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KONFIRMANTER ANNO 1956

50-årskonfirmantene i Lademoen

Vi liker å jubilére. I hvert fall likte de seg godt de 35 jubilanter, som i Lademoen kirke søndag 7.mai feiret
sine 50 år siden konfirmasjonen. Kullet i 1956 var på om lag 180 jenter og gutter til sammen. Det krever
sitt å skulle oppspore alle disse så lenge etterpå. Med svært god hjelp av flere fra kullet klarte de å finne
fram til over 100. Disse bleinvitert. Noen kom langveis fra. Andre bodde her i byen eller i en nærkommune. Det startet med gudstjeneste. Siden ble det kirkekaffe, som menigheten spanderte. Etter hvert gikk
praten både lystelig og hørbart og latteren satt løst. Det var tydelig at de 50 år mer og mer ble visket ut
og de var tilbake til tiden rundt 1956. Minner om det ene og andre ble trukket fram, både fra skoletiden
og samværene med konfirmantpresten Per Kne.
Vi andre, som fikk gleden av å være med, tror jubilantene koste seg stort. I hvert fall takket de hjertelig
for seg når de gikk med både bukk og varme håndtrykk.
T. Eid

FOLKEKIRKEPARKEN
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Parkgudstjenesten 11. juni
Kirketjener
Jarle i stolflyttebransjen-

John Avløs var dagens
organist - på trekkspill!

Vel møtt til kirke!

Kirkekaffe under mottoet
”Kringle til folket”!

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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HISTORIEGLIMT

Innherredsveien på Lademoen
ved Per Øverland
Gamle Kongevei 1. Den veien ble på 1700-tallet lagt
litt opp i skråningen, syd for landeveien, fordi terrenget
der var tørrere, men samtidig mer bakkete. Likevel gikk
ikke den gamle landeveien ut av bruk. Etter hvert ble
det lagt bruer over bekkene før de med tiden ble ført i
rør og forsvant ut av syne.
Det gamle veiløpet startet ved fergeleiet ved Nidelva,
litt nedenfor dagens Bakke bru. Den startet ved Fergemannsstien og utgjorde en forlengelse av Nedre
Bakklandet. Etter hvert ble hus og virksomheter naturlig nok lagt langs veien. I 1715 ble det bygd kirke inntil
veien, Anne Dorothea kirke, den nåværende Bakke
kirke. Da travelheten økte og landeveien ble bredere,
kom Bakke kirke til å legge midt i veien! Da trikken fra
Lademoen til Ila kom i 1901, ble trikkeskinnene lagt i
en bue rundt kirka. I 1939 ble hele kirka flyttet opp til
sin nåværende plass. Før kirka ble bygd, lå Bakke gård
og før den Bakke kloster, på bakken over veien. Innenfor Bakke gård ble hovedhuset på Rosenborg gård bygd
ut mot veien og begge ligger der enda. Langs veien på
nedsiden lå i lang tid en lang, smal reperbane. Her kom
basarene og Østre Folkebad.
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Det er den gamle
landeveien ut av
byen østover som
i dag bærer navnet
Innherredsveien.
Det var i 1878
den offisielt fikk
dette navnet, men
det er langt eldre.
De fleste som i
eldre tid skulle til
eller fra Innherredsbygdene, kom
til byen med egen
båt eller med rutebåter da de begynte å trafikkere fjorden. Landverts trafikk utviklet seg smått om senn til det omfanget den har
i dag. Landeveien var fra først av et tråkk av mennesker
og hester. Den ble kløvvei og deretter så smått kjerrevei.
Vår og høst var den sølete og nesten ufremkommelig
over Lademoen, ikke minst der bekkene krysset veien.
Den første skikkelig opparbeidete veien til avløsning av
den gamle landeveien var Gamle Kongevei som i dag
starter ved Den nyapostoliske kirke, som har adresse
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www.svanholm.no

TRONDHEIM

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

HISTORIEGLIMT
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Trondheim mekaniske verksted ble anlagt mellom elva
og veien. Det ble tett med hus og virksomheter på begge
sider av landeveien.

Eli plass gård var i lang tid Lademoen skole, Sætherskolen. Der var kommunelokalene og der holdt også Strindens Sparebank hus.

Ny bebyggelse kom videre innover langs veien. Det samme mønsteret som på Bakklandet, ble fulgt på Lademoen
da den ble bydel i 1893. Store leiegårder og industri ble
først satt opp inntil de gamle landeveien. Burangården,
nr. 59, ble bygget der Leergaardgården lå til 1920-årene.
Nr. 59b var før Brødfabrikken til Wilh. Hoff, men så ble
Trøndermeieriets store flotte bygning reist der. Da Trøndermeieriet flyttet til Tunga, ble bygningen til Lademoen
Postkontor.

Det er ikke bare i dag kommunikasjonslinjene bestemmer hvor folk treffes og virksomheter reiser sine bygg.
Slik har det alltid vært. Innherredsveien gir oss en ypperlig illustrasjon på sammenhengen mellom samferdsel og
virksomhet.
Det er tankevekkende at dagens voldsomme trafikk jager
forretninger bort fra Innherredsveien av mangel på parkeringsplasser og vanskeligheten med å stoppe!

Postkontoret hadde i lang tid ligget på andre siden av
veien litt nærmere sentrum. I dag holder Idrettsbingo til
i nr. 59b. På nr. 61 ble i 1910-11 oppført fabrikkbygning
til Trondhjems Preservering Company. I dag er det hybelhus. Lenger inn kom leiegårder og så er vi ved det gamle
sentrum for Strinda herred. Det lå selvsagt ved den gamle
landeveien.
Der Lademoen kirke har ligget fra 1905, var det planen å
reise Strindas nye hovedkirke, den som likevel ble bygget
på Moholt for å ligge mer midt i soknet. Lademoen kirke
har adresse Innherredsveien 78.
Omkring dette stedet lå hovedbygningene på tre gamle
gårder: Eli plass gård, Lykkens Prøve og Voldsminde.
Voldsminde gård var lenge lensmannsgård.
Tingstua lå her. Gravplassen lå der veikrysset nå er. På
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TAKK

Åpen Kirkegruppe
Trøndelag
- Et levende og frigjørende økumenisk fellesskap
der en kan bli bevisst at også homofil, lesbisk og
bifil identitet er en viktig ressurs til personlig utvikling, nærhet til andre mennesker og til personlig tro og vekst.
Åpen kirkegruppe
Postboks 3559
7019 Trondheim
Tlf : 41 14 80 86
E-post : aakt@start.no

Nettadresse: http://home.no.net/aakt/

Takk te
dokk!
Jeg vil takke hjertelig for all varm og
gledelig oppmerksomhet som ble vist
meg i forbindelse med min 50-årsdag.
Takk for alle fine gaver. Det kan hende
at Hurtigruteturen må utsettes til neste
sommer, men den som gleder seg til noe
godt…
En spesiell takk til alle som bidro med
en hjelpende hånd, sanger og gode ord
på dagen. Sammen med de fremmøtte
gjorde dere dagen til en helt spesiell
og minneverdig opplevelse for meg og
mine. Takk te dokk !
Jan A. Sagen
(Over 50 år)

MENIGHETSNYTT LADEMOEN
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Hva skjer i Lademoen i september 2006
Stort loppemarked i Lademoen lørdag 2. september.
Tradisjonen
tro blir det
loppemarked
i år også.
Kanskje det
største vi har
hatt, i hvert
fall det
beste. Varesortimentet er stort og variert. Fra
knapper og glansbilder til nesten elefanter og
krokodiller.
Markedet blir på vanlig plass utenfor kirkas
vestfront og inne i kirka, med boksalg,
krustøy og allehånde smågjenstander. Kanskje kan det finnes noe helt enestående og
verdifullt. Gis det tid og mulighet blir det
også auksjon, hvor publikum selv kan få
være med å bestemme prisen. Kaféen er åpen
under hele markedet for salg av god kaffe og
te, saft eller brus med noe
godt spise til.
Selv om vi har mange lopper allerede, så tar
vi gjerne i mot mer.
For alle dere som har lopper har vi kuren
– ring menighetskontoret 73 523004/
726362. Møt opp i god tid på auksjonsdagen.
Det er da utvalget er størst! Salget starter
kl.11.00!

Diakoniens Dag i Lademoen
søndag 10. september kl.11.00
Diakoni er en svært viktig oppgave i kirken.
Derfor har diakoni (= omsorg
for de som trenger det) alltid hatt en sentral
plass i Lademoen menighet. Den starter med
gudstjeneste i kirka kl.11.00 og etterpå samles
vi bakerst i kirka til sosialt treff med spise,
drikke og en god prat. Den som trenger
kirkeskyss den dagen tar kontakt med
kontoret i tlf. 73 523004/526362.

”Barnas kirkebok” – familiegudstjeneste i Lademoen kirke
søndag 17.september kl.11.00
Dette er den
store dagen for
alle 4-åringer i
Lademoen. De
inviteres til en
spesiell familiegudstjeneste hvor
vi feirer at det er
omtrent 4 år siden
de ble døpt. Vi kan vel også kalle dagen for ”4 års
dåpsbursdag”.
Som en liten gave fra menigheten får de
”Barnas kirkebok”. Etter gudstjenesten
blir det brus og kaker til barna og kaffe/te
til de voksne.
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Flere sangere!

Å være organist i Lade kirke er
en tilværelse der man er tett innpå
livets store begivenheter og mysterier: Dåp, konfirmasjon, vigsel og
gravferd. I kirken møtes sorg og
sinne, fortvilelse og angst, glede
og forhåpning. Kirken skal møte
mennesker med innforlivelse og

MENIGHETSNYTT LADE
romslighet, med ord, sakrament og
også toner. Organistens oppgave er
å følge tekstene, stemningen og å
forsterke budskapet.
Primært brukes orgelet. Ved spesielle anledninger synger kirkekoret
eller det engasjeres solister. Medlemmer av kirkekoret møter jevnlig
opp på galleriet ved gudstjenestene
og støtter opp om salmesangen og
har eventuelle andre innslag. Dette
er til stor glede for både organist
og menighet. MEN. Vi trenger flere
sangere!
Lade menighet er stor og ressurssterk. Sikkert fins det sangglade

Lade-beboere som kunne finne
glede i å være med i Lade kirkekor!
Vi øver annenhver uke; dette året
har det vært torsdager. Jeg sier det
slik at det eneste kravet for å bli med
i koret, er at man synger sånn noenlunde rent, ikke er redd for små (og
store) utfordringer og ellers har en
vennlig innstilling til omverdenen.
Ta kontakt med menighetskontoret
for nærmere informasjon.
Ellers ønskes alle en god sommer
fra organisten i Lade kirke,
Anne Cathrine Due Aagaard

Kulturkvelder i Lade kirke
Også til høsten vil vi invitere til kulturkvelder i Lade
kirke. Datoene er ikke fastsatt ennå. Det er litt avhengig
av dem som skal bidra på disse kveldene. Vi vil satse på
et variert program som kan ha interesse for alle som bor
på Lade. Som tidligere år har vi også i vår hatt vellykkede kulturkvelder og vi vil gjerne fortsette i denne gode
tradisjonen. Vi ser frem til å kunne invitere alle på Lade
til kulturopplevelser i Lade kirke også til høsten.

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
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Konfirmanter 2006-07

Konfirmantene for 2006-07 har allerede hatt
innskriving. 33 unge har allerede meldt seg
på kommende års konfirmantopplegg i Lade
menighet. De har fått informasjoner som er
nødvendige for at de kan starte på opplegget. Vi har også gjort et par stunt for å utforske og legge brett på troen. Vi har brettet ark
og alle kommende konfirmanter har fått med
en kors-souvenir med navnet sitt på. Den kan
oppbevares til vi møtes til høsten. Vi har løpt
rundt kirka for å minne oss på at tro er å være i
bevegelse.
Konfirmantforberedelsene starter opp onsdag
6.september kl. 18.00 i Lade kirke. Vi håper å
kunne gjennomføre en tårnsafari etter samlingen er slutt. Et påminnelsesbrev, ”Wanted”, vil
bli sendt alle de påmeldte omkring 14 dager før.
Eventuelle etternølere kan fortsatt melde seg
på. Ta kontakt med prestekontoret, se telefon
og mailadresse her i menighetsbladet. Vi vil
understreke at for å være konfirmant i kirken
trenger man ikke å ha en ferdig og tydelig kristen tro, man trenger bare å være litt nysgjerrig
på hva kristentro betyr i praksis.
De som melder seg på til konfirmasjon i kirken
trenger heller ikke å være døpt på forhånd..
Flere av de som nå har meldt seg på ønsker å bli
døpt under konfirmasjonsforberedelsen.
Velkommen !

Formiddagstreffet
Starter opp igjen med
sine samlinger tirsdag 12. september
kl. 11.30. Nye og
faste deltagere ønskes
velkomne til samlingene i KA-Senterets
lille sal. Vi har plass
til flere som ønaker å
samles et par timer i
trivelig selskap. Av
programmet nevner vi
kulturinnsalg, opplesing, sang og musikk,
andakt, utlodning og
bevertning.
De som har vært
samlet på treffet var på
sin tradisjonelle sommertur torsdag 8. juni.
Da var vi på besøk på
gården til tidligere menighetssekretær Heidi
Nilsen. Vi var innom
Stokksund kirke, spiste
”blandabaill”med
tilbehør til middag på
Sydvesten kro og så
Hurtigruta gå gjennom
Stokksundet.

Høstens vakreste
opplevelse !
Familiegudstjeneste for 4-åringer
3. september kl. 11.00 i Lade kirke
Som en del av trosopplæringsprogrammet i Lade menighet inviterer
vi til familiegudstjeneste for alle
døpte fireåringer på Lade. Da
feirer vi en gudstjeneste sammen
som er forsøkt tilpasset de som
er dagens hovedpersoner, nemlig
fireåringene. Under gudstjenesten
vil vi også dele ut en bok: ”Min
egen kirkebok” til alle fremmøtte
fireåringer Vi håper også å aktivere
barna med sang i gudstjenesten.
Etter gudstjenesten er det kirkesaft/kirkekaffe for alle.
Omkring to uker før gudstjenesten
kommer en invitasjon til fireåringen personlig i posten. Med
invitasjonen sender vi også en CD
som gir en forsmak på stoffet og
sangene i ”Min egen kirkebok”.
CD’n er fireåringens til odel og eie
Vi vil også innby fireåringene itl å
bli med på et kortilbud som vil ha
øvinger annenhver mandag fra kl.
17.30.-18.30., slik vi planlegger
nå. Første samling er planlagt til
mandag 4. september kl. 17.30.
Velkommen !

Disse turopplevelsene
og mange flere miljøopplevelser vil vi dele
påd et første formiddagstreffet til høsten.
Velkommen den 12.
september.

Tlf. : 73 53 22 00, www.tlfas.no, t-agent@tlfas.no
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LADE MENIGHET
Døpte i Lade kirke
23.04.06 Sunniva Barth-Heyedahl
Øvre
23.04.06 Lillebjørn Waagen
23.04.06 Silja Wigum-Karlsen
23.04.06 Veronika Ystmark
30.04.06 Olivia Ester Lundseng
21.05.06 Petra Nordstrand
21.05.06 Alexander Ferdinand Hetle
Pedersen
21.05.06 Kalle Stensås
25.05.06 Vemund Thue Gabrielsen
28.05.06 Tage André Eilertsen
04.06.06 Thora Bjarnøe Brandsegg
04.06.06 Emil Stavrum Rønning
04.06.06 Hedda Widding
Andre kirker
23.04.06 Live Høknes Gjellesvik
Vigde i Lade kirke.
09.04.06
Laila Beate Kjønstad Werenskiold
og Jens Christofer Werenskiold
27.05.06
Marit Rimereit Bjørtomt og Harald
Bjørtomt
03.06.06
Ina Brækken og Svein Robøle
03.06.06
Gunn Helen Wikan og Bjarne
Øivind Bystad
Døde i Lade menighet.
13.04.06 Audun Bergliot Aune
24.04.06 Ruth Mikalsen
02.05.06 Leif Johan Jacobsen
04.05.06 Lisa Berg
06.05.06 Trond Arve Loktu
06.05.06 Arvid Dagfinn Sneeggen
06.05.06 Aslak Aagaard

PERSONALIA LADE OG LADEMOEN
12.05.06 John Ivar Bye
21.05.06 Kjell Sigmund Loe
21.05.06 Roald Sandvik
26.05.06 Astrid Haukland
27.05.06 Jorun Hernes

MØTER I
MENIGHETENE
Lademoen menighet

LADEMOEN MENIGHET
Døpte
21.05.06 Edvin Stokkan
28.05.06 Daniel Villa
Andre kirker
23.04.06 Sander Lund Hegge
30.04.06 Iver Risvik Heia
30.04.06 Kristin Langsåvold
21.05.06 Kalle Stensås
28.05.06 Amalie Larssen
04.06.06 Edvard Malvin Heen
Nakken
04.06.06 Marte Regina Ruud
04.06.06 Eirin Støfringsdal
11.06.06 Samuel Tangvik Almaas
Velsignelse Lademoen kirke
29.04.06
Anne Berit Bjørken og Tormod
Kjensjord
Døde
04.04.06 Otto Magnar Selnes
07.04.06 Arvid Berg
14.04.06 Guttorm Nåvik
23.04.06 Anders Aune
01.05.06 Trond Nicolaysen
05.05.06 Torolf Dahl
08.05.06 Oddlaug Marie Monstad
15.05.06 Marie Synøve Høvik
17.05.06 Jan Aspaas

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

Husk menighetens hyggestund
i Lademoen kirke
Onsdag 13. sept. kl 12.00
Onsdag 11. okt. kl 12.00

Lade menighet:
31.08.06
Torsdagsmøte kl 19.00
05.09.06
Lade Diakoniforening kl. 11:30
12.09.06
Formiddagstreff kl. 11:30
14.09.06
Torsdagsmøte kl 19.00
19.09.06
Lade Diakoniforening kl. 11:30
28.09.06
Torsdagsmøte kl 19.00
03.10.06
Lade Diakoniforening kl. 11.30
10.10.06
Formiddagstreff kl. 11.30
12.10.06
Torsdagsmøte kl 19.00
17.10.06
Lade Diakoniforening kl. 11:30
Alle er velkommen.
Alle møtene er i Lillesalen på
KA senteret.
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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

Lademoen sokn.

Lade sokn.

Sokneprestkontoret:

Lade prestekontor:

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

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

Hjemmeside: http://lade.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, vikar: Jan Magnus Sagen,
tlf. 99305738. Fra 15/8: Lennart Ståhl tlf. 73 92 13 60
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 21. september 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 7.september. 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. 90644798.
E-post: ola.domaas@hist.no
Grafisk utforming og trykk: Offset-Trykk Christiansen AS, tlf. 73 93 36 60, firmapost@offset-trykk.com

Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 3 2006

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
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke: Ingen gudstjeneste
Søndag 9. juli – 5. s. e. pinse
Joh 8,2-11
Lademoen kirke: Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Hilde Rosenkrantz. Ofring til Misjonen
Søndag 16. juli – 6. s. e. pinse
1.Kor 12,27-31
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke: Ingen gudstjeneste
Søndag 23. juli – 7. s. 2. pinse
Matt 16,24-27
Lademoen kirke: Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid. Ofring
til Menighetens arbeid
Søndag 28. juli
Lademoen kirke kl 20.00: Vandregudstjeneste til Olavsvaka.
Søndag 30. juli – 8. s.. e. pinse
Matt 10,28-31
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til GåUt-senteret - Hurdal

Lade kirke
Gudstjeneste kl. 11.00v/Jan Asbjørn
Sagen. Ofring til Menighetens arbeid
Søndag 6. august – 9.. s. e. pinse
Matt 7,21-29
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Jan Asbjørn
Sagen
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Ingen gudstjeneste.
Søndag 13. august – 10. s. e. pinse
Luk 12,2-48
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00v/Jan Asbjørn Sagen. Ofring til Menighetens arbeid
Søndag 20. august – 11. s. e. pinse
Joh 6,66-69
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Kirkens Bymisjon
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Søndag 27. august – 12. s. e. pinse
Luk 9,57-62
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz. Ofring til Menighetens arbeid
Søndag 3. september – 13. s. e. pinse
Matt 12,33-37
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Fjellseter Kapell

Søndag 3. september – 13. s. e. pinse
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/ Jan
Asbjørn Sagen. Utdeling av ”Kirkebok” til 4-åringer. Kirkekaffe. Ofring
til menighetens dåpsopplæringsarbeid.
Søndag 10. september – 14. s. e.
pinse
Matt 5, 43-48
Lademoen kirke
Temagudstjeneste kl 11.00 v/Tore Eid
Diakoniens dag. Kirkekaffe.
Ofring til menighetens diakoniarbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/ Hilde Rosenkrantz. Ofring til Misjonen.
Søndag 17. september – 15. s. e.
pinse
Joh 5,1-15
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/Hilde
Rosenkrantz
Utdeling av Barnas Kirkebok til
4-åringene.
Kirkekaffe
Ofring til Menighetens dåpsopplæringsarbeid
Lade kirke
Gudstjeneste med presentasjon av
konfirmanter kl 11.00 v/ Jan Asbjørn
Sagen. Ofring til Menighetens ungdomsarbeid. Kirkekaffe.
Søndag 24. september – 16. s. e.
pinse
Luk 10,38-42
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Jan Asbjørn
Sagen
Ofring til Institutt for Sjelesorg
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid. Ofring
til Menighetsbladet.

