
Av innholdet:

2:  

Biskopens juleandakt

3:

Nye menighetsråd

4-5
Menighetsnytt

6-7: 

Historieglimt

8 

Et hundreårsminne

9

Bispevisitasen

10

En julefortelling

12
Gudstjenesteoversikt

14
Lademoen kirkes småskrifter

15
Navn, adresser, åpningstider

16.
Bilder fra jubileet.

Lade og Lademoen
 fo

r
Menighetsblad

Blad 5 - 2005     Årgang 87.

Detalj fra glassmaleriene 
i Lademoen kirke

God Jul!



2 JULEANDAKT

Hva er det som skjer? Hvorfor har 
julen slik tak på oss, år etter år? 
Kanskje er det fordi julen svarer på 
noen av våre dypeste lengsler.
Kanskje julen tydeliggjør en for-
nemmelse i dypet av vår bevissthet 
om hva det er å være menneske. ”Du 
har skapt oss til samfunn med deg,” 
sier Augustin, ”og vårt hjerte er uro-
lig inntil det fi nner hvile i deg.” 

Til jul er det lov til å kjenne på det-
te: Hjertets uro. Ja, til jul er det lov 
til å gi denne uro rom i våre liv.
Jul er høytid for urolige hjerter. 
Jul er rast for mennesker underveis. 
Pilegrimsfest og pilegrimsvandring: 
Ord som angir retning og mål. 
Vi er mennesker, skapt ikke bare for 
tiden, men for evigheten. Jul er pile-
grimsfest for mennesker underveis 
-  hjemover. 
Himmelen er vårt mål. 

Det betyr jo ikke at livet her og nå 
får mindre betydning. Tvert imot: 
Det oppbrudd advent og jul kaller 
oss til, er ikke et oppbrudd fra selve 
livet, men fra en tid som nærer så 
mye overfl atiskhet og selvopptatthet. 

Pilegrimsfesten er oppbrudd til livet, 
med dets rikdom, men også med 
dets nød. Kall det gjerne jordvendt 
fromhet. Vi trenger julen – ikke som 
forbruksfest, men som den jord-
vendte fromhetens fest - åpen mot 
hverandre, åpen mot alt og alle som 
lider nød, åpen mot selve livet – sår-
bart og truet som det er.
Men først og sist: Åpen mot kryb-
ben. Der er målet for vandringen: 
Krybben - møtestedet mellom him-
mel og jord. Til dette møtestedet 
skal ingen behøve å vandre forgje-
ves. Dette er jo evangeliet i en sum: 
Gud lar seg faktisk fi nne!

Derfor, kjære medvandrer: Til lykke 
med pilegrimsvandringen og pile-
grimsfesten!
Må Gud signe din vei og din vand-
ring gjennom mørke desemberdager.
Jeg hilser deg med et vers fra en av 
julens vakreste pilegrimssalmer:

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føde-
rom,
der samles mine tanker som i sin 
hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, der har 
min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme, velsignet 
julenatt!
  (H.A.Brorson)

Biskop Finn Wagle: 

    Pilegrimsfesten 
Julen er kirkens store pilegrimsfest. Er det derfor julen har en slik tiltrekningskraft på oss? 

Samfunnsforskere forteller at bort i mot halve befolkningen i landet vårt oppsøker kirkene til 

gudstjenester og konserter og andre arrangementer i advents- og juletiden. Det er et svimlen-

de høyt tall. Og enda har vi ikke regnet med alle som er for skrøpelige til å begi seg til kirke, 

men som deltar på sin måte ”i ånden frem”. 
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LADE OG LADEMOEN HAR FÅTT NYE MENIGHETSRÅD

LADE:
Medlemmer.
Karl Ludvig Sellgren
Asbjørn Stokkvik   
Nils Viktor Juul   
Johanna Trønnes   
Bjørg D. Hefte   
Inger Teigland   
Gunnar Flack   
Rolf Kristiansen 

Varamedlemmer:
1. Wenche Høeg 
2. Trude Warnes   
3. Kristin Fenne Helgesen  
4. Grete Sommevold Ståhl  
5. Tage Muus Eikeland  

LADEMOEN
Medlemmer:
Siri Linge Frønes (leder)
Arvid Holme (nestleder )
Bjørn Lien
Hanna Dahle
Bjørn E. Hoseth
Tove Tronvold

Varamedlemmer:
1. Per Øverland
2. Torbjørn Fredriksen
3. Berit Garberg Larsen
4. Ingolf Hangerhagen

Menighetsrådene har en ”formålspara-
graf”. Den lyder slik (Kirkelovens § 9): 
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerk-
somhet henvendt på alt som kan gjøres 
for å vekke og nære det kristelige liv, sær-
lig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke 
og døende betjent med det, døpte gis 
dåpsopplæring, barn og unge samlet om 
gode formål og legemlig og åndelig hjelp 
avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for 
at kirkelig undervisning, diakoni og kirke-
musikk innarbeides og utvikles i soknet» .

For de nye menighetsrådene våre vil det 
derfor være viktig på nytt å stille spørsmå-
let om hva det vil si å være menighet på 
Lade eller på Lademoen.
Hvilke drømmer har vi for kirken hos oss? 
Hva kan skape engasjement og fornyeles i 
menighetene våre? Hvordan kan vi dispo-
nere ressursene våre for å oppnå målene 
vi har ? Hvordan skal vi forholde oss til 
Gud, til hverandre og til skaperverket ?
”Håndbok for menighetsråd” hevder at 
det er viktig å stille denne type spørsmål. 
Rådet skal bidra til å fornye menigheten 
i samspill med presten, andre tilsatte og 
frivillige. Spørsmålet er hvordan man skal 
skape engasjement , fornyelse og medar-
beiderskap, og dermed gjøre kirkens bud-
skap troverdig !
Vi ønsker menighetsrådene lykke til i sitt 
viktige arbeid !

red

Konsert med Trondheim 
Symfoniorkester og orgel 
Fredag 2. desember kl 19.30.
Program:
Symfoni for orgel og orkester av 
F.A. Guilmant
Ludvig Irgens Jensen: 
Passacaglia
Anton Webern: 
Fuga ricercata av Bach
Orgelsolist: 
Øyvind Kåre Pettersen
Dirigent: Gregor Bühl

Vi synger julen inn!

I god tradisjon arrangeres “Vi synger julen inn” søndag 18. des. kl. 18.00.
med Lademoen kirkekor og Strindheim blandakor. Dirigent og organist 
Øyvind Kåre Pettersen. Kapellan Hilde Rosenkrantz.

Adventskonsert
Søndag 11.desember i Lade-
moen kirke.
Med Trondheim mannskor som 
primus motor er mange gode 
korkrefter samlet. 
Gresk kor, Klæbu barnegospel, 
Melhus songlag, 
Strindheim Tensing og en stryke-
kvartett fra 
musikkskolen deltar. Inngang: 
Voksne  kr.100 
Barn kr.50.



Møter i Lade menighet: 

05.01.06. Torsdagsmøte kl. 19.00

10.01.06. Formiddagstreff kl. 11.30

17.01.06. Lade Diakoniforening 

 kl. 11.30

19.01.06. Torsdagsmøte kl. 19.00

31.01.06. Lade Diakoniforening   

 kl.11.30

02.02.06. Torsdagsmøte kl. 19.00

14.02.06. Formiddagstreff kl. 11.30

15.02.06. Lade Diakoniforening 

 kl. 11.30

16.02.06. Torsdagsmøte kl. 19.00

28.02.06. Lade Diakoniforening 

 kl. 11.30

02.03.06. Torsdagsmøte kl. 19.00

14.03.06. Formiddagstreff kl. 11.30

15.03.06. Lade Diakoniforening 

 kl. 11.30

16.03.06. Torsdagsmøte kl. 19.00

28.03.06. Lade Diakoniforening 

 kl. 11.30

30.03.06.Torsdagsmøte kl. 19.00

Alle møtene er i Lillesalen 

på KA senteret.
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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

Konfi rmanter i 1956 – 
hvor er dere?
Vi er på leting etter alle som ble konfi rmert 
i Lademoen kirke i 1956.
Vi ønsker nemlig å samle dere til gjen-
synstreff i Lademoen kirke søndag 7.mai 
i 2006 kl.11.00.  Det hele er avhengig av 
at vi fi nner dere. Alle har jo fl yttet på seg 
siden ungdommen og de fl este unge damer 
har vel også i voksen alder skiftet slekts-
navn. Noen hjelp har vi fått, men vi er av-
hengige av at dere som leser dette og som 
vet om én eller fl ere fra konfi rmantkullet 
1956 tar kontakt med oss i Lademoen kir-
ke på tlf. 73 523004/526362 eller faks. 73 
531230 eller e-post: 
tore.eid@kirken.trondheim.no. 
Vi ønsker som nevnt å innby til bli-kjent-
igjen-treff eller bli igjen-kjent-treff. Det 
starter med gudstjeneste i nyrenovert kirke 
kl.11.00 Etterpå spanderer vi stor kirke-
kaffe med hyggelig prat. Mange av dere 
har kanskje ikke sett hverandre siden ung-
dommen, slik at det kan bli mang en hyg-
gelig overraskelse. Det kommer skriftlig 
innbydelse til alle dere vi får adresse på og 
ellers får vi hjelpe hverandre med resten. 
Sett av datoen allerede nå, så vet du hvor 
du skal første helga i mai neste år.

Juletrefest i Lademoen kirke                                     
Vi nærmer oss julen og med den alle jule-
trefestene. I Lademoen menighet blir jule-
trefesten tirsdag 3.januar 2006 kl. 18.00.       
Vi inviterer alle voksne og barn på Lade-
moen til en kjempekoselig stund med mu-
sikalsk underholdning, bevertning, gang 
rundt juletreet og ganske sikkert besøk 
av nissen. Han kommer nok også denne 
gangen med sekken full av julegodt til alle 
barna og kanskje også til noen svært snille 
voksne. Det er gratis adgang for alle.

Menighetens hyggestund
14.desember kl 12.00 Julemøte
11. januar kl 12.00
8. februar  kl 12.00
8. mars   kl 12.00

Lamo`prisen til Anita!

Lademoen Velforening deler hvert 
år ut en pris til en som har gjort en 
ekstra positiv innsats for barn og 
unge i bydelen. I år fi kk Anita Ma-
lik prisen. En stor overraskelse og 
helt uventet, sier Anita selv. Foran 
hele klassen fi kk hun i vår tildelt 
prisen da Bjørn Lien fra Velforen-
ingen overraskende dukket opp. 
Anita er en svært aktiv ung dame. 
Jeg liker å hjelpe andre, liker å 
være aktiv og engasjert, sier hun. 
Og det er hun da også. Hør bare: 
Hun deltar aktivt i en teatergrup-
pe, hun synger og opptrer sammen 
med søsken og venner i ulike sam-
menhenger, bl.a. under gudstjenes-
ter i Bydelshuset og hun trener et 
fotballag! Det er fotballaget for de 
som går fra 1.til 3.trinn på Lilleby. 

Om sommeren trener de i Strand
veiparken og ellers trener de på 
skolen. Anita er ei jente med tæl, 
positive holdninger og stor energi. 
Hun fortjener sin Lamo`pris. Også 
menighetsbladet vil gratulere!

Eldres Dag 
på Lademoen
Alle eldre på Lademoen inviteres til fest-
lig samvær søndag 19.februar 2006. Det 
starter med gudstjeneste på Laugsand 
Bydelskafé kl.11.00. Etrterpå blir det 

servert middag, kaffe og kaker ispedd 
variert underholdning. Alle er hjertelig 
velkommen til denne store eldredagen 
på Lademoen. Påmelding skjer til me-
nighetskontoret i tlf.
73 523004/536362 eller kom innom oss 
innen 7.februar 2006.  



Julemessa
Årets julemesse er avviklet. Den ble 
meget vellykket med stort oppmøte, 
mange fi ne varer og variert program 
med høydepunkter spredt utover 
fredag 11. og lørdag 12.: Sang ved 
Kongekoret i Lade barnehage avd. 
Stabburet.  sang ved Jussi Björlings 
barnebarn, Raymond Björling, sang 
ved Lade kirkekor og lødige latter-
vekkere fra Trond Ove Skrødal. Og 
best av alt: Alle som kom innom gav 
uttrykk for at de trivdes i dette fl otte 
fellesskapet.  Overskuddet ved årets 
julemesse ble på ca. kr. 62000.-
De som har vunnet i lotteriet er vars-
let, og de fl este gevinstene er hentet. 
Vi vet er at mange har bidratt både i 
forberedelsen og under selve messa.  
En varm takk til alle dere som gjorde 
årets julemesse 
mulig!
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Den kjente sangeren Raymond 
Björling lot sin røst høre under 
julemessa på Lade. 

Ny lysglobe tas i bruk 
1. søndag i advent
Det er innkjøpt en lysglobe til Lade 
kirke.  Lade diakoniforening vil dekke 
kostnadene ved denne anskaffelsen.  
Det er vi takknemlige for.
Lade menighetsråd har arbeidet med å 
fi nne fram til en modell som passer i 
den vakre middelalderkirken vår.  Her 
er både farge og utforming viktig. Val-
get har falt på en modell som Kirkelig 
Kulturverksted har utformet.  
Den nye lysgloben blir tatt i bruk for 
første gang ved gudstjenesten 1. søndag 
i advent, den 27. november.  Årets 
konfi rmanter vil innvie lysgloben ved 
å tenne alle de 24 lysene som en del av 
gudstjenesteopplegget ”Ung messe” .

Adventverksted
Årets adventsverksted for barn på Lade 
blir lørdag 3.desember fra kl. 11.00-
14.00 i KA-Senteret.  Barn fra 2., 3. og 
4. trinn vil få en personlig invitasjon.  
Søndag 4. desember er det familieguds-
tjeneste i Lade kirke.  Der vil barna 
delta med sang og vise fram hva de har 
laget.

Lysmesse
Sammen med speiderne i Trondheim 
8. inviterer Lade menighet til en stem-
ningsfull lysmesse 3. søndag i advent 
(11/12) kl. 17.00.  Denne gudstjenesten 
er en fi n anledning til å komme i 
kontakt med adventsbudskapet og ad-
ventsstemningen.  Vi tenner lys og deler 
forventningen i bibeltekster og sanger 
frem mot Jesu komme.  

Vårbasaren
Årets vårbasar blir 4.april 2006. Ar-
beidsgruppens første møte fi nner sted 
6.februar. Vel møtt!

”Vi synger julen inn”
i Lade kirke søndag 18. desember kl. 
18.00.  KOR eLADE deltar sammen med 
Lade kirkekor og organist Anne Cathrine 
Due Aagaard. Ved å lytte og ved å synge 
med selv, kan unge og eldre få dele 
julens toner og nyte den gode før-juls-
stemningen.

Julaften
er det tre familiegudstjenester i Lade 
kirke.  Vi vil oppfordre fl est mulig til å gå 
på den første kl. 13.00 fordi de to siste, 
kl. 14.30 og kl. 16.00 har vært ekstra 
godt besøkt de siste årene.  Vi vil gjerne 
at alle som vil kan få plass i kirken denne 
dagen.  
Ellers anbefaler vi høytidsgudstjenes-
ten 1. juledag kl. 11.00 med musikk og 
lovsang.

Nyttårsaften
er Lade kirke pyntet med levende lys som 
ramme rundt gudstjenesten på årets siste 
dag.  Det elektriske lyset er slått av. Den 
gamle kirken framstår i en helt spesiell 
drakt denne kvelden.  Gudstjenesten vil 
gi anledning til ettertanke. Vi ønsker å 
bidra til å tenne lys og håp for fremti-
den.

Eldres dag 2006
Eldres dag er en lang og god tradisjon 
i Lade menighet.  I 2006 blir Eldres 
dag den 19. februar.  Vi starter med 
gudstjeneste i Lade kirke og fortsetter 
vi i KA-senteret med servering av sodd 
og kaffe og kaker.  Det er gratis ad-
gang.  Programmet er ikke klart ennå, 
men maten skal lages av ”huskokken” 
vår, Asbjørn Stokkvik.  Velkommen til 
Eldres dag.  Påmelding til menighets-
kontoret.



Da Ladehalvøya ble innlemmet 
i byen og utbygningen tok fart, 
ble det etter hvert anlagt mange 
idrettsbaner. I dag er det et stort 
antall baner på Lade. I eldre tider 
var det omvendt. Lademoen hadde 
et imponerende antall baner i mel-
lomkrigstiden og det har sin helt 
spesielle historie. Bare to av de 
fem banene som lå på Lademoen 
før krigen 1940-45 kan fremdeles 
benyttes, nemlig Buranbanen og 
banen i Gardemoen park. Ingen 
av dem er opparbeidet etter da-
gens krav fra moderne idrett, men 
de brukes litt av barn og ungdom. 

Likevel skal vi først se på dagens 
situasjon på Lade.
Driftsleder Odd Arne Nilsen i Park 
og idrett under Trondheim bydrift 
kan fortelle at det fl otte anlegget, 
Lade idrettsanlegg, som er oppar-
beidet og eies av Trondheim kom-
mune består av følgende baner: 1 
kunstgressbane, 5 gressbaner, 2 
store og 1 mindre grusbane pluss 
en friidrettsbane. Vi forstår at fot-
ballen dominerer. Friidrettsbanen 
skulle vært oppdatert for å tilfreds-
stille de som vil konkurrere. Det er 
et garderobehus og dessuten loka-
ler for det kommunalt ansatte team 

som steller banene og parkene i 
hele Østbyen. 
Ved Lade kirke har Trygg-Lade 
sine baner og sitt klubbhus. Drift 
og delvis oppdatering er et samar-
beid mellom kommunen og klub-
ben. Det viktigste samarbeidet 
foregår i Idrettsrådet der kommu-
nen og Trøndelag Fotballkrets er 
de viktigste aktører. 
Dagens fredelige samarbeid er ut-
trykk for etterkrigstidens upoli-
tiske idrettsbevegelse der all idrett 
er samlet under Norges Idrettsfor-
bund.
I mellomkrigstiden var idretten 
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Idrettsbaner på Lade og Lademoen
   av Per Øverland
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Besøksadresse: Jarleveien 8A, 7440 Trondheim Tlf.: 73 92 90 10

politisert ved at kommunister og 
sosialdemokrater tok idretten i 
bruk i klassekampen. 
Først ble det polarisering mellom 
arbeideridrett og borgerlig idrett. 
Senere ble arbeideridretten split-
tet mellom kommunister og sosi-
aldemokrater. Da var det nei til alt 
samarbeid over de politiske kløfte-
ne. Hver gruppering forsøkte å få 
sin egen bane. De fem banene på 
Lademoen var: 1. ”Ørnjælan” ved 
Lade fabrikker, 2. Falkens bane på 
Reina, 3. Ravn-plassen på Buran, 
4. Nationals bane på Rønnings-
sletta og 5. Rapps bane på Volds-
minde. Det var enda fl ere klubber 
enn vi kan få med her. 
Den eldste var Sportsklubben 
Rapp, stiftet 1898, som opparbei-
det sin egen bane på Voldsminde i 
1926. Den lå der Lademoen kirke-
allé nærmer seg Lademoen kirke, 
men måtte oppgis da boligblokke-
ne ble oppført fra 1935. Rapp var 
en borgerlig klubb og var lenge en 
av de ledende i fotballkretsen. Fot-
ballklubben Ørn ble stiftet i 1917 
og hadde sin bane ved Lade fa-
brikker. Ørn var også en av de le-
dende klubbene. Den sluttet seg til 
Arbeidernes Idrettsforbund (AIK) 
i 1924 da politiseringen skjøt fart. 
National (Sportsklubben Natio-
nalkameratene) ble stiftet i 1920. 
Den hadde sin bane der Lilleby 
smelteverk senere hadde sin store 
lagerplass for kull og malm langs 
jernbanen på Rønningsletta. Ba-
nen hadde mange kretsmester-
skap. Dette var en borgerlig eller 
en ’upolitisk’ klubb. 
Sportsklubben Falken ble stiftet i 
1925 som en såkalt ’privatklubb’, 
men den sluttet seg senere til 
AIK. Falken opparbeidet sin bane 
i La’mofjæra ved Strandveien i 
1928 og senere på Reina fra 1930. 
På Reina var det mange store ar-

rangementer for arbeideridretten 
frem til krigen da banen ble tatt i 
bruk til vedlager. Senere ble det 
industriområde. Falken er vel mest 
kjent for sin skøytetrio: Hjalmar 
Andersen, Sverre Farstad og Hen-
ry Wahl. Sportsklubben Ravn opp-
arbeidet sin bane på Buran. 
Både Ørn, Falken og Ravn var 
AIK-klubber. Det var på et møte 
i AIK den 16/11-1929 det ble full 
splittelse mellom kommunistisk og 
sosialdemokratisk idrettsarbeid. 
Splittelsen med harde konfronta-
sjoner varte i fem år til 3/5-1934. 
På Lademoen var det er rekke 
kommunistiske klubber så som 
Østbyen Idrettslag (stiftet i 1923) 
og sportsklubbene Djerv, Brått, 
Lyn, Spartacus og Uredd. De kom-
munistiske klubbene hadde sitt 
landsforbund i Kampforbundet 
Rød Idrettskontakt og sin inter-
nasjonale Den Røde Sportsinter-
nasjonalen. Utviklingen snudde. 
Arbeideridretten ble forent i 1934 
og i 1939 var det enighet om å fi n-
ne fram til et felles norsk idretts-
forbund. Krigen forsinket denne 
prosessen, men etter krigen ble 
resultatet et felles Norges Idretts-
forbund fra 1946.     

Lademoen 
jernbanestasjon  -  ikke 
markedsvennlig nok? 
Lademoen jernbanestasjon skulle endre 
navn til Nedre Elvehavn stasjon. Det had-
de Markedsavdelingen i Jernbaneverket 
bestemt. Heldigvis ble det protester. Det 
kom en rekke avisinnlegg og mange te-
lefoner kimte sikkert også inn til Jernba-
neverket. Dette måtte ikke skje. Folk på 
Lademoen ville ha tilbake navnet på sin 
stasjon. Et navn som for en del år siden 
ble fl yttet til Lilleby stasjon. Der hørte 
navnet selvsagt ikke hjemme. Et godt 
rykte må være en viktig markedsverdi 
for enhver bedrift. Når noen synes godt 

om deg, skaper det positive ringvirknin-
ger. Da går det gjerne som på skinner. 
Det må være viktig også for Jernbane-
verket, som lever av skinneganger. Ikke 
minst må et godt omdømme bety mye for 
selskapet etter så mye turbulens det har 
hatt i mange år. 
   
I stedet virker det som om Jernbane-
verket noen ganger har problemer med 
sine sporskifter. Disse leder verket sta-
dig inn på sidespor, så det legger seg ut 
med publikum.  Slik ville de kalle den 
opprinnelige Lademoen stasjon for Ne-
dre Elvehavn. En stasjon som ikke ligger 
ved elva og langt fra den Elvehavna de 
håpet å ”surfe” på. Det var å lure folk. 
Hvor ellers gis stoppesteder navn etter de 
steder hvor de ikke ligger? At navn og 
sted stemmer overens hjelper folk å fi nne 
fram og ikke minst gå av på rett stasjon.

Derfor var det både gledelig og høyst 
betimelig at noen roper et varsko når 
Jernbaneverket kjører seg inn på et tyde-
lig blindspor. Det blinket rødt både fra de 
som bebor nærmiljøet, fra historiekjen-
nere, fra oss som har vokst opp i bydelen 
og fra et énstemmig bystyrevedtak. Et 
så klart rødlys måtte til slutt også blinke 
synbart selv inne på en fjern markedsav-
deling. Dermed angret Jernbaneverket 
seg. Det lovet å endre Nedre Elvehavn 
stasjon til Lademoen og gi Lilleby sta-
sjon tilbake sitt opprinnelige navn. 
Det gleder vi oss over. Det er fl ott at pro-
tester virker og at noen er voksen nok til 
å snu.
   Tore Eid
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To brev fra 1905
Som en markering av unionsoppløsnin-
gen gjengir vi her to korte brev fra de 
spennende dagene da det var fare for 
krig mellom Sverige og Norge. Brevene 
tilhører lege Alf  E. Strand og er skrevet 
av hans besteforeldre. 

Gardermoen, 14 September aftens

 Elskede hustru og børn!
 Guds fred! Haaber I lever vel. Er 
da nu kommet her; reisen gikk godt. Der 
var mange at træffe som skulde hit og til 
Helgelandsmoen. Stemningen var ogsaa 
høi hos mange. Der roptes en del hurraer 
ogsaa paa stationerne. Vi er ikke modtagne 
endnu. Serg. A Kind har skaffet os husvæ-
re. I morgen skal vi nok faa nogen klæder 
og efter sigende skal vi reise i morgen til 
Ørje festning, skal være i nærheden af 
Fr.stad. 
Dette er vel ogsaa uvist. Der summer af 
rÿgter, men intet som er vist. Jeg har truffet 
Karl Økern og nogle andre kjente. Jeg var 
hos Brandt og bestilte 1 sæk Bÿgmel, som 
han lofte at skaffe frem med det første. Var 
ogsaa hos Larsen og ordned saa at du kan 
faa parafi n der i 5 l. vis til omtalte pris. 
Nu skal jeg gaa til hvile. God nat. Gud 
velsigne eder og lade er hvile godt. Han er 
en borg!

15/9 fm. God morgen mine kjære! 
Haaber I lever vel. Jeg er frisk, har 
sovet noget. I dag har vi modtaget den 
uniform som vi skal ha og gevær. Naar 
vi skal afsted ved vi ikke enda.
Gud velsigne dig kjære Jenny og mine 
kjære Adolf, Einar og Norvald. Jeg skal 
skrive saasnart vi faar vide noget vist. 
De kjærligste hilsner til eder og til Mor 
og Maren, Bestefar og alle der. De fl este 
tror at det skal blive bare at fremmøte.
Salme 23. Gud lever og er vort haab.
 Din og eders 
Nicolai
Den siste del er skrevet i Intendanturen 
med knærne som skrivebord, og sam-
talen gaar livlig rundt om. Lev vel! Ver 
ikke bedrøvete kjære.

21 Sept. 
Godmorgen kjære Ni-
colai! 
Hvordan har du det i 
dag? Har du sovet? Jeg 
har sovet bra, har drømt 
om dig, haaber at du 
snart kommer, vi venter 
meget paa dig alle. Bør-
nene sover endnu, men 
Adolf skal paa Skolen 

og maa snart op. Sidst har var der bad 
han til Gud paa veien, sagde han, at 
Pappa maatte komme snart hjem, dem 
beder ellers herhjemme ogsaa og Gud 
hører jo ogsaa Smaabarns Bøn. Alle 
dyrene er i bedste Velgaaende. Kjørene 
har nu god Havn. Nerus (grisen) har 
god Appetit fremdeles. Lille Liv (katten) 
er Norvalds og min Sengekamerat om 
Natten. Ja, lev nu vel min elskede Ni-
colai til vi sees. Faar du anledning saa 
skriv snart igjen om det bare er nogle 
Ord saa jeg faar se hvordan du har det, 
men allerhelst velkommen hjem i egen 
Persom
  Din egen Hustru 
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Bispevisitasen
I september var biskopen på visitas i 
menighetene våre. I løpet av noen travle 
dager ble det satt fokus både på det 
indre livet i menighetene og på kirkens 
rolle i lokalsamfunnet her på Lade og 
i Lademoen. Programmet var både 
omfattende og variert.  Det viser listen 
over møtesteder og tema disse dagene. 
I møte med idrettslaget ”Trygg-Lade” 
handlet det for eksempel om felles 
utfordringer for kirke og idrett; nærmil-
jøarbeid og forebyggende virksomhet. 
I møte med Lade og Lilleby skoler sto 
ikke overraskende verdiformidling i 
en fl erkulturell og fl erreligiøs skole på 
agendaen. 

Og i møte med Coop Lade og med 
Reitangruppen var blant annet forbruk 
og etisk handel tema for samtalen. Bi-
skopen besøkte institusjoner i menighe-
tene og hadde møter med bl.a.  beboere 
på Laugsands stiftelser og Lade allé 
80.   Han besøkte også Svartlamo’n og 
miljøprosjektet der. Et spennende møte 
med årets (-og mange av fjorårets!) 
konfi rmantear fant sted i KA-senteret.  
I dessuten var det møter med de to 
menighetsrådene våre, medarbeiderfest 
og naturligvis en stor visitasgudstje-
neste i Lademoen kirke. Etter visitas-
gudstjenesten holdt biskopWagle sitt 
visitasforedrag der han oppsummerte 
sine inntrykk fra det som ble en god og 
inspirerende opplevelse for alle oss på 
Lade og Lademoen.  Her følger noen få 
billedglimt fra visitasdagene

Bispevisitas på 
Lade alle 80
Hilsen fra en beboer.

På vegne av beboerne vil vi rette en stor 
takk til biskop Wagle, sokneprest Eid og 
Kapellan Sagen for besøket ved Lade 
Alle 80.  Det var en hyggestund vil aldri 
vil glemme.  Vi hadde jo ventet på dette 
besøket siden april.
Først var det andakt ved sokneprest 
Eid, så var det tale ved biskop Wagle.  
Han snakket spesielt om velsignelsen.  
Der vil jeg komme med en liten historie:  
Det var en liten gutt som var grindåp-
ner ved jernbanen.  Han kom inn i kir-
ken i det presten skulle lyse velsignelsen 
over menigheten.  Dette ergret presten, 
så etter gudstjenesten snakket han med 
gutten og spurte hvorfor han kom så 
sent til kirken.  ”Men du prest, jeg fi kk 
med meg velsignelsen.”.

Tusen takk for hyggelig besøk !  O.S. 

Prosesjon ut av kirken

Prestene klar for visitasgudstjeneste

Møte med menighetsrådene
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Ariel het en liten engel som ennå gikk på 
engleskolen.  Hun hadde en drøm, hun 
drømte om å få synge sammen med de 
store englene i englekoret.  Men forelø-
pig hadde Ariel fått det samme kjedelige 
svaret: ”Du er ikke stor nok, du må ven-
te.”  Men Ariel var en livlig og nysgjer-
rig og modig engel.  En sen kveldstime 
dro de voksne englene ut fra himmelen, 
de skulle på sangoppdrag på jorden. 
Ariel snek seg etter, det var ikke vanske-
lig å følge etter englekoret, det suste og 
bruste etter dem blant alle himmelens 
stjerner.  I suset etter engleskaren kunne 
Ariel høre ordene: ”I natt er den store 
natten, i natt kan vi få synge om Guds 
hemmelighet.” 
Det var like før hun mistet motet helt, 
snudde og dro hjem til himmelen igjen.  
For hun kunne jo verken teksten eller 
melodien i den sangen de voksne engle-
ne skulle synge denne natten. En hem-
melighet, kanskje hun også kunne få 
høre den hvis hun fulgte etter de voks-
ne?  Mens hun tenkte, kom hun borti 
noen skumle uværsskyer og mistet helt 
fl ygeevnen.  Boms deiset hun i bakken 
hun slo seg ikke noe særlig, hun landet i 
mykt gress. Men den ene vingen gjorde 
vondt, så  hun klarte ikke å røre på seg 
med en gang.  
Helt fra hun var liten engel hadde Ariel 
fått lære en ting: ”Ikke vis deg for men-
nesker uten at du får lov fra Gud.  For 
englene er en del av Guds store hemme-
lighet.”  Derfor turte hun ikke å gå bort 
til bålet der det satt noen menn.  Flere 
sauer lå og hvilte like ved, i en gressbak-
ke.  Selv lå hun i denne sandgropa og 
prøvde å gjøre seg liten og usynlig.  Plut-
selig hører hun en stemme fra buskene 
bak seg  ”Der er du”, hvisket den voksne 
stemmen strengt. Da Ariel så bedre etter, 

kjente hun igjen engelen Gabriel, en av 
sjefene blant englene.  Han var ikke blid.  
Nå listet han seg bort til Ariel og hvis-
ket strengt: ”Har du lurt deg etter oss, 
Ariel, du vet at det ikke er lov.  Du må 
dra hjem igjen med en gang.” ”Men jeg 
har så vondt i vingen min,” sa Ariel og 
var på gråten.  ”Du kan vel gå ?” spurte 
Gabriel.  ”Jeg vet ikke” sa Ariel, men 
hun tørket tårene og reiste seg.  Jammen 
kunne hun følge etter Gabriel, selv om 
vingen fortsatt gjorde vondt.  Etter en 
kort stund kom de til hele det store en-
glekoret.  Ariel var passe overrasket over 
at de skulle synge denne viktige sangen 
i så triste og vanlige omgivelser.  Kon-
sertsalene i himmelen var mye fl ottere 
enn disse mørke beitemarkene utenfor 
Betlehem syntes Ariel.  Da hun kom 
bort til de andre lo noen av dem fordi 
den ene vingen hennes både var bustete 
og hang litt på skjeve. En streng engel sa 
til henne: ”Du kan ikke få være med å 
synge om hemmeligheten, du som er  så 
ulydig, liten og pinglete.”  Ariel ble be-
kymra, ble ikke vingen hennes bra, kom 
de andre til å erte henne hele tida.  Hun 
kjente tristheten sige innover seg igjen. 
Men hør, nå kommanderte  Gabriel alle 
om å gjøre seg klare til å stige opp i luf-
ten for å  synge. Og alle ble opptatt av å 
fi nne den riktige tonen, så de glemte å 
erte stakkars Ariel.  Hun ble igjen alene. 
Da de andre steg opp mot den mørke 
nattehimmelen, så hun den store stjernen 
for første gang, de voksne englene hadde 
skygget for utsikten opp mot hummelen 
før.  Nå så Ariel stjernen. Den blinket så 
snilt ned til henne, akkurat som å få et 
godt blikk med trøst fra Gud selv, tenkte 
Ariel.  Han ser meg nå, tenkte hun, for 
Gud ser jo alle mennesker som har det 
vondt og er lei seg, det visste hun.  Plut-

selig var det som en lysstråle skjøt ut 
fra stjernen og rett ned på den skjeve og 
vonde vingen hennes.  Og da hun kjente 
etter, var vingen helt frisk. Og ikke bare 
det, men inni seg kjente hun en glede og 
en takk som boblet og sprudlet og ville 
ut. Inni seg fant hun også noen ord og en 
melodi.  Hun hadde opplevd Guds hem-
melighet selv, Gud er glad i alle, både 
engler og mennesker, det visste Ariel. 
For Gud hadde hjulpet henne så hun 
kunne bli glad igjen.  Hun bare måtte 
fl yve og synge ut gleden og takken til 
Gud i ordene og tonene sine.  
Rett bak de voksne englene stanset hun. 
Ingen la merke til henne, de var opptatt 
med sangen sin.  
Ariel sang stille og forsiktig på takke- og 
gledesangen sin.  Men - men, Ariel stop-
pet å synge et øyeblikk i glede og over-
raskelse. Hun sang jo den samme sangen 
som de voksne sang på; takkesangen til 
Gud for at han har delt hemmeligheten 
sin med oss. Den sangen som forteller at 
Gud vil gi av sin hjelp og godhet til alle 
mennesker, fordi han har så stor kjær-
lighet til oss alle. Nå sendte han Jesus 
for at han skulle vise fram alt det gode 
Gud ville gjøre for mennesker og engler.  
Både mennesker og engler deler den gle-
den, julegleden som englene sang om. 
Og aller bakerst i englekoret, usynlig for 
alle fordi hun var så liten, fantes det en  
engel som jublet med. Hun delte Guds 
godhet og glede med oss.  Hun var en 
av mange som  fi kk gi mennesker del i 
Guds kjærlighet. Det var Ariel.

Jan Asbjørn Sagen

Før jul henger det masse engler rundt omkring i Lade kirke.  Mange for-
skjellige engler, over 100 forskjellige engler. Elevene på 2.trinn har vir-
kelig stått på og laget en hel hærskare av engler, slik det står i bibelens 
fortelling fra den første jula, da Jesus ble født.  Det er noe mange lurer på: 
Hva gjør engler egentlig ? De sang, de kom med en gledelig beskjed om at 
Jesus, alle menneskers venn og hjelper var født.   I starten av Lukas evan-
gelium kan du lese fortellingen om da Jesus ble født.  Den fortellingen jeg 
vil fortelle nå, bygger litt videre på det Lukas har fortalt. Fortellingen ble 
laget til julegudstjenesten for 1.-3. trinn ved Lade skole i 2003. 

ARIEL - en julefortelling
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Kan du investere litt av din 
tid i andres liv?

 

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

Jubileumsgave?
Med dette bladet følger en 
blankett.
Det er ingen regning, det står ikke 
noe beløp, ingen dato der fristen går 
ut og det blir ikke sendt ut purrebrev 
heller. Likevel - kanskje du skulle be-
nytte sjansen til å gi menighetsbladet 
en gave i annleding de 100 år ? Kan 
vi håpe på en fødselsdagsgave, eller 
kanskje en julegave? Kjært barn har 
mange navn, og du skal vite at gaven 
kommer meget godt med. Gaven vil 
bidra til at bladet kan  beholde liv og 
helse og ha håp om en lys framtid 
ved inngangen til et nytt år. 
På forhånd takk !
             red.

Musikkressursene i Lade menighet 
kalles til innsats!

Musikk er Guds gave til mennesket. I alle religioners ritualer spiller mu-
sikken en stor rolle. Musikken understøtter ordene, fremhever uttrykket, 
setter stemningen. Fungerer ikke dette, rår ubalanse, usikkerhet, uro.  I 
våre gudstjenester er ord og musikk tett forbundet med hverandre. Dette 
samspillet skal fungere med felles mål - som forkynnelse i tjenesten for 
Gud  og mennesker. 
Ressursene i Lade menighet er store både når det gjelder kunnskap, tid, 
medmenneskelighet, sangglede og ferdigheter på instrumenter.
Undertegnede er ny kirkemusiker i Lade kirke og kaller på musikkressur-
sene i menigheten. Å skulle engasjere musikere og kor til oppdrag i kirken, 
er egentlig en nødløsning. Optimalt ville være om vi kunne få et ”korps” 
av musikere og sangere i menigheten som vil være med på å skape gode 
gudstjenester i sin kirke. Vi har allerede et lite kirkekor som øver annenhver 
torsdag i KA- senteret. Flere sangere ønskes her hjertelig velkommen. 
Ta kontakt. Bli med på å skape skjønnhet i kirken.

Anne Cathrine Due Aagaard. Tlf. 934 29 940.

BARNEKOR !
Det er startet barnekor med aldersgruppen  fra 4 år og 
oppover. Øvelsene foregår hver torsdag fra kl. 17.30. 
i KA – senteret. 
Alle er velkommen!



Søndag 27. november
 – 1. søndag i advent
Luk 4, 16-22a
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Ung messe kl. 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen 
og Hilde Rosenkrantz
Konfi rmantene fra Lade og Lademoen deltar.
Kirkekaffe
Ofring til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 4. desember 
– 2. søndag i advent
Luk 12,35-40
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Misjon i Nidaros – Lys til verden.
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/Jan Asbjørn 
Sagen.
Barn fra adventsverkstedet deltar.
Ofring til menighetens dåpsopplæringspro-
gram.

Tirsdag 6. desember 
Minnegudstjeneste Sjømenns 
Aldershjem kl 16.00 
v/Jan Asbjørn Sagen.

Søndag 11. desember
 – 3. søndag i advent
Matt 11,11-19
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid.
Ofring til menighetens arbeid.
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz.
Ofring til Misjonen.
Lysmesse kl. 17.00.
Speiderne i Trondheim 8. deltar.
 
Søndag 18. desember 
– 4. søndag i advent
Joh 3,26-30
Lademoen kirke
”Vi synger julen inn” kl. 18.00

 Velkommen 
 til  kirke!

Tlf. : 73 53 22 00, www.tlfas.no, t-agent@tlfas.no

v/Øyvind K. Pettersen og Hilde Rosenkrantz
Kirkekaffe. Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
”Vi synger julen inn” kl. 18.00
v/Anne Cathrine Due Aagaard og Jan Asbjørn 
Sagen
Kirkekaffe Kollekt til kultur i Lade kirke.

24. desember 
- Julaften 
Luk 2,1-14
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 16.00 v/Tore Eid
Ofring til menighetens arbeid.
Lade kirke
Familiegudstjenester kl. 13.00, kl. 14.30 
og kl. 16.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens arbeid

25. desember 
– Juledag
Joh 1,1-5(6-8)9-14
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
v/ Hilde Rosenkrantz
Ofring til De 4 diakoniistitusjoner
Lade kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Misjonen

26. desember 
– 2. juledag
Matt 10,32-39
Laugsand Bydelskafé
Gudstjeneste kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Lade Allé ´80
Gudstjeneste kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen

31. desember – Nyttårsaften
Joh 14,27
Lade kirke
Kveldsgudstjeneste kl. 22.00 
v/Hilde Rosenkrantz

1. januar  – 1. nyttårsdag
Mos 6,22-27
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetens diakoniarbeid.
Lade kirke - Ingen gudstjeneste.

Søndag 8. januar 
– Kristi Åpenbaringsdag
Joh 8,12
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring
Lade kirke
Gudstjeneste v/Jan Asbjørn Sagen.
Kirkekaffe. Ofring til menighetens 
arbeid

Søndag 15. januar 
– 1. s.e. Kristi Åpenbaringsdag
Joh 1,29-34
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid.
Ofring til Misjonen.

Søndag 22. januar 
- 2. s.e. Kristi Åpenbaringsdag. 
2. Mos 17,1-6
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Tore Eid
Ofring . Kirkekaffe
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz 
Ofring til menighetens arbeid

Søndag 29. januar
- 3. s.e. Kristi Åpenbaringsdag. 
Joh 4,27-42
Lademoen kirke - Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Gudstjeneste v. Svein Sando 
Ofring til Omsorgshuset.

Søndag 5. februar  - 
Vingårdssøndagen. 
Luk 17,7-10
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid. Ofring
Lade kirke - Ingen gudstjeneste

12 GUDSTJENESTER OG MØTER



Søndag 12. februar – 
Såmannssøndagen
Mark 4,26-32
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid
Bibeldagen . Ofring.
Lade kirke
Prekengudstjeneste kl. 11.00
 v/ Hilde Rosenkrantz 
Ofring til Menigheten.

Søndag 19. februar – 
Kristi Forklarelsesdag
Joh 17,1-8
Laugsand Bydelskafé
Eldres Dag. Gudstjeneste kl. 11.00 
v/Tore Eid.
Lade kirke
Høymesse v/Jan Asbjørn Sagen 
Eldres dag på KA-senteret
Ofring til Menighetens Diakonitjeneste.

Søndag 26. februar - 
Fastelavnssøndag 
Joh 12,24-33
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Lade kirke
Høymesse v/Tore Eid
Ofring til Misjonen.

Onsdag 1. mars
Lademoen kirke
Fastegudstjeneste kl. 19.00 
v/Hilde Rosenkrants

Søndag 5. mars - 1. s.i faste
Matt 6,16-18
Lademoen kirke
Høymesse v/Tore Eid
Ofring
Lade kirke
Høymesse v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid

Søndag 12. mars – 2 .s.i faste
1 Kong 18,21-26.36-39
Lademoen kirke
Familiemesse v/Hilde Rosenkrantz
Utdeling av 6-årsbok. Ofring.
Lade kirke
Gudstjeneste v/Jan Asbjørn Sagen
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LADE

Døpte
28.08.05  Mathea Joramo Aune
  Ingeborg Evensen Holen
  Martine Hultgren
  Ilan Otelius Eriksson Jonsen
  Lill-Mona Kaald Rønning
04.09.05  Selma Reiten Almåsbakk
  Simen Eidsvaag Mo
  Morgan Strømberg
11.09.05  Malea Berre
  Mina Lorck Bjørgen
  Håkon Tømmerås Hammer
  Eskil Andreas Øien
  Herman Solberg-Eriksen
  Maria Nyland Vinje
25.09.05  Tuva Arntsen
  Oliver Olderøien Husby
  Ole Indergaard
02.10.05  Silja Bjerkhoel Espe
  Martine Otelie Skaftnesmo   
  Riseth
16.10.05  Adrian Breivik Hoseth
  Kristoffer Mikalsen
  Maria Gulbrandsen Pedersen
23.10.05  Ronja Aalberg Gramstad
  Mina Langø
06.11.05  Kristoffer Breivik Strømmen
  Aksel Aalmen Viken

Andre kirker
02.10.05  Magnus Aleksander 
  Holden Helland

Vigde 
20.08.05  Hege Nyvold og 
  Gunnar Tuveng
  Gørill Slotterøy og 
  Finn-Arne Lorentsen
27.08.05  Yvonne Lauten og Erlend Tveit
01.10.05  Hanne Mørch og 
  Thomas Furunes

Døde 
09.08.05  Karoline Johansen
14.08.05  Lilly Kristine Johansen
22.08.05  Aslaug Katrine Hjelde
24.08.05 Gunvor Støre
30.08.05 Inga Lovise Gullvåg
09.09.05  Brit Helene Kleven
10.09.05  Magne Torberg Meek
15.09.05  Harry Garberg

20.09.05  Otto Magnor Hansen
04.10.05  Gerd Elinor Ødegaard
13.10.05 Johannes Johansen
17.10.05 Gudrun Sande

LADEMOEN

Døpte
21.08.05  Ada Bjørkås Robertsdatter
04.09.05  Vårin Dahl
11.09.05  Embla Johansen
  Kristine Selven
02.10.05  June Mathea Ohm
09.10.05  Bork-Arne Haglund Nordly
  Sofi e Sætre
16.10.05  Magnus Zahl-Johansen

Andre Kirker:
14.08.05  Thilde Sofi e Dahl
28.08.05  Agnes Eckhoff Lundemo
04.09.05  Simon Eidsvaag Mo
11.09.05  Eskil Andreas Øien
02.10.05  Isak Arntsen-Skjærvold
  Mina Rye Wallum
16.10.05  Adrian Breivik Hoseth
  Henry Bendiksen Paulsen
  Andrea Hovde Ulriksen
23.10.05  Leah Evelyn Bjørsvik
29.10.05  Leah Storrø
30.10.05  Julia Tennøy

Vigde
27.08.05  Frode Bye og Gøril Naustan
10.09.05  Frode Dalsaune og 
  Laila Hilmarsen

Velsignelse av borgerlig inngått ekteskap
12.11.05  Jan Wedvik og 
  Tatiana Regler-Shchukina

Døde
04.08.05  Borgny Sofi e Røkke
15.08.05  Edith Tverråmo
04.09.05  Svend Egil Schelvan
09.09.05  Magnhild Asbjørg Flatval
01.10.05  Ruth Margareth Nordtvedt
02.10.05  Gunnar Asbjørn Eriksen
09.10.05  Kristine Anette Herkedal
12.10.05  Irene Forsell
14.10.05  Knut Lie
19.10.05  Margaretha Eleonora 
 Stokbakken

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



Lademoen kirkes 

småskrifter
Tanken bak serien er at det skal være små 
skrifter først og fremst av interesse for me-
nighetens medlemmer og for befolkningen på 
Lademoen. Emnene er fra lokal historie eller 
fra kirkens virksomhet. Noen har mer almen 
interesse. Utgiver er Lademoen menighets-
råd. Heftene kan kjøpes i kirken eller på 
menighetskontoret i kirken. De kan bestilles 
over telefon  73 52 30 04,  e-post til <randi.
solbakken@kirken.trondheim.no> eller ved  
brev til Lademoen kirke, Postboks 5146, 
7447 Trondheim. De kan foreløpig også be-
stilles hos Per Øverland, Dalen Hageby 29, 
7044 Trondheim, telefon 73 53 46 43 eller 
<per.overland@hf.ntnu.no>
 

Nr. 1 Roald Iversen, Symboler i 
Lademoen kirke, Trondheim 2000, 
kr 50.-  
Dette er et hefte på 32 sider med mange far-
gebilder fra Lademoen kirke og de forskjel-
lige symboler av ulik type som fi nnes der. Po-
enget med skriftet er å forklare meningen bak 
de ulike symbolene. Heftet er blitt populært 
ikke minst for skoleklasser som har kirkebe-
søk som del av undervisningen. Roald Iver-
sen var tidligere prest i Lademoen og er nå 
lektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole.
for førskolelærere. 

Nr. 2. Johan Løkhaug, Gater og 
gårder på Lademoen, Trondheim 
2001, kr 50.- 
Johan Løkhaug vokste opp på Lademoen. 
Familiens hus lå der Laugsand aldershjem 
nå ligger. Han var i mange år byarkivar i 
Trondheim kommune. Løkhaug var en kjent 
lokalhistoriker og skrev i 1959 en serie ar-
tikler i Menighetsblad for Lademoen. Disse 
artiklene utgjør storparten av dette heftet som 
omhandler både kjente og mer ukjente navn 
og steder i strøket. Det er på 27 sider og er 
redigert av Per Øverland.

Nr. 3. Per Øverland, Ynglingen på 
Lademoen, Trondheim 2001, 
kr 100.-  
Undertittelen lyder slik: Barn og unge i kris-
telig virksomhet gjennom hundre år 1890-
1990. Heftet er på 46 sider. Forfatteren har 
bodd i Lademoen siden 1966 og har vært me-
nighetsformann i Lademoen i fl ere perioder. 
Han var den siste rektor ved Universitetet på 
Dagvoll. Omslagsbildet er et foto av Strand-
veien 72, som var Ynglingeforeningens hus 
fra 1895 til 1941, da den tyske okkupa-
sjonsmakten rev det for å bygge ubåtanlegget 
Dora på Nyhavna.

Nr. 4. Ingrid Pedersen, Trondhjem-
ske arkitekturperler, Trondheim 
2002, kr 150.-  
Ingrid Pedersen vokste opp på Lilleby i Lade-
veien 5. Både hennes foreldre og hun selv var 
trofaste medlemmer av Lademoen menighet 
gjennom hele livet. Hun var i en lang årrekke 
medlem av menighetsrådet, bl. a. gjennom 
siste verdenskrig. Ingrid Pedersen var hele 
sitt yrkesaktive liv knyttet til arkitektavde-
lingen ved Norges tekniske høgskole, NTH. 
Hun har skrevet fl ere artikler om arkitekto-
nisk interessante bygg i byen deriblant to om 
Lademoen kirke og én om Gardemoen gård. 
De fl este av artiklene ble først trykt i Adres-
seavisen. De er her for første gang utgitt sam-
let, redigert av Per Øverland.

Nr. 5. Per Øverland, Lademoen 
kirke. En veileder, Trondheim 
2002. Kr 50.- 
Lademoen kirke ble innviet i 1905 og fyller 
altså i 2005 sine hundre år. Den er byens nest 
største kirke. Bare Nidarosdomen er større. 
Veilederen gjennomgår kirkebygningen ute 
og inne. Den forteller historien både om hele 
kirkehuset og om hver av delene. Dessuten 
blir kirkens innredning og utstyr gjennomgått 
og forklart. Kirken er en av svært få norske 
kirker i nyromansk stil. Stilen kalles også 
norsk jugend, men det mest interessante er 
kanskje at den er kledd med norsk gråstein 
fra Hegra. Det skal markere 1905 og norsk 
selvstendighet.  

Nr. 6 Per Øverland, Historieglimt 
fra Lade og Lademoen, Trondheim 
2003. Kr 50.-
Dette er en samling historieglimt som har stått 
i Menighetsbladet de senere år. De gir glimt 
både fra nyere og eldre tid, både for Lade- og 
Lademoen-området. Artiklene veksler mel-
lom Lade og Lademoen og har mange lokal-
historiske godbiter fra begge områdene.

Nr.7 Per Øverland, Salmediktere i 
Norsk Salmebok, Trondheim 2004, 
kr 100.-
Heftet inneholder korte biografi er over samt-
lige diktere og oversettere som er representert 
i Norsk Salmebok. Etter hver biografi  følger 
en liste over de salmer som vedkommende 
forfatter har diktet eller oversatt. Norsk Sal-
mebok ble godkjent i 1984 og benyttes nå ved 
gudstjenester og andre samlinger i  Lade og 
Lademoen kirker. Dette heftet har interesse 
for alle som er glad i vår salmeskatt. Mange 
har større utbytte av å synge eller lese salme-
ne når de vet litt om forfatteren.

Nr. 8 Per Øverland, Gjør som Gud, 
bli et sant menneske. En kate-
kisme, Trondheim 2005, kr 50.- 
Dette er en liten bok på 30 sider med et be-
tydningsfullt innhold. Den er en kortfattet 
håndbok med hovedpunktene i den kristne tro 
og kan faktisk brukes som en liten andakts-
bok. I formen tar den opp tradisjonen fra 
oldkirkens menigheter som hadde små hefter 
som orienterte om den kristne tro og som ble 
brukt i opplæringen av dåpskandidater. Dette 
er ny oversettelse av Luthers lille katekisme 
til dagens hverdagsspråk, men uten den van-
lige ‘tekniske’ apparatet. Den har en kort inn-
ledning om katekismens historie og et avsnitt 
om det kan settes ord på troen. 

Nr. 8 Per Øverland (red), Histo-
rieglimt fra Lade og Lademoen. 2. 
samling, Trondheim 2005, kr 50.- 
Denne nye samlingen av historieglimt om-
fatter både de artikler som Per Øverland har 
skrevet i menighetsbladet de siste årene og 
artikler av en rekke andre forfattere. Disse 
forfatterne er ikke alltid navngitt, fordi nav-
net ikke er angitt i menighetsbladet. Artiklene 
er hentet fra menighetsbladene fra 1990 og 
fremover. I denne samlingen er det forsøkt 
en bedre fordeling mellom Lade og Lade-
moen enn i den første samlingen. To emner 
er dekket gjennom en gruppe artikler. Det 
ene emnet er om den gang  “KA-Senteret på 
Lade” gikk konkurs og ble gjenkjøpt og for 
Lademoens vedkommende dreier det seg om 
“Lademoen Asyl” (Lademoen barnehage). 

Nr.9 Per Øverland: Lademoen kir-
ke 100 år,  Trondheim 2005, 
kr. 100
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Boka forteller historien om Lademoen kirke 
og menighet fra 1905 til 2005. Kirka ble 
bygd der sentrum for Strinda herred lå før 
Lademoen ble bydel i 1893. Kirka ble ett av 
tre sentrer for kristelig virksomhet i bydelen. 
De to andre var Bakkestranden bedehus og 
Ynglingens hus i Strandveien 72. Så følges 
historien tiår for tiår til våre dager gjennom 
to krigstider, en vanskelig mellomkrigstid og 
en lang velstandstid med særlige utfordrin-
ger for kristen tro og kristent liv.
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 Sokneprest Kapellan  Kapellan
Tore Eid Jan Asbjørn Sagen  Hilde Rosenkrantz
7070 Bosberg Lade allé 78b  Sildråpeveien 6 c
Tlf. 72 84 66 82/  92 21 60 18 Tlf. 73 92 66 28/Mob.: 916 21 137  Tlf. 73 91 71 04  

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

Sokneprestkontoret:
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

Kirketjener Jarle Haugum
7070 Bosberg, tlf. 72 84 97 47

Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. 901 45 851

Soneleder
Randi N. Solbakken
Søndre Husebytun 24 C
7097 Saupstad, tlf. 72 58 06 86

Menighetsrådleder
Siri Linge Frønes
Tyholtveien 54
7052 Trondheim, tlf. 99 27 72 13

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

Lade prestekontor:
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 , vikar: Jan Magnus Sagen,
tlf. 99305738

Klokker Solveig Dahl

Menighetssekretær (Lade og Lademoen).
Lillian B. Buoso.

Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim. Tlf. 73 52 06 47

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

 Neste nummer av menighetsbladet kommer torsdag  16.februar. 2006.
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 23.februar. 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

Grafi sk utforming og trykk: Offset-Trykk Christiansen AS, tlf. 73 93 36 60, fi rmapost@offset-trykk.com



                 

JUBILEUMSBILDER

Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 5 2005

Forrige uke feiret hundreåringen Lademoen kirke seg selv.
Det skjedde med mange ulike arrangementer og begivenheter. Nedenfor følger noen billedglimt fra festuka.

Kirketjener Jarle Haugum ledet prosesjonen inn til jubileums-
gudstjenesten. Ordfører Rita Ottervik var på plass.

Jan A. Sagen ønsker tre av sine forgjengere velkommen til kirke. 
Fra venstre Egil Moen, Bjørn Sørensen og Ola T. Lånke.

Biskopen har mange kjente på Lademoen. Det er da også 
bare tre måneder siden han var her sist; da i forbindelse 
med visitasen i prestegjeldet.

Et fargerikt Babels tårn er et av kunstver-
kene som nå står i Lademoen kirke. Det 
er laget av elever på Lilleby. 

Menighetsrådsleder Gunvar Lium, sokneprest Tore Eid og biskop 
Finn Wagle kunne glede seg over en godt besøkt festgudstjeneste i 
Lademoen.

Tidligere medlem av Lademoen guttekor, Tore Johansen, gledet 
en fullsatt kirke med imponerende sang under ”Syng med oss”- 
kvelden der også Lademoen og Tiller kirkekor deltok.

Kantor Øyvind Kåre Pettersen hadde en travel uke, og kunne glede 
seg over stor oppslutning og mye skryt for spennende musikkarran-
gementer.

Fargerike engler fl yr lavt under 
kirketaket. Også de er laget av 
elever på Lilleby. Dreier det seg om 
englebarn mon tro?

Marvin Wiseth ledet fødsels-
dagsfeiringen i Lademoen 
kirke


