
Lade kirke - NRKs julekirke 2017 ! 

Gladmelding 

I august kom den første beskjeden: NRK ønsker å sende julegudstjenestene fra Lade kirke fra 

Lade kirke i år! Dette gjelder en familiegudstjeneste juleaften og gudstjenesten 1. juledag. 

Siden har vi begynt å planlegge, frivillige, menighetsråd og vi ansatte.  Vi går inn i dette 

arbeidet med både forventning og litt engstelse. Tenk å få feire julegudstjeneste sammen med 

hele Norge!  Men tenk om noe går galt? Mange hundretusen lyttere og seere følger disse 

gudstjenestene. Tilbakemeldinger fra tidligere år tyder på at disse gudstjenestene betyr mye 

for mange. Gudstjenestene bringer dem i nærkontakt med julebudskapet og julehøytiden, blir 

det rapportert.   

Historie  

Vakre og gamle Lade kirke er en flott ramme rundt slike gudstjenester. Kirken fra 1189 har 

gitt rom til vel 825 julefeiringer i gudstjenester innenfor sine vegger.  Her har lovsang og 

takk, høytid og glede fått plass i ord, toner og fellesskap. På dette kirkestedet mener 

arkeologer og historikere at det har vært minst to kirker før den som nå står her. Det antas at 

den første ble bygd på samme tid som Olav Tryggvason grunnla kjøpstaden Nidaros i 997. 

Kirken erstattet Ladejarlens hov og markerte et religiøst skifte.  Lade kirke har vært kirken for 

hele Strinda, både da det var eget fylke og senere egen kommune. Mange restaureringer og 

fornyelser har den gjennomgått. Eksempler: De store vinduene erstattet de små når 

menigheten trengte å se for å synge med og delta i gudstjenestene. Kvinneinngangen på 

nordveggen ble murt igjen på slutten av 1800-tallet. I 2000 fikk vi handicapinngang. Slik har 

kirken levd med tiden og tidens trender, både i kunst, religion og samfunnsliv ellers. 

Juleaften har Lade kirke vært fullsatt i samtlige tre gudstjenester, det betyr rundt 800 

besøkende. I år er det nødvendig at vi gjør noen grep for å unngå at folk blir avvist i kirkedøra 

og for å gi seere og lyttere en best mulig gudstjenesteopplevelse. 

Praktisk 

Juleaften: Det blir som vanlig tre familiegudstjenester, men merk tiden: kl. 11, 14 og 16. Alle 

gudstjenestene varer ca 1 time. Gudstjenesten kl. 11 er generalprøve på opptak, Gudstjenesten 

kl. 14 er den som planlegges overført i radio og fjernsyn. NB! Til begge disse gudstjenestene 

må folk møte senest en halv time før. Kirkedørene stenges en halv time før start. Til 

gudstjenesten kl 14 innfører vi adgangstegn. Det vil bli plass til ca 130 deltagere i 

gudstjenesten. For at alle barnefamilier og andre skal få en mulighet til å skaffe seg 

adgangstegn deler vi ut 6 adgangstegn for hver og vi vil prioritere barnefamilier. Det er viktig 

at de som får adgangstegn bruker dem, ellers får vi ikke full kirke. 

Adgangstegn deles ut så lenge vi har etter familiegudstjenesten 1. søndag i advent (3/12) 

og på Lade kirkekontor mandag 18/12 fra kl. 18-20. Dermed slipper vi kø foran kirkedøra 

eller enda verre: Å avvise noen i døra på selve TV gudstjenesten. Det er viktig at de som 

kommer i kirken deltar i gudstjenesten med sang osv. Halvtimen før bruker vi til å gjennomgå 

salmer og gi nødvendige beskjeder til menigheten. Gudstjenesten kl. 11 er åpen, oppmøte kl. 

1030 senest. Gudstjenesten kl. 1600 går som en vanlig gudstjeneste uten NRK til stede. I alle 

tre gudstjenestene er Jan A. Sagen prest. 

Første juledag:  

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

Erfaringsmessig vil det være bedre plass her, så vi har ikke adgangstegn. Møt opp i god tid, så 

regner vi med at det blir plass. Dørene stenges kl. 10.30. Da vil også salmer bli øvd på og 



nødvendige beskjeder gitt. 1. juledag er prestene Ellinggard, Rosenkrantz og Sagen i tjeneste 

sammen med diakon Smørvik. Lademoen kirkekor deltar. 

Vi håper flest mulig får anledning til å være med på å formidle julebudskapet fra Lade kirke 

til hele Norge i år. Velkommen i kirken enten kameraene er på eller ikke.  

 

JAS 

 

Gledelig jul i kirke og hjem! 

 


