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BI L L E D K U N S T E N S TROSUTRYKK
I Lademoen kirke er alterbildets motiv hentet fra fortellingen om
Emmausvandrerne i Lukas 24, 13 ff. Bildet med Jesus og de to
disiplene lyser mot oss hver gang vi trer inn i kirkerommet. På en
enkel og likefrem måte fremstilles påske-underet for oss. Alterbildet minner oss om lysets seier over mørkets krefter. Slik kan et
bilde føre oss inn i troens landskap.
Med ferske minner fra lyse og varme sommerdager beveger vi oss
nå mot høstmørket. Men midt på høsten feirer vi i kirken høstens
Påskedag.
I år faller feiringen på søndag første oktober. Dette som en påminnelse om at vi fremdeles er omgitt av påskemorgens lys.
Alterbildets gjenskapelse av fortellingen i Lukasevangeliet gjør
kirken på Lademoen til en påskekirke. Et blikk mot altertavlen
er nok, og bak mørketiden kan vi skimte en lysstrime som aldri
slukner.
Hilde Rosenkrantz

Va n d r e g u d st j e n e ste
Kvelden den 28. juli startet et tyvetalls stykker vandringen fra
Lade kirke mot Nidarosdomen og Olavsvaka.. Underveis hadde vi korte stopp med tekstlesning, sang og bønn i Lademoen
og Bakke kirker.
Denne vandregudstjenesten er et årvisst innslag i olsokfeiringen her i byen. Også fra vest og sør kommer det flokker som
følger den gamle pilegrimsleia. Vi møter hverandre i Vår Frue
kirke og går derfra i samlet flokk til en stemningsfull gudstjeneste i Nidarosdomen fra kl. 23.
Dessverre erfarer vi at dette helt unike gudstjenestetilbudet,
med mulighet til å ”feire gudstjeneste med bena, hjerte og
hode”, er svært lite kjent i våre bydeler. Dette er et tilbud
som passer både kirkefjerne og kirkenære..Vi vil minne om
tilbudet i god tid neste sommer, men anbefaler allerede nå å
sette av plass for en helt spesiell ferieopplevelse: Vandregudstjeneste og Olavsvaka 28.-29. juli neste sommer.

HVA VIL VI ?
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Et menighetsråd med vanlige folk

Nå er vi i gang 11 ”nye” og to ”erfarne”
innkalte til Lade menighetsråds møter.
Vi møter både medlemmer og varamedlemmer. Det første vi ”nye” erfarte da vi
møttes, det gamle og nye menighetsråd
før jul, var at svært få av oss ”nye” følte
vi hadde hatt et nært forhold til kirka vår
gjennom oppveksten. De fleste av oss
fortalte om undring, glede og en høflig
porsjon vegring når vi ble spurt om å
stille til valg for menighetsrådet.
En hadde merket seg at det forrige Menighetsrådet hadde gitt penger til idrettsanlegg for barna på Lade og konkluderte
da at Lade måtte ha et ”moderne menighetsråd”: ”de tenker utover kirkas egne
saker” resonnerte hun. Hun svarte ja da
hun senere ble spurt om å stille til valg.
Det nye menighetsrådet har vært på
bispekontorets firetimers kurs for menighetsrådsmedlemmer og fått et nyttig
glimt av Kirkas liv, og, vi har hatt det
første Rådsmøte. Der har vi begynt en
prosess for å utforske ”Hva vil vi?”.

Alle innkalte til det første Rådsmøtet
kom med egne visjoner for hva menigheten kunne engasjere seg i i perioden 2006
til 2009. Forslagene hadde ulik tyngde i
gjennomføringen, men alle var verdifulle
i sin sammenheng. Jeg gjengir lista her,
uprioritert og uforpliktende som den er
på det nåværende stadium. Leserne kan
så gi Rådet kommentarer og supplerende
idéer til prosjekter for menighetens arbeid og aktiviteter 2006 - 2009:
Ungdomsarbeid:
• Ungdomsarbeider – diakoni blant ungdom.
• Ungdomsgruppe - et sted å treffes på
Lade (skolen).
• Trekke flere barn og unge med inn i
menighetsarrangement som for eksempel ungdomskafé.
• Fortsette det gode arbeid med samlinger for konfirmantveteraner.
Nytt orgel:
• Det eksisterende er erklært utskiftingsmodent av fagpersoner. Et nytt orgel må
planlegges i nært samarbeid med Riksantikvaren. Det må sannsynligvis planlegges med stor grad av innsamlede midler.
Et stort prosjekt som ikke kan påregnes,
men bør startes (?)i perioden.
Diakoni blant voksne og eldre:
• Diakon for omsorgarbeide og besøkstjeneste i menigheten.
Opprettholde og fornye arrangement i
menigheten:
• Julemessa og vårbasaren er viktige sosiale og inntektsgivende arrangement i
menigheten. Den faste stammen av deltakere trenger imidlertid nyrekruttering.

Her er det mulighet for nye engasjerte
kvinner og menn som er glad i håndarbeid og samtale til å være med på å forme framtidas basargjeng.
• Orgelbrus – nytt arrangement i samarbeid med Ringve Museum for å engasjere beboerne på Lade og samle penger
til orgel?
• Dugnad – Kirkegården: bårehuset, kirkegårdsmuren.
• Olsok – historisk vandring fra Lade til
Nidarosdomen.
Stedegenhet:
• Korsvikaspillet der menigheten deltar.
• Pilegrimsvandring langs Pilegrimsleden.
Andre:
• Grønn menighet.
• Vennemenigheter i utlandet.
• Støtte og påvirke nærmiljøet (Lade) og
tiltak som gjelder dette.
• Vi vil se alle
• Vi vil søke å se behov hos, og ikke forbruke, de personalressursene vi disponerer i menigheten.
Vi er glad for flere forslag, eller innspill
på punkter fra folk som kan bidra med
spesiell kompetanse eller andre ressurser.
Vi lover å ta det med i neste runde med
strategiplanarbeidet for menigheten. Der
vi vil søke å sortere punktene, gjøre enklere utredninger og så prioritere.
Vi høres!
Karl Sellgren
Leder Lade menighetsråd.

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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O L A V S F E S T D A G ENE 27.JULI - 5.AUGUST
K I R K E B O D E N P Å HISTORISK MARKED
nomføringen gikk utmerket! Vi ble velsignet med nydelig vær, og vaffelsalget
gikk strykende. I borggården var det liv
og røre, og det var det sannelig i boden
også. Til tider kunne det bli nokså trangt
med opptil seks personer i boden, men
arbeidet gikk med liv og lyst, og latteren
satt løst. I år hadde vi to “dagsansvarlige”

hver dag, og de hadde fullt opp å gjøre.
Det så ut til at alle trivdes i Kirkeboden,
og mange ga uttrykk for det. Å treffe
folk fra andre menigheter og jobbe for
en felles sak, gir samhørighet og mening.
Lade menighet hadde i år tatt på seg all
tilbringertjeneste, og det ble mange turer
og tunge løft.
Stor takk til Gunnar Wiggen og Robert,
og til Asbjørn Stokkvik! De gjorde en
kjempeinnsats, og Lade menighet fikk
godskrevet vakter for dette arbeidet. Vi
takker også sponsorene våre: Coop Obs!
City Lade, Lerumfabrikker, Julius Maske, Kjeldsberg kaffebrenneri, Q-meieriet
og Tine! Til slutt - takk til alle dere som
stilte opp og tok vakter i Kirkeboden!
Vi håper at det ga mersmak, slik at dere
stiller opp neste år også. Salget av vafler,
kaffe, brus og saft innbrakte kr.244.000.
Når overskuddet fordeles etter an-

tall vakter, vil menigheten vår få
ca.kr.58.000.Det er vi svært fornøyde
med! Lade menighet har invitert alle
gode hjelpere fra de fire menighetene til
hyggelig samvær på KA-senteret 26.september, og vi håper på stort oppmøte!
Gerd, Gunhild,Annelise.

S

B2B

I år så vi fram til arbeidet i Kirkeboden
med både glede og spenning. For første
gang skulle de fire menighetene Domkirken/Vår Frue, Ilen, Bakklandet og Lade
være selvhjulpne, uten lønnet prosjektleder og hjelper. To fra hver menighet
(tre fra Lade) dannet ei prosjektgruppe,
og grundig forarbeid gjorde at gjen-
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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

MENIGHETSNYTT LADE
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HØ S T B E G I V E N H E T ER
Konfirmantoppstart
Konfirmantopplegget i Lade menighet startet opp den 6/9.
Alle konfirmanter som er påmeldt har nå fått tilsendt nødvendig informasjon og plan for konfirmanttiden. Det er
ennå anledning til å melde seg på for eventuelle etternølere.
Ta kontakt med menighetskontoret. Vi drar på leir 19. – 22.
oktober på Mjuklia på Berkåk. Det blir toppers. Tema for
konfirmantopplegget i år er: ”Du e med”

Høsttakkefest

4-åringene
Mange 4-åringer på Lade møtte opp med foreldre og bidro til å skape en fin familiegudstjeneste med fullsatt kirke
3. september. 15 fireåringer fikk sin ”kirkebok”. Vi møttes
også etter gudstjenesten og kirkekaffen/kirkesaften til et lite
sangtreff (se bildet).
Vi håper å kunne holde sanggleden til fireåringene ved like
ved å tilby dem å møtes i et sangkor ukentlig. Samlingene
vil bli på torsdager i KA-Senteret. Interesserte kan kontakte
organisten eller menighetskontoret - telefon 73 92 06 56.

Kulturkvelder i Lade kirke
- Søndag 24. september kl. 18.00:
Psalter og harper gi klang! Salmekveld.
Kjell Helge Johannesen og Tiina Uhlén, nyckelharpe.
- Søndag 15. oktober kl. 18.00: Nordisk kirkesang.
Raymond Björling og Birgitte Ekle.
- Søndag 19. november kl. 18.00: Spor av liv.
Arkeolog og forsker ved Nidaros Domkirke restaurering,
Øystein Ekroll.

Den 8. oktober feirer vi høsttakkefest i Lade kirke. Alle
døpte 6-åringer som bor på Lade vil bli invitert skriftlig til
denne familiegudstjenesten, for denne feiringen vil vi gjerne ha dem med på. I gudstjenesten vil vi også dele ut en bok
som er laget spesielt for 6-åringer. Den heter ”Tre i et tre”
og forteller om alt det spennende tre venner opplever gjennom ett år. Topp lesestoff på sengekanten.

Høstfest
Lade menighet inviterer til høstfest søndag 29. oktober kl.
19.00. Av programmet kan vi nevne at journalist og forfatter Karl H. Brox vil kåsere om Ladestien, Det vil bli servering og sang og musikk. Alle er hjertelig velkommen til
høstfest.

Julemessen
Årets julemesse i Lade menighet blir fred. 10.og lørd. 11.
november. Arbeidsmøtene er allerede i gang. En trofast
flokk av medarbeidere møtes hver mandag fra kl. 18.0020.00 i KA-Senterets Lille sal. De tar gjerne mot flere på
julemesselaget.
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Møter i høst.
Lademoen menighet
Menighetens hyggestund i
Lademoen kirke
11. oktober 2006 kl. 12.00
8. november 2006 kl. 12.00
13. desember 2006 kl 12.00
Lade menighet
28.09 Torsdagsmøte kl 19.00
03.10 Lade Diakonifor.kl. 11.30
10.10 Formiddagstreff kl. 11.30
12.10 Torsdagsmøte kl 19.00
17.10 Lade Diakonif. kl. 11.30
26.10 Torsdagsmøte kl 19.00
31.10 Lade Diakonif. kl 11.30.
09.11 Torsdagsmøte kl 19.00
14.11 Formiddagstreff kl 11.30.
15.11 Lade Diakonif. kl 11.30
Alle er velkommen.
Alle møtene er i Lillesalen
på KA senteret.

MENIGHETSNYTT LADEMOEN
Minnegudstjeneste
søndag 5.november
i Lademoen kirke kl.18
Årets minnegudstjeneste på
Allehelgensdag blir i Lademoen kirke. Dette er en gudstjeneste
for alle som bærer på sorg og savn,
enten de har mistet noen av sine nærmeste, en venn, nabo, bekjent eller én
man ønsker å minnes spesielt. 		
Alle som har mistet en av sine det
siste året vil får skriftlig invitasjon
fra menigheten. Navnene på de døde
siden forrige Allehelgensdag og som
hørte til i Lade og Lademoen vil bli
lest opp under gudstjenesten.
Vi gir også anledning til å dele inntrykk og opplevelser under kirkekaffen etter gudstjenesten, eller be om
en fortrolig samtale med en av de to
prestene som vil være til stede. Hvis
noen ønsker å bli med i en sorggruppe, vil det gis mulighet for å melde
seg på.
T.E.

Loppemarked

Lørdag 2.september gikk høstens
loppemarked av stabelen i og rundt
Lademoen kirke. Markedet åpnet
klokken 11.00, et kjent og kjært kirkelig tidspunkt. Det var kaffe- og
vaffelsalg i kirken og lopper av alle
slag ute og inne. Salget gikk strykende til stadig mer nedsatte priser. Alle
slags gjenstander skiftet eier. Til en
god sak, menighetens arbeid , kom
det inn omtrent 20.000 kroner. Takk
til alle som gav lopper, som solgte og
som kjøpte. Noen ganger koster det
noen kroner til og med å nå fram med
evangeliets budskap om at alt er gratis. Derfor har vi loppemarked.
red.
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KIRKEBYGGETS TILSTAND

La d e m o e n k i r k e –
en 1 0 0 - å r i n g st å r for fall?
Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller. Det
har den danske prest og salmedikter N. S. F. Grundtvig lært oss
å synge gjennom mange generasjoner. At tårnet faller kan fort
bli en alvorlig og tragisk virkelighet for Lademoen kirke, men
på en helt annen måte enn det Grundtvig hadde i tankene da
han skrev salmen.
Kirketårnet og vestveggen er lekk, men det er påvist store
fuktskader på den øvrige bygningskroppen. Dette har tært på
mur og treverk i mange år. Da man på 1950-tallet oppdaget at
tårnet var 0,5 m ute av lodd satte man i gang en stor redningsaksjon. Et veldig fundamenteringsarbeid ble gjennomført. I
dag står kirken støtt.
Verre er det med de sprekkdannelser som oppsto da underlaget
sviktet. Siden har vær og vind drevet vann inn og gjort sprekkene både større og flere. Verst er det at fukten har angrepet
viktige bærebjelker og -vegger. Deler av det elektriske anlegget i tårnet er koblet ut, da det er fare for kortslutning på grunn
av vann, ikke fukt, men vann som renner på innsiden av tårnveggene. Om kirken ikke lenger bikker eller forsvinner i dypet,
så er risikoen for at den smuldrer opp absolutt til stede.

Denne situasjonen har i mange år vært kjent for myndighetene,
uten at det er funnet løsninger. Nå ser det ut til at Kirkelig
fellesråd tar dette på alvor. Rehabilitering av kirken har fått
høy prioritet. Etter en del befaringer i samarbeid med fagfolk
foreligger det en fersk rapport. Den viser tydelig forfallet, særlig i tårnet, men også på vestvegg og øvrige steder ute og inne.
Det man i mange år trodde var den store utfordringen – å få de
ansvarlige myndigheter til å innse behovet for rehabilitering
– overskygges nå av muligheten til å skaffe nødvendige midler
til utbedring. For en forsvarlig totalrehabilitering vil koste dyrt.
Hele 25 mill. er den beregnet til. Med et slikt enormt beløp kan
saken lett bli lagt til side. For hvor skal så mange millioner tas
fra? Det må ikke skje. Da vil katastrofen komme.
Ved store reparasjonsarbeider er det alltid noe som er mest
prekært. For Lademoen kirke gjelder det tårnet og vestveggen.
Reparasjonene her er kostnadsvurdert til ca. 8,7 mill. Det må
være overkommelig for en kommune som årlig henter ut avkastning fra et fond som teller milliarder.
Tore Eid

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim
Telefon 73 93 36 60 - Telefax 73 93 36 65
firmapost@offset-trykk.com www.offset-trykk.com
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NÆRMILJØET

N ÆRMI L J Ø S E N T R A L P Å L A D E O G L A D E M O EN
Onsdag 30.08.06 arrangerte Frivillig for Omsorg (FRIFO)
v/ Willy Mørch et informasjonsmøte for de frivillige organisasjonene i området. Her ble planene for Lade/Lademoen
Nærmiljøsentral, presentert. Bjørn Lien fra Lademoen Velforening med flere fortalte om forholdene for blant annet
barn og unge i Lademoenområdet. Bedriftsrådgiver Tone
Fonn fra Trondheim Kurs- og kompetansesenter fortalte
med stort engasjement om viktigheten av å selge budskapet
om hvor mye det gir å drive med frivillig arbeid. Hun oppfordret alle som driver med slikt arbeid om å dele sine erfaringer med nettverket sitt for å rekruttere nye frivillige.
Willy Mørch fortalte at han kjenner til at det finnes mange
frivillige lag og organisasjoner i området og at disse gjør
en fantastisk jobb. Han understreket at Nærmiljøsentralen
ikke skal konkurrere med disse, men være en samarbeidspartner og et knutepunkt for det frivillige arbeidet i området. De fremmøtte hadde også idéer til hvordan Nærmiljøsentralen kan benyttes. Noen av idéene som har kommet
frem så langt er følgende:
•
•
•
•
•
•

Rekruttering av frivillige
Koordinering av frivillige til ulike oppdrag
Nærmiljsentralen har oversikt over alle lag og
organisasjoner slik at man kan markedsføre disse
og formidle kontakt
Nærmiljøsentralen har oversikt over ledige tider
for bruk av fotballbaner og lignende
Samarbeide om tiltak rettet mot enkelte grupper
f.eks. barn, eldre, innvandrere og
funksjonshemmede
Nærmiljøsentralen kan være et treffsted og

diskusjonsforum hvor man for eksempel kan
koordinere tider for de ulike aktivitetene i
området
Denne listen er på ingen måte utfyllende og vi ønsker innspill, idéer og tips fra alle som er opptatt av nærmiljøet
sitt.
Konklusjonen blant de frammøtte var at Nærmiljøsentralen blir en realitet, og vi er derfor nå på utkikk etter passende lokaler for virksomheten.
Vennlig hilsen
Lade og Lademoen Nærmiljøsentral
ved Cecilie Klüver (daglig leder)
E-mail: cecilie@kluver.com
Mobiltelefon: 990 27 627

Stor julemesse

10. og 11.november
I KA-Senteret, Lade
Harald Hårfagres gt. 2, ved sirkustomta.
Julebakst, julegaver, julepynt, åresalg, loddsalg,
tombola. Kafeteria med hjemmebakst
Åpningstider:
Fredag kl 11.00 – 19.00, lørdag kl. 11.00 – 15.00.
Arr: Lade menighet

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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GUDSTJENESTER OG MØTER

Velkommen til kirke!
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
Søndag 1. oktober - 17. s. e. pinse
Job 19,25-27
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl. 11.00
Presentasjon av konfirmantene
Kirkekaffe. Ofring til menighetens
konfirmantarbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Ola Erik Domaas
Ofring til menighetens diakonitjeneste
Søndag 8. oktober - 18. s. e. pinse
Joh 8,31-36
Lademoen menighet
Gudstjeneste i Laugsand
Bydelskafé kl 11.00
v/Hilde Rosenkrantz.
Kirkekaffe
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/Jan
Asjørn Sagen. Høsttakkefest. Utdeling
av bok til 6-åringer. Kirkekaffe. Ofring
til menighetens dåpsopplæringsprogram
Søndag 15. oktober - 19. s. e. pinse
Mark 10,17-27
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Jan Asbjørn
Sagen
Ofring til menighetsbladet

Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Misjonen.
Søndag 22. oktober - 20. s. e. pinse
Hebr 11,1-4, 7-10
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til TV-aksjonen
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Svein Sando
Ofring til TV-aksjonen.
Søndag 29. oktober - 21. s. e. pinse
Luk 13,23-30
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Gudstjeneste Bots- og Bededag kl 11.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Søndag 5. november - Allehelgensdag
Hebr 12, 1-3
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Norges Søndagsskoleforbund
Trøndelag krets.
Minnegudstjeneste kl. 18.00
v/Jan Asbjørn Sagen og Tore Eid
Felles for Lade og Lademoen
menigheter
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til menighetens arbeid

Søndag 12. november - 23. s. e. pinse
Matt 18, 15-20
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00 v/ Tore Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til De fire diakoniinstitusjoner
Søndag 19. november - 24. s. e. pinse
Mark 12,41-44
Lademoen kirke
Ung messe kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz og Jan Asbjørn Sagen
Felles gudstjeneste for Lade og Lademoen menigheter. Konfirmantene deltar
Lade kirke
Ingen gudstjeneste, se Lademoen kirke
Søndag 26. november - Siste søndag i
kirkeåret
Matt 25, 1-13
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Nidaros Bispedømmeråd
– Lys til verden
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Misjonen
Søndag 3. desember - 1. s. i advent
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen
Tirsdag 5. desember
Sjømenns Aldershjems kapell
Minnegudstjenete kl 16.00 ved Jan
Asbjørn Sagen. Krigseilerne deltar.
Kirkekaffe på KA –Senteret.

Tlf. : 73 53 22 00, www.tlfas.no, t-agent@tlfas.no
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Døpte
02.07.06 Vegard Meisfjord
16.07.06 Benjamin William Molsberry
06.08.06 Tiril Eidsvaag
06.08.06 Alexander Vidje Tøndel
27.08.06 Robin Tørstad Slind
03.09.06 Anine Margrete Haukebøe
Eikeland
03.09.07 Jesper Fuhr Hjelde
03.09.08 Magnus Birk Johnsen
03.09.09 Thea Mathilde Vassdal
Andre kirker
18.06.06 Ragnhild Stokka Hasting
18.06.06 Hanne Ross Holm
25.06.06 Imre Aleksander Sarheim
Kristoffersen
02.07.06 Jonas Iversen-Antonsen
02.07.07 Bastian Szabo Kvalshaug
23.07.06 Siri Brendboe
23.07.07 Brage Arntsberg Jünge
13.08.06 Daniel Midtbø Nærø
26.08.06 Peter Haagenstad Lunde
27.08.06 Amalie Reme
03.09.06 Julie Skipnes Kristiansen
03.09.07 Oskar Stattin
Vigde i Lademoen kirke
17.06.06
Linn Solveig Volden Solheim og
Andre Lehn Johnsen
08.07.06
Monja Persen og
Morten Waage Johansen
19.08.06
Marthe Iversen og
Terje Kristian Ringsby
26.08.06
Annelise Sundli Holthe og
Kjell Vegard Dybvik
Døde
15.05.06 Sverre Berntin Henning
21.05.06 Lise Marie Haugan
01.06.06 Anne Lise Hassel
04.06.06 Helga Ingebrigtsen
08.06.06 Eli Jakobine Skogen

PERSONALIA LADE OG LADEMOEN
12.06.06 Albert Henriksen
17.06.06 Ruth Magnhild Eid
18.06.06 Berit Therese Setsaas Ervik
19.06.06 Signe Marie Iversen
25.06.06 Else Marie Arntsen
29.06.06 Stein Tørstad
04.07.06 Astrid Torgersen
05.07.06 Thordis Øren Messell
10.07.06 Solveig Nygaard Ofstad
14.07.06 Christin Rytter
04.08.06 Alette Kristine Hamstad
11.08.06| Birger Johan Presthus
14.08.06 Idar Andreas Nordø
15.08.06 Skjoldvor J Johansen
24.08.06 Mary Hansen

LADE

Døpte i Lade kirke
11.06.06 Samuel Tangvik Almaas
11.06.06 Edvard Havig
11.06.06 William Wemundstad
25.06.06 Monica Nikoline Holm
25.06.06 Sigurd Birk Rørvik Kyrkjebø
25.06.06 Peder Hansson Myran
25.06.06 Fred Artur Walla Saasen
25.06.06 Samantha Sunde
25.06.06 Kaisa Thyrhaug Tønne
23.07.06 Siri Brendboe
23.07.06 Martin Halseth
30.07.06 Sandra Danielsen Selnæs
13.08.06 Sigurd Ekle Danielsen
13.08.06 Frida Helena Hogstad
13.08.06 Alexander Jackson Skarsmo
27.08.06 Tindra Løvaas
27.08.06 Sigurd Strand Olsen
27.08.06 Amalie Reme
03.09.06 Julie Skipnes Kristiansen
03.09.06 Oskar Stattin
03.09.06 Marie Bolme Utness
Andre kirker
16.07.06 Leah Hagmo Finnanger
23.07.06 Selma Sunde Rabben
12.08.06 Miriam Sveen Hjermann
03.09.06 Jesper Fuhr Hjelde

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

Vigde i Lade kirke.
10.06.06
Gunvor Sofie Tønne og
Per Jonny Nesse
24.06.06
Kjersti Granmo Pettersen og
Øystein Grøttebø Sulutvedt
24.06.06
Ann-Mari Dahl Hanneseth og
Stian Karlsen
15.07.06
Huey San Melanie Siah og
Anders Kristian Walla
15.07.06
Berit Hanne Bakken og
Jan Birger Solheim
12.08.06
Tone Marie Krog og Rune Brumbo
12.08.06
Kamilla Kamstrup Krogstad og
Svein Tore Samdal
12.08.06
Oddrun Hamnes og
Stein Egil Aakvik
19.08.06
Hanne Mari Eide og Vegar Jensen
02.02.09
Monica Thoresen Nordnes og
Magne Nordnes
Døde i Lade menighet.
14.06.06 Leif Edvard Bergby
17.06.06 Rigmor Nilsson
21.06.06 Gerd Mary Presthus
04.07.06 Johan Margido Løvlie
04.07.06 Nils Christian Brandtzæg
Johansen
04.07.06 Astrid Torgersen
07.07.06 Elen Helene Vold
10.07.06 Olga Kristiane Brevik
12.07.06 Richard Jacob Nordtvedt
23.07.06 Harald Otto Svendsen
28.07.06 Amund Stav
31.07.06 Liv Elisabeth Blomstrøm
02.08.06 Torleif Schancke Foss
08.08.06 Hjørdis Botnan
21.08.06 Ingeborg Anna Grande Hårstad
28.08.06 Brit Johnsen
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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: Lennart Ståhl,
tlf. 452 64 259
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 30.november 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 16.november. Vi ønsker manuskript (1/2 A4 side), gjerne bilde og ny diskett
(program Word for Windows). Disketten må være merket med navn for retur.
Menighetsbladet gis ut av Lademoen og Lade menighetsråd.
Bidrag til bladet kan betales til prestekontorene.
Bladets gironummer er: 0532 36 18501
Redaksjonen: Domaas, tlf. 90644798
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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NY M E S S E H A K E L I LADEMOEN KIRKE
Lademoen kirke har i mange år hatt en grønn messehakel, som har vært moden for utskifting på grunn av
slitasje. I forbindelse med kirkejubileet i fjor ble det bestemt at kirken skulle få en ny messehakel. Det er ikke
gjort i en håndvending å skaffe en ny messehakel. Et
slikt plagg er en del av kirkens inventar og må tilpasses kirkerommet. Vi var så heldig å få engasjert Oddny
Ravlo Haugen fra Verdal til å lage den nye messehakelen. Hun er en meget dyktig tekstilkunstner som har
laget en rekke kirketekstiler til kirker i Trøndelag.
Den nye messehakelen har seks ulike grønnfarger, innslaget er av ullgarn og i renningen er det silke, som
kunstneren selv har farget.
Motivene på kirketekstilet består av et kornaks på baksiden og et kors på fremsiden. De er vevet inn med to
forskjellige gulltråder, et med svart silkekjerne og det
andre med lys silkekjerne. På begge yttersidene finner
vi igjen motiver fra gullakset, disse er grønne. Fargene
i messehakelen gjør den enkel og stilren, samtidig som
nyansene kommer tydelig til utrykk. Denne kombinasjonen er særdeles vellykket.
Innvielsen av messehakelen vil skje senere i høst.
				
Hilde Rosenkrantz

