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AKTUELT SYNSPUNKT

Er den kristne tro intolerant ?
– At det finnes mange eksempler på at kristne mennesker kan handle og oppføre seg på
en intolerant måte, er naturligvis hevet over all tvil. Men det svarer ikke nødvendigvis på
spørsmålet: Er den kristne tro intolerant?
Først: Hva ligger i begrepet toleranse?
I Store Norske Leksikon er begrepet
definert slik: Toleranse; det å tåle, utholde. Det innebærer en anerkjennelse
av andres rett til å mene noe annet enn
det man selv eller flertallet mener, og
anerkjennelse av andres rett til å leve i
samsvar med sine meninger.
Dette betyr for det første at forutsetningen for å kunne være tolerant, er at
man står for noe selv. Det dreier seg
om å tåle andre standpunkter, meninger og holdninger enn sine egne. Den
som ikke har noen bestemt mening
selv, men følger strømmen, eller er
likegyldig til det meste, kan ikke påberope seg å være tolerant. Det kan bare
den som står for noe, og som det derfor koster noe for å respektere andres
syn og holdninger.
Den kristne tro er tro på Jesus Kristus;
en grunnleggende tillit til at han er
”veien , sannheten og livet”. (Johannes
14,6). Toleranse innebærer i denne
sammenheng både å ta sin egen og andres tro og overbevisning på alvor. Det
hører naturligvis med til det å ta egen
tro på alvor at en regner den for å være
sann. Å tro på at noe er sant om Gud,
er å stole på at det som sies om ham er
troverdig, står fast og m ikke forandrer
seg eller like gjerne kunne vært helt
annerledes. Å være ærlig om egen
overbevisning er og en forutsetning
for et åpent og troverdig møte med
andres syn og holdninger. Å hevde at

toleranse forutsetter at en setter sannhetsspørsmålet i skammekroken når en
snakke med andre, oppfordrer mer til
uærlighet enn til toleranse.
Intolerant blir et slikt møte med andre
først dersom du ikke tåler at den andre
kommer til orde, eller at du ikke tåler
at den andre f.eks. har en annen tro
enn du sjøl og ønsker å leve i samsvar
med den.
Respekten for det enkelte menneske
ligger i grunnen for kristendommens
menneskesyn. Alle mennesker er skapt
i Guds bilde. Alle har samme verdi, og
alle har krav på respekt og ære. Derfor
har Det nye testamenete mange formaninger om å respektere menneskers
integritet, ikke trenge seg på, samtale
med folk med respekt, elske sin neste
osv.
Bibelen har mange og klare formaninger om toleranse i møte med andre.
Igjen er det naturlige utgangspunktet
Jesus selv. Når han sender disiplene
sine ut i nærområdet sier han tydelig
at de ikke skal tvinge budskapet på
noen. Vil de ikke høre skal disiplene
”riste støvet av føttene” og gå videre
til neste sted. (Matteus 10,5ff.) Og i
lignelsen om ugresset og hveten (Matteus 13,25ff) er holdningen tilsvarende
. Kristne skal ikke foregripe dommens
dag. Dommen hører som kjent Herren
til. Om ugresset og hveten sier han:
”La dem begge vokse der sammen til
høsten kommer”.

Og i samtalen med den samaritanske
kvinnen er Jesu holdning svært så
åpen. Han påpeker at det viktigste er
å tilbe i ”ånd og sannhet”. (Johannes
4,23f.)
Troen på Jesus Kristus som frelser og
Herre kan absolutt karaktiseres som
dristig, men intolerant er ingen treffende karakteristikk. Utfordringen ligger i
å være denne ”sannheten tro i kjærlighet”, i det vi er åpne om egen identitet
og viser evne til dialog med de som har
en annen tro enn oss selv.
Det foregår en kamp omkring definsjonen av toleranse i samfunnet. I svært
mange sammenhenger oppfattes toleranse og liberalitet som ensbetydende
med likegyldighet i sannhetsspørsmålet.
Men som ufeilbart dogme kan en slik
liberalitet bli svært lite liberal. Filosofen Hans Skjervheim har sagt noen
kloke ord om dette i sin essay: Det liberale dilemma. Når liberale prinsipp blir
gjort absolutte kan de forvandles og bli
uttrykk for tvang. Skjervheim:” Holdningen er velmeint, men naiv og ureflektert, og ho ser ikkje at ho vert autoritær og aggressiv, ho har ikkje kome til
medvit om sitt eige ibuande dilemma.
Nettopp difor vert det som skulle vera
liberalitet til ein autoritær og aggressiv
innstilling til andre.”
Dette ser vi kanskje tydeligst når den
dogmatiske toleransen møter mindretallssynspunkter i samfunnsdebatten.

3

KUNNGJØRINGER
Dersom en slik nydefinisjon av toleransebegrepet slår igjennom (vi får sjekke i neste utgave
av Store Norske !) vil kristne nok måtte regne
med å regnes som intolerante i et samfunn der
det politisk og religiøst korrekte er dogmet om
alle sannheters relativitet.
Hvis toleranse derimot går på holdninger i møte
med annerledes tenkende og troende, da kan
Bibelen og kristendommen gi viktige impulser
til en tolerant holdning; det å være ”sannheten
tro i kjærlighet”.
oed

Et apropos:

Kan du investere litt av din tid i
andres liv?

søker lyttende medmennesker til
krisetelefonen. Gratis kurs i krisehåndtering og samtalemetodikk.
Tlf.: 73 92 97 63 / 911 26 866
E-post: trondelag@kirkens-sos.no
www.kirkens-sos.no

St.Peter viste en nyankommet rundt i
himmelen. “For at alle skal være mest
mulig lykkelige har vi samlet de kristne
i hver sin sal”, forklarte han vennlig
mens de gikk ned over den store korridoren. “bak den store døren her har vi
katolikkene. Og her har vi metodistene.
og bak denne døren ﬁnner vi pinsevennene. Men her må du gå stille og lydløst
forbi. For bak den neste døren er alle
lutheranerne, og de tror fortsatt at de er
de eneste som er her !”

Ladestua kafé
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Anonym og navnet
minnelund
på Lademoen kirkegård.
To spesielle, avgrensede områder er
anlagt på Lademoen kirkegård. Den
ene er en anonym minnelund, hvor
urner kan nedsettes etter de pårørendes ønske. At minnelunden er anonym betyr at det ikke står noen navn
på de som ligger gravlagt der.

NYTT FRA LADEMOEN
Min kirkebok deles ut til
4-åringene i Lademoen!
Søndag 28.august er 4-åringene i Lademoen spesielt invitert til gudstjeneste
kl.11.00. Der vil de få Barnas kirkebok, som en påminnelse om dåpen.
På en måte blir dette en 4 års dåpsbursdag. Når vi sender invitasjonen
til alle 4-åringer, kan det være noen
av disse som ikke er døpt og dermed
føler at dette ikke vedkommer dem. Vi
ønsker ikke å være påtrengende, men
det er mange som flytter ut og inn av
menigheten i løpet av 4 år. Derfor har
vi ingen oppdatert oversikt over døpte
i menigheten. Er det noen som blir
invitert som ikke er døpt, men likevel
ønsker å motta boka, er de hjertelig
velkommen til kirke den dagen.

PERSONALIA
DØPTE
Lademoen kirke
15.05.2005 Leona Marie
Walstad
15.05.2005 Isabel Elina Sætervold
Sippola
29.05.2005 Ali Martin Avløs
29.05.2005 Saleh Marius Avløs
29.05.2005 Leila Marie Avløs
Andre Kirker
03.04.2005 Sofie Bromseth
15.05.2005 Wilhelm Hatlen-Rebhan
15.05.2005 Anna Lovise Tronvold
16.05.2005 Ane Holmli Carlsson
22.05.2005 Tiril Tone Idland

VIGDE

Loppemarked i Lademoen
kirke lørdag 3.september

Det andre området er en navnet
minnelund, hvor det også nedsettes
urner. Midt på det området er
reist en vakker, sekskantet støtte.
På den festes det en plate med navn
m.m. for hver urne som
nedsettes. Begge områdene stelles av
kirkegårdens betjening.
De to minnelundene vil være gode
alternativer for familier som ikke bor
her i byen og heller ikke
har et gravsted fra før på kirkegården . Andre kan, av helsemessige eller andre grunner, ha vanskeligheter
med å stelle et gravsted.
T.E.

Tradisjonen tro blir det også i høst
stort loppemarked i Lademoen
kirke. Markedet vil være åpent i tiden
kl.11.00 – 15.00.
De større gjenstandene vil finnes
utenfor kirkas vestfront, mens alt det
øvrige blir å finne inne i kirka, der det
og blir kafè. Kaféen vil selge kaffe,
te, saft og vafler med syltetøy/rømme
m.m. Vi har allerede mottatt en rekke
fine gjenstander,men trenger enda
flere. Ring preste-/menighetskontoret
tlf. 73 523004/526362 eller sende
oss en faks: 73531230 eller
E-post:
post.lademoen@kirken.trondheim.no.

Lademoen kirke
04.06.2005 Terje Halvorsen og
Jorunn Bach

DØDE
18.04.2005
20.04.2005
22.04.2005
28.04.2005
12.05.2005
15.05.2005
15.05.2005
17.05.2005
22.05.2005
24.05.2005
30.05.2005
31.05.2005
04.06.2005
05.06.2005

Ingrid Beathe Langland
Edel Kolbjørg Flønes
Einar Martin Lund
Tom-Erik Sundby
Inger Lund
Alfred Ingvald Dretvik
Ruth Hansen
Laila Dybvik
Rolf Alfred Johansen
Inger Solveig Almaas
Jarle Mæhre
Gunnar Olsen
Finn Kjølås
Anlaug Lauritzen

Kafé Ladejarlen
Innherredsveien 54, Buran
God mat i trivelige omgivelser
til en hyggelig pris.
Åpent mandag - fredag 10.30 - 17.00
Tlf.: 72 54 63 76
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NYTT FRA LADE
Barnas kirkebok
til 4-åringene på Lade blir delt ut ved
familiegudstjenesten 11/9 kl. 11.00
i Lade kirke. Alle 4-åringer som er
medlemmer av Den norske kirke vil
få en invitasjon tilsendt i posten på
forhånd. Vi har også lagt med en CD
med sanger fra boka som en appetittvekker på forhånd.
Gudstjenesten er ved Kapellan Jan A.
Sagen. Velkommen små og store til
høstens livligste eventyr i Lade kirke.

Glimt av himmel
Dette er tema for Det norske misjonsselskaps generalforsamling
som arrangeres her i Trondheim fra
6.-10. juli. Under generalforsamlingen er det flere arrangementer
som er åpne for alle. Vi vil anbefale dem som inspirasjon og som
gode fellesskap for oss som jobber
i menighetens hverdag. Ta gjerne
kontakt med menighetskontoret for
program.

Lysglobe

Olsokfeiring
Lade kirke har i mange år vært ett
av utgangspunktene for vandregudstjenesten til Olavsvaka 28. juli. Vi
oppfordrer alle til å bli med på vandringen langs den gamle pilegrimsleia
til Nidarosdomen. Det er en svært
spesiell og givende gudstjenestefeiring med stans ved 6 stasjoner underveis. Her synges salmer, vi lytter til
Guds ord og ber våre bønner. Man
kan være med på hele vandringer
eller deler av den. Vi starter fra Lade
kirke kl. 20.00 som tidligere år og
hele vandregudstjenesten er slutt med
Olavsvaka ved midnatt.

Lade menighetsråd har startet undersøkelser med sikte på å anskaffe
en passende lysglobe til middelalderkirken vår. Vi vil komme
tilbake med informasjon om pris og
utforming når dette er klarlagt. En
lysglobe kan være et godt bidrag
til å understreke mange liturgiske
handlinger, for eksempel ved tenning av dåpslys, ved lystenning for
konfirmantene eller med lystenning
når vi minnes våre døde. Sist, men
ikke minst, gir en lysglobe alle kirkesøkende anledning til å gå frem
før gudstjenesten og tenne et lys for
dem eller det de vil legge frem for
vår Gud.

Vafler og kultur
Under Olavsfestdagene har Lade
menighet delansvar for vaffelsalget
i kirkeboden ved middelaldermarkedet i borggården til Erkebispegården. Kjøp gjerne en vaffel og
en kaffekopp eller to og støtt Lade
menighet samtidig som du søker
kulturopplevelsene under Olavsfestdagene.

PERSONALIA
DØPTE
Lade kirke
17.04.05. Natalie Roselló Hagerup
15.05.05. Eirik Lande
29.05.05. Helene Aunøien
Maximilian Wee Ervik
Tilda Karlsen
Hannes Walnum Skjervstad
Embla Haslund Solheim
05.06.05. Ane Kristine Forbord-Sørra
Maja Sivertvik
12.06.05. Leah Josefine Orrem
Linus Bele Andreassen
Ørjan Andre Berg Wold
´Eowyn Riem
VIGDE
23.04.05. Johanne Marie Nygård og
Arve Tveråmo
14.05.05. Sigrun Hassel og Christian
Fikse Pedersen
28.05.05. Siv Elisabeth Brobakken og
Stein Ræstad
04.06.05. Hilde Markussen og Rune
Våbenø.
04.06.05. Anita Helene Olsen og
Thomas Haugen.
DØDE.
08.04.05. Gerda Marie Hansen
19.04.05. Sverre Norvald Pedersen
19.04.05. Inga Andersen
19.04.05. Svend Arvid Andresen
19.04.05. Arvid Lysholm
21.04.05. Kolbjørn Lindemann
Stokvik
26.04.05. Erling Hanssen
29.04.05. Herborg Lucie Grongstad
06.05.05. Bjørn Hansen
07.05.05. Kjell Anker Sakshaug
21.05.05. Mary Valborg Husby
22.05.05. Arnfinn Bjørn Pedersen
29.05.05. Gudrun Solem.
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HISTORIEGLIMT

Ringve gård
Per Øverland
Selv om Ringve gård i lang tid var
en av lystgårdene på Lade så har den
alltid gått under sitt opprinnelige navn.
Om navnet skrev den tidligere eieren,
konsul Christian Anker Bachke: ”Skrivemåten Ringve er bygget på den opfatning at Ringve betyr den omringede
helligdom (ve = helligdom). I hedensk
tid fantes på Ringve et offersted, omringet av store stener, som i 1775 er sett
og beskrevet av historikeren Gerhard
Schøning”. Navnet er i gamle dokumenter fra 1500 til 1700-tallet skrevet
på mange måter: Rygwin, Røinividr,
Ringuedt, Ringued, Ringwed og
Ringved. Det førstnevnte navnet kunne
tyde på at det er et navn som har sluttet
på -vin som betyr eng eller gresslette,
mens den andre stavemåten kan tyde
på at det betyr ringskog eller rognskog.
Likevel vil navneforskere hverken bekrefte eller avkrefte Bachkes tolkning
av navnet.

Ladehalvøya var nok i gammel tid en
samlet gård, Lade gård, med forholdsvis lite oppdyrket mark, men
med Ringvehøyden som det sentrale
punktet. Med sin strategiske beliggenhet kan nettopp Ringve har vært
Ladejarlenes bosted. I middelalderen
lå både Lade og Ringve under Bakke
nonnekloster og betalte avgifter dit.
Etter reformasjonen hadde Lade og
Ringve samme eiere helt frem til 1661
da eieren Casper Schøller døde. I arveoppgjøret ble Ringve delt i tre deler. En
del tilfalt svigersønnen Peder Madsen
Hjort, én del tilfalt sønnen Christopher
Schøller og den tredje delen kom til
Jens Friis som var gift med en annen
dame av Schøllerslekten. Hjorts del
ble av hans enke solgt til generalmajor
Wibe som eide Lade gård. De to andre
delene kom til å utgjøre det senere
Ringve.

Christopher Schøllers datter Maren
giftet seg med rådmann Jan Wessel i
Trondhjem. Da hun giftet seg fi kk hun
overta sin fars del av Ringve og senere
kjøpte de Friisdelen. Dette ekteparet
med sine mange barn er vel de mest
berømte eiere av Ringve: ”Atten barn
gikk frem på rad, hos hans far i Trondhjems stad, døtre seks og sønner tolv,
men kun én var Tordenskjold”. Dette
var velstående folk som både eide en
rekke gårder i Strinda og flere bygårder i byen. Familien bodde i byen
gjennom vinterhalvåret og på Ringve
om sommeren. Det er mange som har
fantasert om den livlige krabaten Peter
Wessel under sommeroppholdene på
gården og det har vi vel all rett til.
Helt til den ble knust i 1878 var det en
vindusrute der som Peter Wessel hadde
risset inn sitt navn i. Vi kan i alle fall
glede oss over at hovedbygningen fra
Wesselfamiliens tid står der fremdeles.
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HISTORIEGLIMT
Maren Wessel ble enke i 1716. I 1727
gav hun Ringve som bryllupsgave
til datteren Karen Wessel som giftet
seg med rådmann i Trondhjem, Knud
Bruun. Da Karen ble enke i 1756
gikk Ringve over til hennes sønn,
krigsbokholder Johan Wessel Bruun.
Han døde i 1777 og da ble den neste
eieren hans datter Magdalene Henriette som var gift med marineløytnant
Carl Platou. De solgte gården en tid
senere til vicepastor til Strinda, Peder
Schjelderup, som var en ivrig og flink
gårdbruker. I hans tid var altså
Ringve prestegård i Strinda. Hans
sønn, Søren, ble den neste eier og
gårdbruker. Etter ham gikk gården til
hans kones niese, Johanna Catarina
Bernhoft, som giftet
seg med fabrikkeier Richard Knoff.

Knoff var svært interessert i gårdens
drift, men da han gikk konkurs ble
Ringve kjøpt i 1877 av bergmester
Anton Sophus Bachke for kr 76.500.Etter hans tid ble sønnen, Christian
Anker Bachke eier av gården. Han
giftet seg med den russiske Victoria
de Rostin. Dermed begynte museumseventyret på Ringve og ringen av
privat eierskap er sluttet.
Både det musikkhistoriske muséet
og den botaniske haven på Ringve
fortjener sine egne historieglimt,
så det får vi komme tilbake til.

Møter i Lade menighet:
29.08. Arbeidsmøte for julemessa kl. 18.00.
(Møtene fortsetter hver mandag til samme tid
helt fram til julemessa ! )
30.08. Lade Diakoniforening kl. 11.30.
01.09. Torsdagsmøte kl. 19.00.
06.09. Formiddagstreff kl. 11.30.
13.09. Lade Diakoniforening kl. 11.30.
27.09. Lade Diakoniforening kl. 11.30.
29.09. Torsdagsmøte kl. 19.00.
11.10. Formiddagstreff kl. 11.30.
12.10. Lade Diakoniforening kl. 11.30.
13.10.Torsdagsmøte kl. 19.00.
Alle møtene er i Lillesalen på KA senteret.

JULEMESSE
11-12.november !

Timebestilling, Man. tirs. -ons. kl. 09.00 -15.30

Besøksadresse: Jarleveien 8A, 7440 Trondheim Tlf.: 73 92 90 10
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DE ANSATTE

Sonelederen
Kirken i Trondheim er under
omorganisering. Ikke all forandring fryder, men Lademoen
prestegjeld slutter helhjertet opp
om i alle fall en nyvinning: Vår
egen Randi Solbakken er tilbudt
stillingen som soneleder for menighetene i østbyen; Lade, Lademoen og Bakklandet.
En stor utfordring, sier Randi,
som gleder seg til å ta fatt i sin
nye lederstilling fra 1.august av.
Hva er en soneleder, spør vi?
Ettersom Randi ikke er aktiv
fotballspiller, dreier det seg neppe
om å være ekspert på soneforsvar? En soneleder er kirkevergens stedlige representant i lokalmenighetene, forteller Randi..
Hun skal ha økonomiansvar
og personalansvar for de lokalt
ansatte i sin sone. Hun skal til
eksempel forvalte de beskjedne
kommunale midlene som er satt
av til det daglige vedlikehold ute i
menighetene.

Menighetene behøver ikke lenger å gå via kirkevergen, men
saken kan avgjøres lokalt når
behovet melder seg.
Den viktigste funksjonen
sonelederen har, er vel likevel
personalansvaret for kirketjenere, klokkere og organistene/
kantorene i de tre menighetene
i sonen.

Jeg vil arbeide for en ny giv i
kollegafellesskapet på tvers av
menighetene. Tilhørighet til
et felleskap er viktig for opplevelsen av mening og trivsel i
arbeidet, sier Randi. Hun vil å
ha et hovedansvar i forbindelse
med nyansettelser i disse stillingene.
Randi kom til Lademoen for 4
år siden som menighetssekretær og daglig leder. Strategisk
plassert på menighetskontoret
har hun vært menighetens
blide ansikt utad for alle som
har vært innom der i løpet av
disse årene. Nå får hele sonen
del i hennes dyktighet og vennlighet. Vi ønsker henne lykke
til i sin nye funksjon!
red

TELEFON OG GIRO
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Beredskapstelefon for prestene
i domprostiet.
Noen har kanskje erfart at det er vanskelig å få tak i en prest utenom kontortiden, særlig hvis det har oppstått en situasjon hvor det er svært ønskelig med
en prest. Det er nå inngått en landsomfattende beredskapsavtale for prestene.
Det betyr at hele landet er inndelt i beredskapsområder, hvor det
i hvert område er en prest tilgjengelig på mobil. Denne beredskapen gjelder alle
hverdager mellom kl.17.00 og kl.08.00 og hele lør- og søndag.
Prestene har også inntil nå hatt en lignende vaktordning, men da på frivillig
basis. En har alltid ment at prester bør være tilgjengelig ved behov. Nå har dette
kommet inn i mer ordnede former, slik at ikke hver prest trenger å være tilgjengelig 24 timer i døgnet året igjennom. Nåværende ordning med beredskap kommer
som en følge av prestenes fritidsordning med ryddige grenser
mellom arbeid og fritid.
Lademoen og Lade menigheter tilhører domprostiets beredskapsområde (Domkirken, Vår Frue, Bakklandet, Lademoen og Lade menigheter). Prestene i dette
området vil være på vakt etter tur og har da ansvaret for hele området. Det betyr at man ikke kan forvente å møte sin egen menighetsprest når man ringer. Den
presten som har vakt, skal rykke ut selv ved bl.a. dødsbud og uoppsettelige sognebud og sjelesorg/sykebesøk. For øvrig vil vakthavende formidle kontakt neste
dag med prest i egen menighet om det er ønskelig. Alle domprostiets institusjoner,
som det er naturlig å tro vil ha nytte av ordningen, vil bli orientert i eget brev.

Beredskapstelefonens nr. er 48 16 25 66.

Gi en vårgave til bladet !
Menighetsbladet går nye veier dette jubileumsåret . Vi forsøker å gjøre bladet
mer leservennlig, med mer plass til aktuelt stoff både fra lokalsamfunn og kirke.
Nytt format , flere bilder og farger på for- og bakside håper vi og kan bidra til at
enda flere finner bladet lesverdig. Bladet er inne i en foryngelsesprosess som vi
ønsker å fortsette.
Økonomien er alltid en utfordring for et menighetsblad; det er den og for oss.
Flere og større annonser har gitt oss noe større inntekter, men det er støtten fra
deg som leser som utgjør den alt overveiende delen av vårt økonomiske grunnlag. Du avgjør om det er mulig å forsette fornyelsen av bladet. Derfor ber vi om
din støtte. Bruk vedlagte giro eller nettbanken din når du gir bladet en liten (- eller stor) forsommergave! Bladets gironummer er: 0532 36 18501

Red.
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GUDSTJENESTER OG MØTER

Menighetsrådsvalg
2005

Velkommen
til kirke!
Søndag 26. juni – 6. søndag etter pinse
Luk 5,1-11
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Kirkens SOS.
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/ Hilde Rosenkrantz.
Ofring til Menighetens arbeidet.
Søndag 3. juli – 7. søndag etter pinse
Matt 5,20-24(25-26)
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens arbeid.
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Misjonen.
Søndag 10. juli -8. søndag etter pinse
1 Mos 1,1-18
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Institutt for Sjelesorg
Lade kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetsarbeidet.
Søndag 17. juli – 9. søndag etter pinse
Matt 7,15-20
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Menighetsarbeid.
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Søndag 24. juli – 10. søndag etter pinse
Matt 25,14-30
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Menighetsarbeidet.
Lade kirke
Torsdag 28. juli kl. 20.00. Vandregudstjeneste
til Olavsvaka.

forts. fra s. 12.

Hvordan stemme?

Søndag 31. juli – 11- søndag etter pinse
Rom 9,1-5, 10,1-4
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Nidaros Bispedømmeråd.
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Søndag 7. august – 12. søndag etter pinse
Luk 18,9-14
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen
Søndag 14. august – 13. søndag etter pinse
Mark 7,31-37
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid.
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetsarbeidet.
Søndag 21. august – 14. søndag etter pinse
Luk 10,25 – 37
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/vikarprest
Ofring til Kirkens Bymisjon.
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Søndag 28. august – 15. søndag etter pinse
Luk 17,11-19
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Utdeling av ”Barnas Kirkebok”
Kirkekaffe.
Ofring til menighetens dåpsopplæringsarbeid.
Lade kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetsarbeidet.

Står du i det kirkelige manntallet?
Hvis ikke kan du ikke stemme
ved menighetsvalget på valgdagen.
Du kan undersøke om du står i
manntallet i det sogn du bor ved å
henvende deg til menighetskontoret
i perioden
5. september til 23. september.
Velgere som er forhindret fra å møte
fram til de fastsatte valgtider, kan
forhåndsstemme ved å henvende seg
på menighetskontoret.
På valgdagen vil du få utlevert èn
stemmeseddel av hver godkjente
liste.

Du kan:
1. Bruke stemmeseddelen uten
endringer
2. Kumulere navn, det vil si, føre
opp navn som står på listen en gang
til ved å sette kryss, eller skrive
”kum” ved navnet, eller ved å skrive
navnet en gang til. Hvis du kumulerer et navn, må du stryke et annet
navn.
3. Tilføye navn på listen, og tydelig
angi hvor på listen navnet skal stå.
Slike nye navn kan ikke kumuleres.
4. Stryke navn på listen ved å sette
strek over navnet

Appell.
Høstens menighetsrådsvalg påvirker hvordan Den norske kirke vil
utvikle seg i årene fremover. De som
velges i din menighet, bestemmer
hva kirken skal gjøre der du bor.

BRUK STEMMERETTEN
DIN !
Gunvar Lium

Tlf. : 73 53 22 00, www.tlfas.no, t-agent@tlfas.no
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LADEMOEN PRESTEGJELD
Sokneprest
Tore Eid
7070 Bosberg
Tlf. 72 84 66 82/ 92 21 60 18

Kapellan
Jan Asbjørn Sagen
Lade allé 78b
Tlf. 73 92 66 28/Mob.: 916 21 137

Kapellan
Hilde Rosenkrantz
Sildråpeveien 6 c
Tlf. 73 91 71 04

Lademoen sokn.

Lade sokn.

Hjemmeside:http://lademoen.kirken.trondheim.no/

Hjemmeside: http://lade.kirken.trondheim.no/

Sokneprestkontoret:

Lade prestekontor:

Lademoen kirke, Boks 5146,
Lademoen, 7447 Trondheim
Kontortid: Man. - fred. kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 73 52 30 04 - 73 52 63 62
Telefax: 73 53 12 30
post.lademoen@kirken.trondheim.no

Kirkelig aktivitetssenter
Harald Hårfagres gt. 2
Boks 1865 - 7440 Trondheim
Kontortid: Tirs.-fred. kl. 10.00-14.00
Tlf.: 73 92 06 40 - 73 92 06 56
Telefax: 73 92 25 01
post.lade@kirken.trondheim.no

Kirketjener Jarle Haugum
7070 Bosberg, tlf. 72 84 97 47
Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. 901 45 851

Kirketjener Håvard Stedje Hansen, permisjon
Klokker Solveig Dahl, permisjon
Menighetssekretærvikar: Lillian B. Buoso.

Menighetssekretær
Randi N. Solbakken
Søndre Husebytun 24 C
7097 Saupstad, tlf. 72 58 06 86
Menighetsrådformann
Gunvar Lium
Schøllers gt. 6 tlf. 73 52 81 73

Organist: Fra 01.08.2005 Anne Catrine Due Aagaard

Menighetsrådformann
Grete Sommervold Ståhl
Ottars vei 6, tlf. 73 92 13 60

Neste nummer av menighetsbladet kommer torsdag 24.november 2005
Bladbærerne henter bladet i Lademoen kirke i kontortiden kl. 9.00 – 15.30.
Henting på andre tidspunkt avtales ved henvendelse til kontoret.
Frist for levering av stoff er 10.november. Vi ønsker manuskript (1/2 A4 side), gjerne bilde og ny diskett
(program Word for Windows). Disketten må være merket med navn for retur.
Menighetsbladet gis ut av Lademoen og Lade menighetsråd.
Bidrag til bladet kan betales til prestekontorene.
Bladets gironummer er: 0532 36 18501
Redaksjonen: Domaas, tlf. 73 51 37 05.
E-post: ola.domaas@hist.no
Grafisk utforming og trykk: Offset-Trykk Christiansen AS, tlf. 73 93 36 60, firmapost@offset-trykk.com
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MENIGHETSRÅDSVALGET 2005.
I høst er det valg av menighetsråd for
den kommende fireårsperiode. Både iI
Lade sogn og i Lademoen sogn er valgdagen søndag den 9. oktober. En kort
orientering om valg av menighetsråd
følger:

Kandidatene til Lademoen menighetsråd

Bjørn Hoseth,Bjørn Lien,Ingolf Hangerhagen og
Torbjørn Fredriksen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet har et overordnet ansvar
for alt som skjer i menigheten. Det skal
være med på å skape et levende menighetsliv og legge føringer for morgendagens kirke. Menighetsrådet fastsetter
gudstjenesteplan, og hva ofringene skal
gå til. Dessuten har rådet ansvaret for
menighetens økonomi, unntatt de områder som Kirkelig Fellesråd har ansvaret
for. I dagens trange økonomi for Fellesrådet betyr det at også en del av det
som burde være Fellesrådets oppgaver
må vurderes og gis økonomisk støtte
via menighetens egen økonomi. Fra menighetsrådets leder kan du få ytterligere
informasjon om hva menighetsrådet i
din menighet er opptatt av, og hvordan
de arbeider.
Valg av menighetsråd.
Valg av nytt menighetsråd foregår i alle
landets menigheter i høst. Alle medlemmer i Den norske kirke er valgbare, så
sant de har fylt 18 år innen utgangen
av 2005, er bosatt i sognet og ikke er
fradømt stemmerett i offentlige valg.
forts. s. 10

1. Hanna Dahle, Jebeveien 4, 7043 Trondheim
2. Bjørn Hoseth, Jebeveien 10, 7043 Trondheim
3. Bjørn Lien, Strandveien 13, 7042 Trondheim
4. Per Øverland,Dalen Hageby 29, 7044 Trondheim
5. Siri Linge Frønes, Tyholtveien 54, 7052 Trondheim
6. Berit Garberg Larsen, Østersundsgt. 22 A, 7042 Trondheim
7. Arvid Holme, Bakkaunveien 8 A, 7043 Trondheim
8. Ingolf Hangerhagen,Veimester Kroghs gt. 4 A, 7043 Trondheim
9. Torbjørn Fredriksen, Åsbakken 3, 7043 Trondheim

Kandidatene til Lade menighetsråd:

Inger Teigland, Rolf Kristiansen,Tage Muus Eikeland og Kristin
Erichsen var ikke tilstede da blidet ble tatt.
1. Grete Sommervold Ståhl, Ottars vei 6, 7040 Trondheim.
2. Nils Viktor Juul. Harry Borthens vei 14, 7040 Trondheim.
3. Asbjørn Stokkvik, Rødrevveien 52C, 7082 Kattem.
4. Johanna Trønnes, Jarlsborgveien 17, 7041 Trondheim.
5. Karl Ludvig Sellgren, Jan Voigts vei 12, 7040 Trondheim.
6. Inger Teigland, Knut Glomsaas vei 6, 7040 Trondheim.
7. Gunnar Flack, Leiv Eirikssons vei 28, 7040 Trondheim.
8. Bjørg Hefte, Karisvingen 9, 7040 Trondheim.
9. Trude Warnes, Leiv Eirikssons vei 30, 7040 Trondheim.
10. Rolf Kristiansen, Pianist Sandbergs vei 3, 7040 Trondheim.
11. Wenche Høeg, 7083 Leinstrand.
12. Kristin Erichsen, Karisvingen 12, 7040 Trondheim.
13. Tage Muus Eikeland, Lade Alle 70 E, 7040 Trondheim.

