
tyr rett og slett historie eller fortel-
ling, og jeg skulle skrive en oppgave 
om hvordan menneskers fortellinger 
kunne være til hjelp ved psykiske 
utfordringer. «Hva er det med disse 
fortellingene …?». Spørsmålet hadde 
fulgt meg videre i livet.

Det var mye stoff å finne om dette 
temaet. Narrativ teori er et vidt 
begrep, og jeg fant bøker som 
handlet om alt fra Aristoteles til 
bedriftsutvikling som snakker om 
«den humane kapitalen». I mellom 
disse to ytterpunktene, fant jeg 
heldigvis teorier som var svært 
relevante for det jeg ville studere.

Vi bærer alle med oss historier. Vi 
bærer med oss samfunnets histo-
rie, verdens historie og lokalhisto-
rien vår. Alle disse fortellingene er 
med å prege oss. I tillegg er vi alle 
født inn i en familie med sin egen, 
spesielle historie, og vi vokser opp  
og går på skolen som har sine for-
tellinger og sin historie. I tillegg til alt 
dette, har vi vår helt egne, person-
lige historie. Fortellinger om livet, 
fortellinger om gode hendelser, om 
mennesker vi har møtt, om det som 
har gjort oss godt og om det som 
har gjort oss vondt. Noen av oss 
bærer på forferdelige fortellinger. Av 
og til så vonde at de aldri blir fortalt.

Metoo …

Du er sikkert ikke alene hvis du 
tenker at du er lei av å høre om 
metoo-kampanjen. Kanskje kan vi 
skylde på media for det. Men bak 
ordene «me too», ligger det alltid 
en fortelling. På samme måte som 
vi alle bærer med oss smertefulle 
fortellinger i forskjellig grad.

I mitt lille dypdykk rundt teorier om 
bruken av fortellinger, oppdaget 
jeg at det gjør noe med mennesket 
når det forteller noe fra livet sitt. 
Det er ikke slik at idet historien er 
fortalt, så blir alt bra. Slike trylle-
formular finnes ikke i virkeligheten, 
men å fortelle til noen som lytter, 
kan hjelpe mennesket til å se sam-
menhenger og til å se flere mulig-
heter for utvikling. Det skjer også 
noe veldig positivt i relasjon en,  
kontakten, mellom forteller og 
lytter. Et slikt møte kan bidra til å 
forandre begge parter. Den som 

lytter viser seg å være en bedre 
lytter når den som forteller faktisk 
får tid og rom til å fortelle. For-
tellinger er engasjerende og spen-
nende å lytte til, spesielt hvis man 
ikke avbryter hele tiden! 

Når man benytter en «Narrativ 
metode» i møte med mennesker, 
handler det i stor grad om å lytte til 
fortellinger. I tillegg handler det om 
å lete etter gode fortellinger som 
ikke blir fortalt, og å gi de større 
plass. Vi kan bruke «Eva» som 
eksempel. Evas hovedfortelling 
handler om en vanskelig barndom, 
hun hadde det vanskelig hjemme. 
Men en annen fortelling handler 
om en god nabo som så henne, sa 
at hun var flink, ga henne mat og 
rett og slett lyttet til henne. Slike 
handlinger sier noe om hvor verdi-
full et menneske er. Hvis Eva får 
fortelle denne fortellingen i tillegg 
til den første, vonde fortellingen, 
får hun kanskje tak i følelsen av å 
være verdifull. 

Du som lytter kan ende opp i en 
sånn god og viktig fortelling en 
vakker dag. 
Og det er gull verdt. 
For både forteller og lytter!

Jeg håper at alle som har «metoo» 
-fortellinger eller andre vonde for-
tellinger, også kan finne fram til de 
gode fortellingene som sier noe om 
menneskets verdi. For det er noe 
med disse fortellingene! 

Lykke til i møte med alle 
fortellingene der ute!

EVIGHETENS 
SOLOPPGANG
KVINNENE SOM VAR PÅ VEI TIL GRAVEN I HAGEN EN TIDLIG 
MORGEN, BAR PÅ SORGEN OVER EN VENN. MEN DET VAR NOE 
MER: DET VAR EN DRØM OG ET HÅP SOM VAR FALT I GRUS. ALT 
VAR OVER. DE HADDE VÆRT DER DA JESUS DØDE. DE HADDE 
VÆRT HER DA JOSEF FRA ARIMATEA HADDE FÅTT HAM GRAV-
LAGT, DE VAR HER NÅ. 

KONTAKTINFORMASJON:

HVA ER DET MED 
DISSE FORTELLINGENE …? 
FOR MANGE ÅR SIDEN SKULLE JEG HOLDE EN PREKEN 
FOR EN KIRKE FULL AV BRÅKETE UNGDOMMER. 

TEKST: SISSEL HÅVE SMØRVIK 
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LADE KIRKE 
LØRDAG 12/5 
KL. 11.00: 13.00
Elise Bjerkadal
Emma Finserås Bretun
Svein – Erik Dragsnes 
Hanna Henriksen
Alexander Hestnes
Malin Løvaas
Daniel Moen – Arntsberg 
Sander Finseraas Moldestad
Tora Nordstrand
Lasse Qvigstad
Marte Rosvold
Pia Melissa Rønning
Hanna Storfjeld-Andersen

LØRDAG 12/5 
KL. 13.00: 12.00
Julie Bellingsli
Silje Dahle
Michael Fredrik Grønsleth
Vilde Solberg Johnsen
Ragnhild Kubban Larsen
Agnes Elisabeth Morud
Paul Henrik Morud
Fredrik Meyer Nielsen
Julie Meyer Nielsen
Vegard Ekker Rolandsen
Vilde Strand Stubban
Mia Werness

SØNDAG 13/5 KL. 
11.00: 7
Ruben Vega Bjørkøy
Emma Bustnes
Filip Dahl Drøyvold
Julie Ersfjord Johansen
Even Nerdahl Larsen
Hedda Høvik Lintoft
Mia Elise Skånøy

LADEMOEN KIRKE 
LØRDAG 5/5 KL.11
Ingelei Østgård
Lisa König
Ingrid Emilie Kjærvik Resell
Anna Vaagland Larsen
Andrea Trøgstad Johansen
Cecilie Rønning Holm
Christian Landrø Magnussen
Emilie Andrea Tegnander
Elisa Andrea Kløften

BAKKE KIRKE 
SØNDAG 6/5 KL.11
Johannes Reme
Johan Herfjord
Sebastian Stendal K arlsen
Steffen Forseth
Hedda Laanke Bolland
Martin Tønder
Erik Sidner Adolfsson Vestad
Brage Kalevi
Louis James Kværnø Sutton
Malin Melting Sunde

ANDRE KIRKER:
Øystein Magnus Døsen

ÅRETS
KONFIRMANTER

UNGDOMSLEIR 
PÅ FROSTA!

FØRSTE HELG I FEBRUAR FYLTE 
VI VALBERG GÅRD PÅ FROSTA 
MED RUNDT 30 UNGDOMMER 

FRA DOMPROSTIET.

Tradisjonen tro begynte vi leiren bare med 
de som går på lederkurset dette skoleåret. 
Men fredag kveld kom også ungdommene 

som har vært med flere ganger før. På denne 
måten er leiren en perfekt mulighet for å bli 

kjent med andre ungdommer på tvers av 
aldre og skolegrenser.

Vi gleder oss til å ha med denne 
gjengen som ledere når vi skal 

dra på leir med konfirmantene neste høst!

INFOMØTE OM 
KONFIRMASJON 2019: 

Konfirmanter fra BAKKLANDET OG LADEMOEN 
MENIGHET: 6. juni kl.17.30 i Lademoen kirke

Konfirmanter fra LADE MENIGHET: onsdag 6. juni 
kl. 19.00 i Lade kirke.

Oppstart for konfirmanter 2019: 
Onsdag 5. september. 

Sted og klokkeslett kommer.
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TAKK
FEBRUAR 1990 STARTET KAP. SAGEN PÅ LADE. PÅ KIRKEKAFFEN ETTER INNSETTELSESGUDSTJENES T EN 

VAR MANGE TILSTEDE FOR Å ØNSKE HAM VELKOMMEN. SAGEN GA FØLGENDE LØFTE: 
« Æ KAN LOVE AT Æ BLIR MER ERFAREN, OG ELDRE, MED ÅRENE.» DÈT HAR HAN KLART Å HOLDE. 

TEKST: MARIT ARNESEN BERGENDAHL • FOTO: KIRSTEN STANGVIK/ DAFFY DESIGN

  

Jan Asbjørn (JA):Takk til menig het - 
en! Når jeg tenker menighet, ten ker 
jeg alle som bor på Lade. Om de 
er medlemmer eller ei, store eller 
små, jeg er prest for alle. Uten at 
jeg skal trenge meg på. Det er 
sterkt og stort å få lov til å være 
en del av folks liv. Både i sorg og 
glede. Takk til de frivillige, alle 
som har kommet til kirka, for ikke 
å snakke om de fantastiske med-
arbeiderne! Jeg har samarbeidet 
med flere organister! Lade har hele 
tiden hatt en fast klokkerstilling. 
Tidligere var det fast prosedyre å gi 
klokker Solveig en lapp med salmer, 
beskjed er og lignende. Nydelig sam-   
arbeid. For ca 5 år siden ble nye klok-  
kere re kruttert fra konfirmant leder ne.  
Jeg sa til dem at «jeg kan komme 
innom eller sende en liten lapp med 
beskjeder og slikt?» Det ble veldig 
tydelig at det var ca 60 år mellom 
forrige og nåværende klokkere. 
De unge klokkerne svarte «Kan du 
ikke heller sende oss en sms?» Jo, 
vi har endringsvilje og –evne i Lade 
menighet.
 
Det er en takknemlig jobb å være 
prest på Lade. Folk stiller som 
kirkeverter og ønsker alle velkom-
men, de stiller til menighetsrådet 
på nytt etter endt periode. I Lade 
menighet har vi sosiale samlinger  
med julemesse og basar. De rela-
sjonene som skapes av de som 
står på der er fantastisk og inspi-
rerende! Og så får menigheten 
tiltrengte inntekter! De frivillige 
bygger menighet, jevnt og trutt 
og er åpne mot lokalmiljøet. 

Det kan selvfølgelig være slitsomt 
å være prest av og til. Ensomt, til 
og med. Jeg setter jo ord både på 
folks glede og sorg. Mange opp-
gaver krever sitt.

M: Hva er det som gjør at du tror?
JA: I min tro er det Gud som 
om favner meg. Jeg er veldig glad 
i kontakten med konfirmantene. 
Jeg håper de har det i hvert fall 
nesten like artig som jeg har, og 
at de lærer like mye som jeg gjør, 
når vi er sammen. Det viktigste er 
ikke at de tror på Gud, men at Han 
tror på dem. For hvis man ofrer 
sønnen sin for noen, da har man 
virkelig satsa. Vi leser jo om Jesus 
og barna, han tok dem inn til seg 
og velsignet dem. Tenk den kirka 
Jesus slår i bordet med! Mennesker  
som ikke har prestert noe skal få 
komme til ham!
M: Har det hatt mye å si å bruke 
tid på å bli kjent med folk?
JA: Ja. En butikktur kan ta litt 
tid. Jeg treffer mange kjente som 
vil prate. Før nettet kom vet du, 
kunne jeg ha skrevet ned opplys-
ninger om dåp på ene handa og 
vielse på andre. Og så går jeg på 
dåpsbesøk til hver familie som bor 
på Lade. Det er et privilegium! Få 
snakke om dåpen og kjærligheten 
til barnet, som er det beste bildet 
vi har på Guds kjærlighet til oss! 
M: Dette med tro er jo ikke alltid 
like lett. Hvordan har det vært 
med ditt forhold til Gud?
JA: Ordet tro inneholder for meg 
tre ord. Det første er Tilllit. Jeg tror 
aldri Gud vil meg noe vondt. Det 
andre er Risiko. Jeg blir av og til 
hengende i en tynn tråd, fordi jeg 
lett tror det er jeg som skal gjøre 
ting. Så er det Oppdagelse. Gud er 
der, selv når jeg ikke er i stand til å 
merke ham. Tro er å la Gud være 
den kjærlige Gud som Jesus har vist 
oss. Og så har jeg vært så heldig å 
ha mennesker i menigheten som har 
bedt for meg! Det gir styrke når du 
ikke har styrke i deg selv. 
M: Hva var motivasjonen for å bli, 
og å fortsette som prest?

JA: Det startet jo med Tensing og 
Ungdom I Oppdrag. De hjalp meg 
nok til å ta et standpunkt. Jeg ville 
etterhvert ta ett år på Menighets-
fakultetet, for å utforske det jeg 
trodde på, og så skulle jeg  til NTH.  
Realfag har alltid vært en favoritt.  
Men så skjedde det som (uten 
sammenligning forøvrig) Moder 
Theresa beskriver: «Når Gud stenger 
en dør, så åpner han et vindu.» Jeg 
trivdes på studiet. Hadde mange 
gode samtaler med studiekame rater,  
så for meg prester jeg hadde møtt, 
og tenkte at «jeg tror jeg kan klare 
dette!». En modning i troen. Med 
Guds, og menneskers hjelp, så  
ble det sånn. Jeg opplever at Gud 
ville at jeg skal være prest. Og så opp-
lever jeg at jeg får bekreftet det i  
møte med mennesker, at det kan 
bety en forskjell. Jeg bærer på en 
skatt, et budskap, som tåler slita-
sje. Både av min tvil og tro, men 
også av andre menneskers liv. Og 
denne skatten kan deles med alle.
M: Hvordan ser du for deg tiden 
etter prestejobben ? 
JA: Det året som kommer nå 
etter sommeren, skal jeg bruke 
til å tenke og takke, men også 
legge fra meg ting som virkelig har 
gjort vondt. Hvis man skal ta del 
i folks smerte og fortvilelse, kan 
man ikke se på fra utsiden, du må 
inn og dele. På ett vis skal det bli 
godt å legge fra seg det ansvaret. 
Prosjektet nå, er å være mindre 
preste-Sagen og bli privat-Jan 
Asbjørn. Jeg kommer til å ta et 
sabbatsår, finne et liv uten å være 
prest. Prestejobben har fylt mye 
av livet mitt. Men det har også 
vært meg. Det har aldri vært noen 
andre enn Jan Asbjørn i Sagen. 
Og: Jeg pensjonerer meg ikke fra 
å være venn, bo på Lade, eller gå i 
kirka. Jeg har til og med tenkt å gå 
med menighetsbladet!

PS. Jan Asbjørn har sin siste gudstjeneste som Ladeprest 27/5 kl. 11 i Lade kirke.
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Kunstverksted med maleren Jør-
gen Sellevold for barn fra 8-9.år
Jørgen er flink med gatekunst, og 
du får lære å lage røff gatekunst 
med masse farger!
Tid: 5.4, 12.4, 19.4, 26.4 og 3.5
Påmelding til AG625@kirken.no

Teaterverksted med teaterin-
struktør Elise Hørgård Unsmo der 
du lærer litt om å spille teater
og lage en forestilling.
For barn fra 10-13 år.
Tid: 5.4, 9.4, 16.4, 23.4 og 3.5
Påmelding til Elise på 
elise.h.unsmo@gmail.com

Danseverksted med den profes-
jonelle danser Marte Aspås Krog 
som vil lære deg litt om dans
og lage en enkel danseoppsetning.
For barn fra 10-13 år.
Tid: 9.4, 16.4, 23.4, 30.4 og 3.5
Påmelding til Marte på 
marteaspaas@hotmail.com

JAZZ OG LYRIKKMESSE
«Å SE DET STORE I DET LILLE»
-ET MØTE MED DIKTEREN HANS BØRLI IKLEDD JAZZENS SPRÅK. 
 

Jazz -og lyrikkmesse i Bakke kirke søndag 13.mai kl. 18.00. 

MUSIKERE: David Andersson, Oddbjørn Sponås og Vegard Bjerkan. 

Tekstlesere og liturger: Stein Ellinggard og Trond Roland 

Det er i år 100 år siden dikteren Hans Børli ble født. Dikteren er en av våre største poeter 
i nyere tid med stor evne til å få fram det store gjennom de små og stilfarene iaktakelser. 
- Mange av diktene handler om vår eksistens som mennesker, om ensomhet , om de små 
tingene i hverdagen, ting som mange av oss ikke ser. Som handler om å se det store i det lille, 
det himmelske i det jordiske, det hellige i det alminnelige. 

Gjennom tekst og bilder og godt tonefølge fra dyktige jazzmusikere, ønsker vi å gi en nær og 
sterk time med rom for refleksjon i Bakke kirke. Det blir også anledning å synge med på noen 
av våre nyere salmer. 

KREATIVE VERKSTEDER 
I BARNAS KATEDRAL 2018
BARNAS KATEDRAL PLANLEGGER TRE ULIKE VERKSTEDER 
FOR BARN MELLOM 8 - 13 ÅR DENNE VÅREN.

BARNAS DAG PÅ 
KRISTIANSTEN FESTNING

SETT AV SØNDAG 02. SEPTEMBER 11:00-14:00
I LLUSTRASJON: DAFFYDESIGN.NO

BARNAS DAG på Festningen ble for første gang arrangert i fjor 
og vi har bestemt oss for å gjenta suksessen i år også.

Det blir gudstjeneste, grilling, leker, sang, musikk og mye annen moro.
Arrangementet er for hele familien og skjer i spennende og historiske omgivelser.

Det er gratis matservering. Det blir også konkurranser med premier.
Ta med regntøy hvis regnvær!

LADEDAG I LADEPARKEN 
25. AUGUST

LEKER OG AKTIVITETER, UNDERHOLDNING, SANG OG MATSERVERING

Lade menighet har i tre år ar-
rangert sommerfest i Ladepark-
en. I år utvider vi festen til en hel 
dag: Ladedag i Parken. 

Vi vil invitere lokale lag og or-
ganisasjoner til å presentere seg, 
og vi ønsker å få til flere salgs-
boder og skape mer liv i parken 
denne dagen.  Dette er ett av 

flere tiltak fra Lade menighet for 
å skape trivsel i bydelen vår for 
ladeboere i alle aldre. 

VELKOMMEN ! 

Verkstedene vil foregå over fire kvelder og med fremføring i en enkel gudstjeneste og utstilling den 3. mai i
Lademoen kirke. Dette er et GRATIS tilbud i Barnas katedral.v
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Den ligger som Innherredsveien 
3 like ved Bakke kirke. Navnet 
er innlysende også idag der den 
ligger på en høy bakkekam rett 
opp for veien. Enda tydeligere 
var det i eldre tid da sjøen gikk 
helt inn til der veien ligger idag. 
Bakke ble drevet som gård gjen-
nom hele middelalderen. Tidlig ble 
det lagt et nonnekloster (Nun-
nusetr á Bakke) på gården. Det 
er litt usikkert når klosteret ble 
grunnlagt, men det var nok midt 
på 1100-tallet. Vi har et glimt 
fra Sverres saga fra 1183. Da 
kong Sverres nybygde langskip 
Mariasuden gikk av stabelen i 
Nidaros dette året, gav kongen 
noen liturgiske klær til Bakke 
kloster. I borgerkrigstiden er det 
flere ganger nevnt at fiender la 
til ved klosterets brygge.  I 1950 
ble det funnet et  stykke av den 
steinsatte veien som førte ned til 
denne brygga.  I 1212 har vi et 
nytt glimt. Da var Håkon Håkon-
sen som gutt på besøk. Hans saga 
forteller: «Håkon kongssønn var 
som oftest hos jarlen, men den 
dag tinget var, fikk gutten lov til 
å komme til sin skyldkone Astrid 
over på Bakke. Han kom hjem 
igjen om kvelden etter kvelds-
maten.» Astrid var av kongelig ætt 
og var nonne i Bakke kloster. 

Klosteret var et benediktinsk kvin-
nefelleskap og holdt virksomheten 
i gang helt frem til reformasjonen. 
Ja, faktisk fikk nonnene bo der flere 
tiår etter reformajonen. Klosteret 
er første gang nevnt i kildene midt 
på 1100-tallet. Det stod under 
tilsyn av erkebispen slik det var 
vanlig med de eldre klosterene. 
Bispebesøket var hvert år på 27. 

desember, Johannes evangelis-
tens dag. Bakke ble et rikt kloster. 
Godset bestod blant annet av 256 
gårder rundt Trondhjem, i Trønde-
lag og på Møre. Eksempelvis til-
hørte både Bakkaunet og Lade til 
dette godset. Mange av nonnene 
var døtre av velstående foreldre. 
De brakte med seg medgift særlig 
i form av gårder eller gårdparter. 
Velstående enker gav seg inn i 
klosteret som også fungerte som 
alders- og sykehjem. Betalingen 
var også da gjerne gårder eller 
gårdparter. Bevarte dokumenter 
fra Bakke gjennom hundreårene 
forteller ofte om makeskifter og 
andre økonomiske forhold.

Ved reformasjonen beslagla kongen  
godset. Verdien av godset fremgår 
av kong Fredrik III’s salg til brødrene  
Marselis i 1660 for 29.032 riksdaler!
Klosteret stod etter reforma sjonen 
under verdslig ledelse, en forstand-
er. Han var forpliktet til å skaffe  
søstrene mat og klær. Bygningene 
må ha ligget omkring tunet på nå-
værende Bakke gård. Siste nonne 
døde i 1561. I 1564 ble bygnin-
gene brent av svenske trop per.  
En instruktiv tavle med informasjon 
er satt opp ved Kirkegata. Mye av  
bygningsmassen var at stein, men  
den ble senere revet. Den 24.12 
1606 fikk de som arbeidet med ut-  
bygging av Vår Frue kirke, tillatelse  
til å benytte de «overblevne gamle 
Muurstene, som findes paa den 
gamle Kirke paa Bakke Kloster». 
Under en av de nåværende byg-
ninger er det funnet en mur med 
østvestgående orientering. 

Det er mye å fortelle om Bakke. 
Historien omfatter blant an-

net tre branner. I 1564 og 1658 
ble husene brent ned av svenske 
fiender. I 1718 brente nordmen-
nene gården for at svenskene ikke 
skulle finne ly der. Bakke kloster-
gods forble krongods til 1683 da 
det ble solgt til assessor Abraham 
Høyer. Sønnen Marcus Nissen 
Høyer arvet og solgte til borger-
mester Anders C. Tønder. Hans 
svigersønn, oberstløytnant Hans 
Kyhn, ble neste eier. Hans arvinger 
overdro Bakke til biskop Peder Krog 
i 1699.  Biskopen som også var 
sogneprest i Strinda, bygde i 1715 
Bakke kirke, oppkalt etter hans 
kone Anna Dorothea. Han måtte 
også bygge nye hus på gården etter 
at de ble ødelagt ved den svenske 
beleiringen i 1718. Peder Krog 
anla i 1701 den reperbanen som 
ble drevet helt til 1892. Gårdens 
nåværende våningshus ble bygd 
av Carl Henning Krog som kjøpte 
gården i 1766. Den var førti meter 
lang og fikk seteritak med tilba-
ketrukket loftsetasje. Krogfamilien 
hadde gården til 1787 da Johannes 
Finne var kjøper.  Etter at Finnes 
enke døde ble Bakke delt i to deler 
i 1835 mellom de to døtrene. 
Også hovedhuset ble delt i to. Den 
østlige delen ble kalt Rosenborg. 
Den ene delen av hovedbygget ble 
revet for å bygge det nye huset på 
Rosenborg gård like innenfor. Bakke 
gård tilhørte fra 1858 kaptein og 
tollkasserer J. A. Müller og hans 
slekt til 1931 da kommunen kjøpte 
gården. I 1927 ble den gjen-
stående del av hovedhuset fredet. 
Året etter ble menighetskontorer 
for Bakke menighet innredet i 
huset. Det var også benyttet  som 
prestebolig til 1971.  Fra 1971 ble 
gården benyttet til kunstnerverk-

HISTORIEGLIMT 

BAKKE GÅRD
BAKKE GÅRD BLE I 2014 SOLGT TIL EN PRIVAT FAMILIE ETTER Å HA VÆRT I GRAFISK FAG-
FORENINGS EIE SIDEN 1993. AT EN SÅ SENTRAL HISTORISK EIENDOM IKKE GÅR OVER TIL OF-
FENTLIG EIE, FORTELLER LITT OM HVORDAN MYNDIGHETENE VERDSETTER HISTORISKE MINNER. 

TEKST:  PER ØVERLAND • FOTO: NTNU, UNIVERS ITETSB IBL IOTEKET 

sted inntil Trondheim grafiske fag-
forening kjøpte Bakke i 1993.   
 
Et glimt får vi i Seniors minner 
fra 1880-åra i Adresseavisen for 
2. februar 1932: «Der hvor In-
nherredsveien begynner ved Bakke 
kirke, gikk det tidligere et bekkefar 
som den moderne ingeniørkunst 

har lukket for stedse. Nonnegaten 
eksisterte ennu ikke. Veien fort-
satte som nu, men efter en smalere 
trace, hvor veigrøften  ved Bakke 
og Rosenborg gårder ennu av de 
eldre vil være i friskt minne. På 
Bakke gård bodde artillerikaptein 
Møller, hvis enke i mange år drev 
gården inntil den ble utparsell-

ert til byggetomter. Nabogården 
Rosenborg, hvis originale besidder 
Rosenvinge var eier av det jorde 
hvor den nuværende bydel Rosen-
borg ligger. Ved Innherredsveien 
strakte seg den bekjente Næss 
reperbane, hvorav rester nu for det 
meste er innlemmet i Trondhjem 
mek verksteds eiendommer.»

Hovedbygningen til Bakke gård midt på bildet. Til venstre porten ut mot Innherredsveien. På trappa foran inngangsdøra til høyre sitter enkefru Müller med en av 
døtrene  Andrea eller Elise og en mann. En dame står også utenfor den andre inngangsdøra til venstre. Foran på den nedlagte flaggstanga sitter Johannes Kajanes.
Bygningen ble delt i to i 1884. Før dette var hovedbygningen Bakke gård ca. 43 meter lang. Den vestre del av Bakke gård ble i 1858 overtatt av kaptein, 
tollkasseres  J. A. Müller og av hans etterslekt fram til 1931. På steinhella på trappa var det innhugd ordet SALVE. Familien Kajanus hadde giftet seg inn i Müller-
familien, og hadde tilknytning til Bakke inn på 1960-tallet.
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LADE KIRKE 
De fleste samlinger er i KA-Senteret, 
Harald Hårfagres gt. 2, ved Ladeparken 

H BARNESANGGRUPPA
BALLADE 

øver hver torsdag på lade skole 
14.30-15.30. Nye medlemmer i al-
deren 1.-3. klassetrinn er velkomne. 
Kontakt korleder Øyvind Arnesen 
91114112.

H FORMIDDAGSTREFFET 

har samlinger kl. 12-14 tirsdagene 
10/4, 8/5 og 11/9. Mål og dato 
for årets sommertur er ennå ikke 
avgjort. Men vi drar på sommertur i 
begynnelsen av juni i år også. 

H KONFIRMASJON 

12/5 kl. 11 og 13 og 13/5 kl. 11. 
For de aller nærmeste er det lurt å 
møte opp i god tid, det blir trangt i 
Lade kirke ved slike festlige anled-
ninger. Konfirmant 2018-19:
Oppstart for nye konfirmanter 
onsdag 5/9. Informasjonsmøte og 
påmelding 6/6 i Lade kirke. Se mer 
info annet sted i bladet.

H KIRKEBURSDAG 

24/5 kl 10 feires pinse, kirkens burs-
dag, sammen med barnehagebarn og 
ansatte i barnehagene på Lade. 

H SKAPERVERKETS DAG 24/6 

Friluftsgudstjeneste i 
Korsvika/Lade kirke

H «MIN KIRKEBOK» 

4-åringene får denne boka i familie-
guds tjenesten 9/9 kl. 11 i Lade kirke. 
Invitasjon kommer i posten

H SOMMERFEST 

blir Ladedag i Ladeparken lørdag 25/8  
Barn og voksne er velkomne til lek, 
moro og underholdning. Matservering 
og overraskelser.    

DRIVE IN - 
VIGSEL
Lademoen inviterer til vigsel 
og forbønn lørdag 26.mai kl. 
11.00-13.00.
Husk å ta med godkjent vigselsdokument! 

DROP IN - 
DÅP
Lademoen inviterer til åpen 
dåpslørdag 26.mai 
kl. 13.00-15.00: 
Husk å ta med fødselsattest. Minimum to faddere.

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

H

LADEMOEN KIRKE 

H SPRÅKKAFÉ 

mandager i kirka: kl. 11.00: Kvinners 
språkkafé. Kl. 18.00 språkkafé for alle.

H DUKKETEATERFORESTILLINGEN

Kirkerottene kommer! 
lørdag 7.april kl. 1400. GRATIS 

H KONFIRMASJON 

5.mai kl.11:00. 10 unge konfirmeres 
i Lademoen kirke denne lørdagen. 

H PINSESAMLING 

for barnehagene torsdag 3.mai kl. 
10.00. Vårsamling i kirka i uken før 
pinse. Åpen for foreldre og andre i 
menigheten. 

H ØKUMENISK GUDSTJENESTE 

Felles gudstjeneste med Oromo-
menigheten og Bakke menighet 
1.pinsedag 20.mai kl.11.00.
Felles måltid etter gudstjenesten.

H PARKGUDSTJENESTE OG 
SKAPERVERKETS DAG

24.juni kl. 11:00. Med kirkekaffe og 
markerering av  skaperverkets dag. 
Betel Brass deltar

H UTDELING AV 4-ÅRS BOKA 

torsdag 23.august kl.16.30
Velkommen til alle som er 4 år el-
ler blir 4 år i 2018. Gudstjenesten 
starter med middag. GRATIS 

H BABYSANGKURS

i Lademoen kirke hver tirsdag 
Påmelding til ingrios@alumni.ntnu.no 

H HYGGESTUND 

i kirka kl. 12.00-14.00. 
Datoer: 11. april, 9.mai, 12. sept., 
10. okt., 14. nov., og 12. des.

H KREATIVE VERKSTEDER

for barn våren 2018. Se side 8

H MIDDAG OG FORTELLING

Bordfellesskap, aktiviteter, fortelling-
er og enkel gudstjeneste. Torsdag 
12.april, 3.mai, 7.juni, 23.august, 
27.september, 18. oktober Tid kl. 
16.30-18.00. Åpent for alle. 
 
H BIBELLESNING OG SAMTALE

Samling i kirken der vi deler kommende  
søndagens tekster og åpner for den 
gode samtalen. Søndag 8.april, 6. 
mai, 2.september kl. 18.00-19.30 

BAKKE KIRKE 

H PÅSKEDAG 

er det felles høytidsgudstjeneste 
med Lademoen kirke i Bakke kirke 
kl.11.00 Påskeegg til alle.
Prestene Angelika Grandy-Teig og 
Hilde Rosenkrantz deltar

H JAZZMESSE

Søndag 13. mai er det jazzmesse i 
Bakke kirke kl.18.00

H BAKKLANDET 
     MISJONSFORENING 

møtes 23.04 og 04.06 i Bakklandet 
menighetssenter kl.17.30.

H BABYSANG 

har treff 22.03, 05.04, 12.04, 
19.04, 26.04 og 03.05 kl.11.00

H BARNAS DAG 

på festningen kl.11.00. Søndag 02.09 

LADE SOKN 
DØPTE
26.11 Emil Melkvik Solvang
 Noah Alexander 
 Smelror-Onsøien
03.12  Ailin Bjøringsøy Hammerfjell
10.12 Ellinor Marie Granøien
21.01 Lydia Andersen Tvenning
 Sigurd Friele Nordal
04.02 Peder Skjelbred
 Hedda Høvik Lintoft
04.03 Albert Mathias Walla
 Alma Bones Andersen
 Jonathan Kongelf Schei
11.03 Tiril Johanna Hollås
 Sofie Johannessen Tangen

GRAVLAGTE
16.11  Ella Hellan
01.12 Kjell Grande
22.12 Frank Meyer Johnsen
22.12 Olav Øien
29.12 Olav Berner Bye
29.12  Brit Forbregd
05.01 Kjell Jon Arne Johansen
12.01 Erna Haugen
16.01 Randi Nathalie Moen
26.01 Wilhelm Olsen
26.01 Sissel Marie Vold
30.01 Klara Marie Arntsen
02.02 Gunnar Ulrik Ervik
09.02 Ingrid Krogstad

16.02 Ingebjørg Stoum
22.02 Randi Thea Kristiansen
23.02 Gerd Aud Berg
01.03 Lene Margrete Skåtterød
02.03 Nils Jørgen Schjelde
09.03 Mari Wenche Augdahl Myrseth

LADEMOEN SOKN 
DØPTE
07.01 Johannes Letnes Bjørklund
14.01 Julia Gjersvold Laugen
14.01 Ivi Dyvéke Christiansen
11.02 Louise Holvik
11.02 Samuel André Holand 
Strand
11.02 Øyvind Mathias Værnes
04.03 Hedda Simonsen Skjelde
11.03 Ella Hagerup Kvetangen

GRAVLAGTE
24.11 Brynhild Johanne 
 Rindøien Andresen
12.12 Gunnar Bragstad
15.12 Kaare Erling Folkedal
21.12 Gerd Synnøve Sunde
28.12 Anny Solveig Olsen
09.01 Erling William Stav
12.01 Vera Berthie Sæterhaug
12.01 Olaug Kristoffersen
16.01 Odd Sigbjørn Eide
19.01 Inger Helene Thanem

24.01 Terje Karlsen
16.02 Bjørn Waage
16.02 Paul Johannes Øiahals
19.02 Inger Hokstad
20.02 Irene Aud Steiner
23.02 Sverre Pedersen
23.02 Knut Brå
06.03 Jan Ove Bjerkhaug

BAKKLANDET SOKN 
DØPTE
07.01 Vilja Martine Storli
21.01 Olivia Brevik Haugsdal
28.01 Jakob Brauten Samdal
28.01 Frida Reindal Furberg
11.02 Harald Myhr Kjelstrup

VIGDE 
27.01 Tone Aas og Martin Finseth

GRAVLAGTE
16.11 Jan Roger Sivertsen
17.11 Magnar Varsi
24.11 Thea Karin Hahn
30.11 Gerd Bøyum
01.12 Kari Pedersen
06.12 Kjirsti Norøy
16.01 Eli Andrea Bragstad
08.02 Per Gunnar Haugan
09.02 Gunvor Thanem
06.03 Eli Larsen Haugan

LIVETS GANG
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Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
08.04 - 30.09 - 2018

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN 08.04
Bakke kirke kl.11. Høymesse
Spr. Rosenkrantz
Lade kirke kl.11. Høymesse. 
Spr. Ellinggard

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN 15.04
Bakke kirke kl.11. Høymesse
Spr. Rosenkrantz
Lade kirke kl.11. Familiegudstjeneste. 
Barnas påskedag. Barnegruppa Ballade. 
Spr. Sagen. Kirkekaffe
Lademoen kirke kl. 11.00. Høymesse 
Spr.Ellinggard

LØRDAG 21.04 
Lademoen kirke kl. 09.30. Kirkeskipet. 
Gudstjeneste for barn fra 1-3 år. 

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN 22.04
Bakke kirke kl.11. Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene. Kap. Grandy-Teig
Lade kirke kl. 11. Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene. Spr. Sagen

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN 29.04
Lademoen kirke kl. 11.00 
Høymesse Spr. Rosenkrantz 

LØRDAG 05.5
Lademoen kirke kl. 11.00. Konfirmasjons-
gudstjeneste Kap. Grandy-Teig 

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN 06.05
Bakke kirke kl.11. Konfirmasjon
Kap. Grandy-Teig
Lade kirke kl.11. Høymesse
Spr. Ellinggard
Lademoen kirke kl. 18.00 
Kveldsmesse Spr. Ellinggard 

KRISTI HIMMELFARTSDAG 10.05
Bakke kirke kl.11. Høymesse
Spr. Rosenkrantz

LØRDAG 12.05.
Lade kirke kl. 11 og 13. Gudstjenester 
med konfirmasjon. Kap. Grandy-Teig og 
Spr. Sagen

SØNDAG FØR PINSE 13.05
Bakke kirke kl.18.00 Jazz og poesi «Det 
store i det små» med fokus på Hans Bør-
lis dikt.Spr. Ellinggard, Spr. Roland
Lade kirke kl. 11. Gudstjeneste med kon-
firmasjon. Kap. Grandy-Teig og spr. Sagen

PINSEDAG 20.05
Lade kirke kl. 11. Høytidsgudstjeneste
Spr. Sagen
Lademoen kirke kl. 11.00. Økumenisk 
pinsefest. Spr. Ellinggard og pastor Birru
Kirkekaffe

2. PINSEDAG 21.05
Ladesletta Helse- og Velferdssenter 
kl. 11. Gudstjeneste med nattverd.           
Spr. Sagen
Laugsand bydelskafe kl. 11.00 
Pinsegudstjeneste Spr. Ellinggard 

TREENIGHETSSØNDAG 27.05
Lade kirke kl. 11. Høymesse. Avs-
kjedsgudstjeneste for spr. Sagen.
Domprost Jepsen, menighetens prester 
og diakon. Kirkekaffe på KA-Senteret.

2. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
03.06
Bakke kirke kl.11. 
Høymesse Kap. Grandy-Teig
Lademoen kirke kl. 18.00 
Kveldsmesse Kap. Grandy-Teig 

LØRDAG 09.06 
Lademoen kirke kl. 10.30 Kirkeskipet –
gudstjeneste for barn fra 1-3 år

3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
10.06
Bakke kirke kl.11. 
Høymesse Spr. Rosenkrantz
Lademoen kirke kl. 11. 
Høymesse Spr. Ellinggard
Lade kirke kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste 
Spr. Ellinggard 

4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
17.06
Bakke kirke kl.11. 
Høymesse Spr. Rosenkrantz

5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
24.06
Korsvika/Lade kirke kl.11. Friluftsguds-
tjeneste med markering av Skaperver-
kets dag. Kap. Grandy-Teig. Kirkekaffe
Lamoparken kl. 11.00 Friluftsgudstje-
neste med markering av Skaperverkets 
dag. Spr. Ellinggard og Betel Brass

APOSTELDAGEN 01.07
Bakke kirke kl.11. Høymesse Spr. Ellinggard

7. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
08.07
Lademoen kirke kl. 11.00 
Høymesse Spr. Ellinggard 

8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
15.07
Lade kirke kl. 11. Høymesse Spr. Rosenkrantz

9. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
22.07
Bakke kirke kl.11. Høymesse Spr. Rosenkrantz

11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
05.08
Lademoen kirke kl. 11.00 
Høymesse Kap. Grandy-Teig 

12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
12.08
Bakke kirke kl.13.00.
Høymesse Spr. Rosenkrantz
Lade kirke kl. 11. 
Høymesse Spr. Rosenkrantz

13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
19.08
Lademoen kirke 11.00 v/spr. Ellinggard

TORSDAG 23.08 
Lademoen kirke kl. 16.30 Middag og 
gudstjeneste. Utdeling av 4.års bok 
Spr. Ellinggard 

VINGÅRDSSØNDAG 26.08
Bakke kirke kl.18.00 Jazzmesse Spr. Ellinggard
Lade kirke kl. 11. Høymesse Spr. Rosenkrantz 

15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
02.09
Kristiansten Festning kl.12 Barnas dag 
Kap Grandy-Teig og Spr Rosenkrantz
Lademoen kirke Kveldsmesse kl. 18.00 
v/ kap. Grand-Teig

16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
09.09
Lade kirke kl. 11. Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok. Vikar. Kirkekaffe
Lademoen kirke kl. 11.00 Høymesse 
med konfirmantpresentasjon. 
Kap. Grandy –Teig 

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
16.09
Bakke kirke kl.11 Høymesse 
Lade kirke kl. 11. Gudstjeneste med 
presentasjon av årets konfirmanter.
Kap. Grandy-Teig. Kirkekaffe 
Lademoen kirke kl. 11.00 Familie guds-
tjeneste med Tårnagenter. Spr. Ellinggard 

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
23.09
Bakke kirke kl.11 Høymesse Vikar
Lademoen kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
under Kirkeuka for fred. Spr. Ellinggard 

19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
30.09
Bakke kirke kl.11 Høymesse Diakoniens 
dag. Kap. Grandy-Teig, Spr. Rosenkrantz, 
Diakon Sissel Håve Smørvik

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
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