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STAT OG KIRKE
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”Kirke for dem som tror lite og dem som tror mye”
rer at dagens grunnlovsbestemmelser om
statskirkeordningen oppheves og at Den
norske kirke etableres som et eget rettssubjekt med egne styringsorganer og selvstendig ansvar for alle saker som har med
kirkens tro og virksomhet å gjøre. Biskoper
utnevnes av kirkens egne organer.

Fylkesmannen i Stør Trøndelag, Kåre
Gjønnes ledet arbeidet i Stat-kirke utvalget. Han har understreket at målet med
utredning var å legge grunnlaget for en
levedyktig og fremtidsrettet folkekirke.
Han sier at den norske kirke fortsatt skal
være kirke for ”dem som tror lite og dem
som tror mye.”
Et flertall på 18 av de 20 medlemmene
i stat-kirke-utvalget anbefaler at dagens
statskirkeordning oppheves. To medlemmer anbefaler en videreføring av dagens
statskirkeordning innenfor gjeldende
grunnlovsbestemmelser.
Av flertallet på 18 anbefaler 14 medlemmer
at Den norske kirke organiseres som en
lovforankret folkekirke mens 4 medlemmer
anbefaler en selvstendig folkekirke som ny
kirkeordning. Begge alternativene innebæ-

Flertallets anbefaling om en lovforankret
folkekirke innebærer at Den norske kirke
fortsatt har en særstilling i forhold til staten
gjennom en kortfattet kirkelov vedtatt av
Stortinget og forankret i en grunnlovsbestemmelse. En selvstendig folkekirke likestiller juridisk sett Den norske kirke med
andre tros- og livssynssamfunn i Norge,
den blir da som de andre regulert gjennom
trossamfunnsloven.
En oppheving av dagens statskirkeordning
medfører endring eller oppheving av flere
grunnlovsparagrafer, deriblant § 2, annet
ledd om statens offentlige religion. Et
flertall på 13 medlemmer anbefaler at det
inntas en verdiparagraf i Grunnloven som
inneholder en særskilt henvisning til kristne
og humanistiske verdier.
Av mindretallene anbefaler et medlem at en
ny verdiparagraf er konfesjonsuavhengig
og henviser til anerkjente fellesverdier eller
til menneskerettighetene, et medlem anbefaler at endringen av § 2 begrenses til det
som følger av overgangen fra statsreligion
til lovforankret folkekirke, mens 5 medlemmer mener at det ikke er behov for noen ny
bestemmelse i Grl. § 2 som viser til samfunnets historisk baserte verdier.

Et flertall på 13 anbefaler at statens tros- og
livssynspolitikk grunnlovsfestes da det vil
gi et konstitusjonelt vern for alle tros- og
livssynssamfunn, og markere at dette er en
virksomhet som er særlig viktig for samfunnet. Et mindretall mener at det verken
er nødvendig eller ønskelig å vedta en slik
grunnlovsbestemmelse fordi hensynet til
tros- og livssynsfriheten er ivaretatt gjennom andre regler. For øvrig anbefaler et
samlet utvalg at det settes i gang et arbeid
for å utforme en samordnet tros- og livssynspolitikk i Norge.
Ovenstående er hentet fra pressemeldingen fra KUF da innstillingen ble overlevert fra utvalg til departementet.
Hele utredningen : ”Staten og Den norske kirke” (NOU 2006:2) finner du på
http://www.kirken.no/kirke_stat/

MUSIKK OG EVENTYR

for hele familien
i Lade kirke
søndag 11. juni kl.18.00.
Bl.a. deltar Lade skolekorps og
elever fra kulturskolen.
Fri entre.
Arr. Kultur i Lade kirke

MENIGHETSNYTT

Lade menighet
Vår hjemmeside
Besøk vår hjemmeside med adressen
http://lade.kirken.trondheim.no Vi jobber med å holde disse sidene oppdatert
på de feltene der det er aktivitet i vår
menighet. Man kan også sende mail
til oss på adressen: post.lade@kirken.
trondheim.no

Vårbasaren
hadde bra besøk tirsdag den 4. april.
Folk trivdes og var i kjøpehumør.
Masse årer ble solgt, deilig suppe ble
servert til middag og selvfølgelig var
det kaffeservering med gode vafler og
kaker til. Det ble også solgt mye fint
håndarbeid og flott påskepynt. Takk
til alle som planla, forberedte og stod
på under basaren. Takk til alle som
bidro til et godt resultat. Vinnerne i
hovedutlodningen er alle varslet. Brutto
overskudd på vårbasaren ble kr. 34806,. Vi trenger flere gode hjelpere både til
vårbasaren og til julemessa. De som
deltar innbyr til et trivelig arbeidsfellesskap. Både vårbasaren og julemessa
er viktige møtesteder og miljøskapere
i Lade menighet. Og sist, men ikke
minst, bidrar disse arrangementene til
nødvendige inntekter til menighetens
aktiviteter.

Fasteaksjonen
til inntekt for Kirkens Nødhjelp, deltok
årets konfirmanter i. De gikk med innsamlingsbøsser i Lade kirkes nabolag
og sto utenfor kjøpesentrene på Lade
mellom kl. 17.00 og kl. 19.00 tirsdag
den 4. april. Tema for innsamlingen i år
var ”Ungdom ut av krig og krise”. Her

kan vi trygt bruke uttrykket: ”Ungdom
hjelper ungdom” . Aksjonen innbragte
kr. 11736,50. Sammen med offeret på
Palmesøndag på kr. 1665,-. Ble dete et
pent bidrag til Kirkens nødhjelps viktige
nødsarbeid.

Årets sommertur 8. juni
for Lade menighet går til Åfjord, Stokksund og Brekstad. Vi vil besøke tidligere menighetssekretær Heidi Nilsen på
hennes hjemgård, Mørreaunet, i Åfjord,
vi vil innom særpregede Stokksund
kirke og se den majestetiske Stokksundbrua. Middag spiser vi på ”Sørvesten”.
Vi satser også på å få til en liten handlerunde på Brekstad, byen på Fosen før
vi tar ferga og kjører via Orkanger hjem
igjen. Som tidligere år vil vår trivelige
og faste sjåfør, Lars Høiseth, bringe oss
trygt frem og tilbake. Pmelding til turne
kan gjøres ved å ringe eller oppsøke
prestekontoret.

Skaperverkets dag
Når man har hatt et arrangement i to år
på rad blir det gjerne regnet som en tradisjon her i Trøndelag. Dermed kan vi
si at markeringen av Skaperverkets dag
med en friluftsgudstjeneste i Korsvika
søndagen ved St-Hans-tider er blitt en
god tradisjon. I år vil vi også prøve å få
til en medvirkning fra noen av aktørene
i Korsvikaspillet. Spillet fremføres
23-25. juni på ettermiddags-/ kveldstid.
Gudstjensten blir søndag 25. juni kl.
11.00 i amfiet i Korsvika.

Speiderne trenger leder
Trondheim 8. gruppe av NSF trenger
speiderleder. Dette er et viktig tilbud til
barn og unge i vår bydel. Vi oppfordrer
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interesserte og motiverte lederemner til
å henvende seg til Bjarne Aasum, Victoria Bachkes v. 8.

Kirkebursdag i Lade kirke
Årets markering av pinse og kirkens
bursdag blir torsdag 1. juni kl. 10.30.
Det er barn fra barnehagene på Lade
som deltar i denne feiringen av kirkens
bursdag. Barn i førskolealder som også
bor på Lade er hjertelig velkomne. Vi
vil ha en liten samlingsstund inne i
kirka, så går vi rundt kirka og synger
bursdagssanger og vårsanger. Tilslutt
samles vi til kaker, saft og kaffe på
kirkebakken.

Møter i Lade menighet:
27.04.06 Torsdagsmøte kl. 19.00
09.05.06 Formiddagstreff kl. 11.30
10.05.06 Lade Diakonif. kl. 11.30
11.05.06 Torsdagsmøte kl. 19.00.
23.05.06 Lade Diakonif. kl. 11.30.
Alle er velkommen.
Alle møtene er i Lillesalen på KA
senteret.

Lademoen menighet
Husk menighetens hyggestund i
Lademoen kirke! Vårens siste møte blir
10. mai 2006 . Den årlige vårturen arrangeres onsdag 7. juni. Årets tur går til
Bortistu – Storli i Storlidalen.
Det settes opp buss og serveres god,
norsk tradisjonsmat på dette spesielle
spisestedet. Påmelding på Hygge-

stunden 10. mai eller på prestekontoret, tlf. 73523004 eller
73526362.

Ladestua kafé
*
*
*
*
*

Oppussing av steiner
Navnetilføyinger
Nedsliping av steiner
Bolting av steiner
Gravlykter og tilbehør

STOR UTSTILLING PÅ RYE
TRONDHEIM GRAVMONUMENTER AS
Fabrikk: Byneset v/Rye, 72 84 40 90 – Prinsens gt. 45, 73 50 27 80
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Heidi Amundsen
Tonje Bjørgen
Synne Johannessen Dolve
Aurora Andersen Hilde
Cecilie Gyldenløve Jenssen
Jan Christian Kristoffersen
Isabel Maria Moser
Anders Hofseth Pettersen
Anders Høydal Salberg
Åse Marie Strand

Lørdag 13/5-06:
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 13.00.
Helle Maarud Andersen

Anders Gerhardsen
Espen Tillerås Helseth
Håkon Iversen
Mats Lund
Magnus Martinsen
Julie Hvattum Sandersen
Siri Høye Wormdal

Joakim Haugen Utstrand
Magnhild Ottesen Øfsti
Anniken Gridseth Aas

Søndag 14/5-06:
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 13.00.

Søndag 14/5-06:
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 11.00.
Johan Brevik
Kristina Breivik Grotdal
Siri Kildal Hansen
Siv Chanida Hveding Husby
Cathrine Tviberg Pettersen
Christina Tviberg Pettersen
Rikke Roaldseth
Bettina Qiang Grande

Marianne Haugan
Hanna Hernes
Ingvild Wærdahl Holand
Aurora Rognan Larssen
Trine Aas Lium
Tony Christopher Aune Moflag
Robert Renolen
Marius Moholt Sehm

Vi gratulerer!

S
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Lørdag 13/5-06:
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 11.00.

KONFIRMANTER LADE
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Begravelser
Kremasjoner
Gravstøtter
Forsendelser
Blomster

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

TIL KONFIRMANTENE

CD
CD er blitt årets stikkord for det vi har drevet med og det
vi har lært sammen. La meg bli litt teknisk til å begynne
med i min hilsen. Jeg har ikke så mye datakunnskap, så
det er greit å få vist frem noe av det lille jeg har.
Compact disc står visst disse to bokstavene CD for. CD
er en bruksting i konfirmanters hverdag. CD’n kan inneholde musikk dere liker, men der kan dere også ha brent
inn skolearbeid eller avkoblingshjelp som spill og lignende.
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Det er slett ikke alltid at coveret (utsida) forteller noe om
hva som er på CD’n. En blank CD ser jo omtrent ut som
medaljene som ble delt ut under siste vinters OL. Derfor
må den åpnes, høres på og testes ut. Vi har på mange måter prøvd å åpne CD’n med Guds budskap siden høsten
i fjor og helt ut til konfirmasjonsdagene i mai. Noe har
dere kanskje opplevd som kjedelig og uten betydning for
livene deres. Noe har vært artig og interessant.
Innholdet har variert, hele tiden har vi åpnet CD’n
sammen og delt innholdet, med alvor og glede. Og takk
for det.
Når dette leses så har vi vært på det siste fellesarrangementet for alle konfirmantene i Midtbyen: Pilegrimsvandringen fra Lade kirke til Nidarosdomen. Med denne
vandringen friskt i minne kjenner dere vel igjen den andre betydningen av CD: Con Dios. ”Med Gud” betyr
det på spansk. Vi har omgåttes Gud og hans budskap. Vi
har jobbet sammen og hørt og opplevd Guds budskap til
oss: CD:
Gud er ikke et fjernt påfunn, men tilstede i vår virkelighet
med sitt ja til oss, ja til vår verdi som mennesker og ja til
vår tro som hans familie og synlige fellesskap på jord.
Livsreisen vår skal fortsette. Vi sier ikke ”Ha det.” Trenger ikke å si det vi som hører til i et fellesskap med CD,
der Guds ja alltid er med oss i tilstedeværelsen til den levende Jesus Kristus. Min hilsen til dere 37 konfirmanter
kan være på spansk i år, som et tilbud, som en mulighet og en utfordring for deres videre livsreise: Vaya con
Dios: ” Gå med Gud”
Jan Asbjørn Sagen, presten dokkers
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KONFIRMANTER LADEMOEN

Søndag 14/5-06:
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl.11.00
Camilla Irene Rædergård
Christoffer Solli
Harry Moiba
Haakon Morken
Jo Erlend Hillestad Disington
Kristian Aalberg
Kristin Maria Sæther
Linn Christine Dahl
Lisa Johansen Bjerke
Martin Bjørnstad
Oda Kristin Tellefsen
Rune Brattseth Andreassen

Vi gratulerer!
En hilsen til konfirmantene i Lademoen
Et av vårens vakreste høydepunkt er nå like rundt hjørnet,
konfirmasjonen.
Opp gjennom årene har jeg vært så heldig å bli kjent med
mange flotte unge mennesker. Årets konfirmanter føyer seg
inn i rekken av ungdommer som jeg er takknemlig for å ha
møtt. Dere har vist både engasjement og entusiasme. Vi har
hatt spennende samlinger med flere høydepunkter vil jeg tro.
Leiren på Mjuklia var en av dem, og ikke minst overnattingen

i Bakke kirke i høst. Men konfirmasjonstiden er jo noe langt
mer enn artige opplevelser, det er også en medvandring på
troens stier. Denne vandringen slutter ikke når konfirmasjonsgudstjenesten er over, men den forsetter livet ut. Vi retter
blikket fremover og beveger oss fremover på pilegrimsveien
hvor Kristus går ved vår side. ”Se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.” Matt.28, 20
Hilde Rosenkrantz, konfirmantprest
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ÅRSMELDING

Årsmelding 2005 for Lademoen prestegjeld
Lademoen menighet
Det er dypt beklagelig at Kirkelig
fellesråd enda ikke har sett seg i stand
til å tilsette ny soknediakon. Det så
lovende ut en stund. Det ble gitt klarsignal for utlysing, men så oppdaget
man at økonomien likevel ikke var
som den skulle og prosessen ble stoppet umiddelbart.

Menighetsbladet
Menighetsbladet er et viktig organ
for begge menigheter. Økonomien til
bladet var ikke den beste og mange
mente vel at bladet selv trengte til
fornyelse. Fra første nr. i 2005 fikk det
helt nytt utseende og endret format.
Samtidig økte man annonsemengden
med håp om en bedring i økonomien.

Sivilarbeideren, Sigurd Lühr Tonna,
som egentlig skulle vært hos oss til
utpå høsten, sluttet
i august da det skjedde en del endringer i siviltjenesten. Han avla rapport for
menighetsrådet,
som takket ham for utført tjeneste
blant barn og unge i menigheten.

Messefall
Liksom i fjor har det vært noen
messefall (avlyste gudstjenester) i
begge kirker på grunn av ansattes
ferier. Disse har stort sett falt innenfor
sommermånedene.

Vi vil rette en stor og varm takk til
de frivillige, som dekker den ledige
klokkertjenesten og avlaster kirketjener Jarle Haugum på hans frisøndager.
Likeså en hjertevarm takk til de(n)
som er kirkevert hver søndag. Det er
en oppgave som mange setter stor pris
på.
Vi fortsatte gudstjenestene i Lademoen bydelshus, men det synes ikke
som om dette er rett
tilbud. Vi klarer ikke å nå ut til de som
bor i området, selv om enkelte barn,
unge og voksne
er villige til å medvirke både i gudstjenestene og til kirkekaffen etterpå.
Her må det tenkes nytt.
Gudstjenestene på Laugsand bydelskafé var derimot godt besøkt.
Lade menighet
De store utfordringene som preget
Lade menighet det meste av året 2004
fortsatte til en viss grad også utover
i 2005. Riktignok fikk menigheten

en trofast og stabil vikar som kirketjener i Jan Magnus Sagen. Han
startet 27.september 2004 og har
vikariert gjennom hele 2005. En stor
takk til Jan Magnus for hans innsats.
Permisjonen til klokker Solveig Dahl
utløp i oktober og fra 1.november var
hun tilbake i tjenesten igjen. Asbjørn
Stokkvik fungerte sporadisk som
klokkervikar i 2005. En hjertelig takk
til ham for tjenesten. Vikarorganist
Heidi Husby ble dessverre syk på
vårparten og ny organist i fast stilling
ble Anne Cathrine Due Aagaard fra
1. august. I mellomperioden hadde vi
ekstra god nytte av Lisbeth Skogen.
Menighetssekretær Heidi Nilsens
ettårige permisjon løp ut i juni. Hun
valgte å slutte for å bli i Strinda
menighet. Lillian Buoso ble fast ansatt
som menighetssekretær 15.september
etter å ha vikariert i stillingen siden
august året før. Lillian kom fra en
tilsvarende stilling i Tempe menighet.
De frivillige i Lade stilte villig opp
som klokker og kirketjener ved behov.
De fortjener en stor og
varm takk. Gudstjenestene på Lade
allé 80 og minnegudstjenestene i Sjømenns Aldershjem fungerer utmerket.

Menighetsrådene
Våre to menighetsråd har hatt et aktivt
driftsår med bl.a. bispevisitas i to
avdelinger. Den opprinnelige visitasen, som skulle vært i april, måtte
utsettes på grunn av pavens begravelse. Vår biskop, som er preses i
bispekollegiet, måtte representere Den
norske kirke. Hovedvisitasen ble gjennomført i september. Lademoen feiret
sin kirkes 100 år med ulike tiltak gjennom året, men
med en særlig jubileumsuke i november.
Vi ansatte vil takke begge menighetsråd for deres trofaste og villige
innsats. Samtidig takker vi hjertelig
for de 4 år rådene har fungert og for
all omsorg vi har møtt, for all forbønn
vi har følt
og for all tid, energi og tjeneste som
er gjort.
Lademoen 11.april 2006
Tore Eid
sokneprest
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FØR I TIDEN

Barndomsminner fra Lademoen under krigen
Knut Otto Løkhaug
For en som er født i 1939 blir de fem krigsårene de
aller første leveårene. Det er utrolig hva man kan
huske, men det kan bero på at det var de første inntrykk
og at disse festet seg spesielt i minnet. I disse årene
bodde jeg i Grundtvigs gt. 3. Trehusene rundt oss var
dårlig isolerte, og dobbeltvinduer hadde vi knapt hørt
om. Dermed våknet vi på kalde morgener om vinteren
med igjenfrosne vinduer, og klærne var tunge, tykke og
stive. Det satte begrensninger i vår bevegelsesfrihet. Det
gjorde det slitsomt å være liten med upraktiske klær.
Sykdom hadde man respekt for. Flere barnesykdommer
florerte: difteri, kikhoste, engelsk syke og tuberkulose.
Jeg husker at jeg som fireåring måtte få stukket opp
trommehinnen på grunn av ørebetennelse. Bedøvelsen
var noen dråper eter på et gasbind lagt over nesen.
Krigen som sådan merket vi ikke så mye til, men vi
så ofte de tyske soldatene. Jeg hadde en bestekamerat
som hette Arne. Han bodde i nabohuset. En gang han
og jeg tok en tur på brygga for å se på havnelivet, ble vi
bedt med på båttur av noen tyske soldater. Vi hadde ikke
rodd langt før en av tyskerne ble helt vill og hoppet på
sjøen. Jeg begynte å gråte, mens Arne var av den tøffe
typen og mente vi ikke måtte vise tyskerne at vi var
redde.

”Snyt deg i nesa”, sa Arne, ”så tror tyskerne at det er
derfor du har tårer i øynene”. En gang fikk jeg en liten
hundevalp. En dag lekte vi i gata med hunden. Da kom
en tysk soldat forbi. Han tok hunden og bare forsvant
med den.
Det minnet som sitter best er fra min treårsdag. Da fikk
jeg en trehjulssykkel. Det var stort. Midt på natten fant
de meg syklende på kjøkkenet.
Fisk var det ofte til middag. Fersk torsk eller hyse ble
det laget fiskekaker av. Min morfar sendte fisken fra
brygga med trikk. Han kjente godt konduktørene som
gjerne fikk litt fisk selv for tjenesten. Da fisken var sendt
av gårde, ringte morfar hjem til oss og varslet. Så var det
min jobb å stå ved endeholdeplassen ved trikkestallen
og vente på rett trikk. ”Er det fiskpakke til oss?”spurte
jeg for hver trikk som kom. En gang var jeg med mor til
Skogn. Det ble en slags illegal kjøttsmuglertur. Det var
strengt forbudt å ha med varer fra landet til byen. All
handel måtte foregå via systemet med rasjoneringskort.
Mor tok med kjoletøy innover.
Det var mangelvare på landet, og vi fikk kjøtt, egg og
fløte tilbake. Vi reiste med et skramletog som skrek og
jamret seg av sted. Etter noen dager i Skogn måtte vi
returnere til byen.

Kan du investere litt av din
tid i andres liv?

søker lyttende medmennesker 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

GUDSTJENESTER OG MØTER

Mor pakket all maten forsvarlig og la den i kofferten. Fløten var hun særlig glad for. Hun likte svært
godt krem i alle varianter; med syltetøy, og i kromkaker til multer. Hennes motto var: ”Kremen skal
frem til de tusen hjem”. Hjemturen ble nifs, syntes
jeg. Da vi kom til Hommelvik, hadde det vært sabotasje på jernbanelinjen. Folk fra hjemmefronten
hadde vært på ferde.
Det gjaldt å stoppe troppetransporter og krigsmateriell som skulle nordover. Vi måtte forlate toget
og skifte til et annet skrangletog som kunne ta oss
videre til Trondheim. Nå var gode råd dyre, men
mor fant råd som vanlig. Hun ropte på en av de
tyske soldatene og ba om hjelp med bagasjen, da
hun hadde en liten gutt å ta vare på. Galant loste
soldaten oss gjennom kontrollen og hjalp oss inn
på toget. Jeg husker jeg fikk bon bon (sukkertøy) av
ham og maten kom velberget hjem til Voldsminde.
Det var ingen dusj eller bad hjemme hos oss. Vasket oss fikk vi likevel til.
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For oss var det vaskevannsfatenes tid. Vann ble
kokt på komfyren og båret til soverommene i store
vannmugger. Lokale offentlige bad fantes det flere
av rundt om i bydelene. De ble flittig benyttet av de
som bodde i området.
Min tante var urolig av natur. Alt skulle gå fort for
seg. Hun arbeidet på Lade fabrikker og forventet at
middagen skulle stå på bordet når hun kom hjem
fra jobb. Mormor hadde alltid to bordsettinger til
middag. Det var ikke så greit å ha alt ferdig i
tide. Men en dag hadde mormor satt varm suppe på
en krakk ute ved grinda. Da min tante kom, spurte
mormor på sin stillferdige måte om dette var tidsnok servering.
Endelig kom freden. Den skapte stor glede også på
Lademoen.
Disse barndomsminnen er et forkortet versjon fra en lengre
artikkel Løkhaug har sendt oss. Vi takker hjertligst for dette
bidraget som gir innsikt i livet på Lademoen under krigen.

Red.

Tlf. : 73 53 22 00, www.tlfas.no, t-agent@tlfas.no
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Døpte i Lade kirke
12.02.06 Trym Sollie- Hanssen
19.02.06 Filip Isaksen
19.02.07 Theodor Lund
19.02.06 Charlotte Gjersvold
Svendsen
19.02.06 Nicolai Ulvan
26.02.06 Vida Hoff
26.02.06 Hanna Henriksø
Kristiansen
05.03.06 Fillip Johannes Gjønvik
Faaren
12.03.06 Vilde Hansen
12.03.06 Janne Charlotte Thoresen
Nordnes
19.03.06 Lise-Lotte Jarosch-von
Schweder
19.03.06 Johanne Giæver Overland
26.03.06 Alexander Meland
26.03.06 Håkon Grøtli Nygård
26.03.06 Martine Sofie Svendsen
26.03.06 Dorthe van der Eijk
02.04.06 Nikolai Lexau Overland
09.04.06 William Schjerve Moe
Andre kirker
19.02.06 Edvin Skøre Hedman
26.03.06 Isak Nikolai Buan
09.04.06 Even Berg Martiniussen
16.04.06 Sebastian Ramsland Møll
Vigde i Lade kirke.
25.02.06 Tone Berit Ørnskar og
Fredrik Schevik Johnson.
07.03.06 Maria Tyse og
Terje Wilmann Årmo
Døde i Lade menighet.
03.01.06 Bjørn Reidar Skyttersæter
Jacobsen
22.01.06 Dagmar Kristine
Wattengård

PERSONALIA LADE OG LADEMOEN
29.01.06 Charlotte Storå Myhrvold
29.01.06 Ragnhild Amalie
Michaelsen
29.01.06 Kolbein Jenssen
31.01.06 Einar Uddu
21.02.06 Agnes Helene Haugen
26.02.06 Kirsten Kristine Holmen
27.02.06 Alma Margrethe
Dragaasøien
05.03.06 Ingemar Ingnes
08.03.06 Ingeborg Nikolaysen
09.03.06 Dagmar Kristine Stene
19.03.06 Brit Fjeldvig
LADEMOEN MENIGHET
Døpte i Lademoen kirke
12.02.06 Thea Lenore Selberg
Staveli
26.02.06 Sara Johnsen Bachmann
12.03.06 Jo Erlend Hillstad
Disington
30.04.06 Daniel Andersen

Menighetsbladet trenger utbærere
Menighetsbladet deles ut til alle som bor
på Lade og Lademoen. Vi som lager
menighetsbladet prøver å lage det slik at
det byr på interessant stoff for de fleste i
bydelene våre.. Heldigvis stiller mange
frivillige opp og sørger for at bladet kommer i våre postkasser.
Nå mangler vi tre bud til å dele ut
menighetsbladet på Lademoen. Det er
viktig at vi får noen til å ta på seg denne
oppgaven, ellers vil det være mange som
ikke får menighetsbladet.
De som har utdelingsruter forteller at det
er en fin spasertur/trimtur å gå med bladet.
Samtidig som man får frisk luft og mosjon
gjør man en viktig jobb for Lademoen
menighet.
Interesserte kan melde seg til Lademoen
menighetskontor.

Menighetsbladets økonomi Giro
I dette menighetsbladet er det lagt inn en
giro. Etter at postverket innførte gebyr på
girobetaling, har inntektene til menighetsbladet minket dramatisk. I dette nummeret
er det innlagt en giro for at de som vil og
Andre kirker
kan betale for menighetsbladet på den
26.02.06 Vida Hoff
måten (for eksempel via nettbank), kan
05.03.06 Kåre Fossum
det. Merk: Gaver til menighetsbladet kan
05.03.07 Lars Fossum
trekkes fra på skatten.
05.03.08 Emma Kristine Grønbech Det kan hende at dette er siste gang vi legger en giro inn i bladet, for det koster en
19.03.06 Thea Aas-Skanche
del penger det også. Derfor vil vi minne
10.04.06 Kari Vaagland Larsen
om andre måter å gi en gave til menighets16.04.06 Oskar Mjelde Oldren
bladet eller betale en abonnementspris om
du vil:
Døde
Du kan stikke innom menighetskontoret
23.01.06 Oddny Julie Strand
og betale der, helt gebyrfritt. Kvittering
29.01.06 Alf Aursand
kan du også få.
29.01.06 Charlotte Storå Myhrvold I våre to kirker har vi ofring til menighets01.02.06 Harry Martinsen
bladet, da kan du også gi din gave.
21.02.06 Tormod Ostad
Vi er helt avhengig av giverviljen til
menighetsbladets mottagere for å kunne
24.02.06 Synnøve Martine Berg
fortsette å gi ut bladet. Takk for din støtte!
03.03.06 Per Myrslo

09.03.06 Dagmar Kristne Stene
14.03.06 Johanne Melkstavik

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

Takk for oppmerksomhet
Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning min 70-årsdag. Liv Norum

LADEMOEN PRESTEGJELD
Sokneprest
Tore Eid
7070 Bosberg
Tlf. 72 84 66 82/ 92 21 60 18
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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
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

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
Karl Ludvig Sellgren karl@skbt.no
Jan Voigts vei 12, tlf. 73 50 19 08

Neste nummer av menighetsbladet kommer torsdag 22. juni 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 8.juni. 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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Velkommen
til kirke!
Søndag 7. mai – 3. s.e. påske
Joh 14,1-11
Lademoen kirke
Gudstjeneste m/50-årskonfirmantene kl 11.00 v/Tore Eid
Kirkekaffe
Ofring til menighetens
arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen
Lørdag 13. mai – 4. s.e.
påske
Joh 7,37-39
Lade kirke
Gudstjeneste med konfirmasjon
kl 11.00 og kl 13.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens ungdomsarbeid
Søndag 14. mai – 4. s.e. påske
Joh 15,10-17
Lademoen kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00
v/Hilde Rosenkrantz.
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Gudstjeneste m/konfirmasjon kl 11.00
og kl 13.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens ungdomsarbeid
Søndag 21. mai – 5. s.e. påske
Matt 6,6-13
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Kristenrussens
misjonsprosjekt
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Dronning Mauds Minnes
Høgskole
Bursdagskirkekaffe i anledning at
kap. J. A. Sagen fyller 50 år.
Åpent hus på KA-senteret

Mandag 5. juni – 2. pinsedag
Apg 2,42-47
Lademoen
Gudstjeneste i Laugsand
Bydelskafé kl 11.00
v/Tore Eid. Kirkekaffe.
Lade kirke
Høymesse Lade Allé 80
kl 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen

Torsdag 25. mai – Kristi Himmelfarstdag
Apg 1,1-11
Lademoen kirke Ingen gudstjeneste.
Felles gudstjeneste i Lade kirke
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til misjonen
Søndag 28. mai – 6. s.e. påske
Joh 17,9-17
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid
Ofring til menighetsbladet
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Kirkens SOS.
Torsdag 1. juni.
Kirkebursdag med barnehagene
kl. 10.30 v/ Jan Asbjørn Sagen
Søndag 4. juni – Pinsedag
Joh 14,15-21
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00
v/Tore Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen

Søndag 11. juni – Treenighetssøndag
Matt 28,16-20
Lademoen kirke
Gudstjeneste i Lamo’parken kl
11.00
v/Tore Eid. Kirkekaffe
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Søndag 18. juni – 2. s.e. pinse
Fork 12,17
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til KFUK/KFUM
Søndag 25. juni – 3. s.e. pinse
Luk 19, 1-10
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade
Friluftsgudstjeneste i Korsvika kl 11.00.
Skaperverkets Dag.
v/Hilde Rosenkrantz og
Jan Asbjørn Sagen
Kirkekaffe.
Søndag 2. juli – 4. s.e. pinse
Luk 15, 11-32
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

