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2 ANDAKT

Sir i  Linge Frønes:

En himmel over  l ivet

Hvem har ikke stått og stirret opp på 
stjernehimmelen en vinterkveld, overveldet og 
undrende. I et mylder av stjerner og planeter 
har vi kanskje fått øye på noen av de kjente 
stjernetegnene, Karlsvogna, Store Bjørn, Lille 
Bjørn, Orions belte. Men mest av alt et endeløst 
mylder av lys. Verden rundt oss opphører når 
vi står slik, det er som om vi suges inn i en 
uendelighet.
Slik som universet er uendelig og utenfor vår 
fatteevne, slik er også Gud. Han er større enn noe 
vi kjenner; himmelens og jordens skaper.

Jeg hadde i en periode av livet  kirkegården som 
mål for mine vandringer. Jeg likte helst å gå dit på 
en tid da folk flest hadde gått til ro og stillheten 
hadde senket seg over bygda. Mine beste stunder 
hadde jeg på gnistrende kalde, klare vinterkvelder. 
Der sto jeg ved en grav under den uendelige 
stjernehimmelen og sang ” Å leva det er å elska, 
det beste di sjel fekk nå”. Jeg sto der med mitt 
levde liv, min sorg og mitt savn. Det var ikke 

smerten jeg kjente der og da, men  en uendelig 
glede. Gleden og takknemligheten over det som 
hadde vært. Takken ga jeg til Gud, han som skaper 
lys i vårt indre rom slik stjernene gjør i det ytre.  
”Å leva det er som havet, å spegla Guds himmel 
av.” 
En grav viser oss det jordiske livs realitet, at vi 
alle skal dø. Stjernehimmelens uendelighet er 
kanskje det nærmeste vi kommer i å fatte noe av 
evighetens dimensjon. Årstidene skifter, og med 
de lyse netter forsvinner stjernehimmelen for vårt 
øye. Men Guds himmel over livet, den forsvinner 
ikke. Våre levde liv kan vi i takknemlighet 
legge fra oss i Guds hånd. Slik vi også kan legge 
fremtiden i hans hender. For slik stjernehimmelen, 
”universets ansikt” er grenseløs og uendelig, slik 
er Guds kjærlighet, grenseløs og uten ende.

”Bakfra og forfra omgir du meg, 
Gud, du har lagt din hånd på meg…”

Salme 139

Bruk refleks!
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Lademoen kirkekor

er en trivelig gjeng på 14-15 
stk. som øver i kirka 
på onsdager fra 19.00-
21.00.
Foruten de to faste 
høydepunktene ”Vi 
synger julen inn” og 
Vårsangkveld deltar 
koret på utvalgte 
gudstjenester. Koret 
har også opptrådt i 
andre sammenhenger 
og hatt fine 
samarbeidsprosjekter 
med Tiller kirkekor og 
senest i november med Byåsen 
kirkekor. For tiden øver vi på et 

spennende samarbeidsprosjekt 
med korene i Hoeggen kirke. 
Det er ”Den hemmelige hagen” 

med tekst av Eivind Skeie og 
musikk av Henrik Ødegaard.

Sammen med solister, musikere 
og korene i Hoeggen kirke og 
barnekorene fra Hoeggen og 

Strindheim kirker 
fremfører vi dette 
i Lademoen kirke 
lørdag 17. mars og i 
Hoeggen kirke søndag 
18. mars.

Vi ønsker nye sangere 
velkommen! Særlig 
trenger vi alter og 
mannsstemmer.
Kontakt 
menighetskontoret 
eller dirigent Øyvind 

K. Pettersen, tlf. 901 45 851

Requiem i Lademoen kirke
Studentkoret Aks og musikere fra Institutt 
for musikk/Musikkkonservatoriet setter opp 
Rutters Requiem i Lademoen kirke søndag 25. 
februar.  Sopran Anna Johansson er solist, og 

Erling Neergård dirigerer. I tillegg til requiemet 
blir det også fremført andre verker av Rutter. 
Requiemet er skrevet i 1985, og har innslag 
av negro spirituals, gregoriansk og jazz. Vi 
ønsker alle velkommen til en stemningsfull 
konsertopplevelse.
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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

Eldres dag på 
Lademoen
Vi annonserte i forrige nummer 
av menighetsbladet at den 
store dagen for alle eldre 
på Lademoen blir søndag 
18. februar på Laugsand 
bydelskafé. Dagen starter med 
gudstjeneste ved Jan Asbjørn 
Sagen kl. 11.00.
Etter gudstjenesten serveres det 
middag med påfølgende kaffe og 
kaker. Hvis ikke maten
høyner stemningen, vil nok 
underholdningen bidra med sitt. 
Tradisjonen tro blir det selvsagt
utlodning m.m.
Vi ber om påmelding innen 12. 
februar til menighetskontoret, 
tlf. 73 523004, eller kom
innom kirka.

Fastegudstjenester
Fastetiden nærmer seg. Når dette 
leses er den like om hjørnet. Den 
starter med askeonsdag
21. februar og varer frem til 
påske, eller nærmere bestemt 
langfredag, som i år blir 6.april.
Fastetiden har vi i flere år 
innledet og avsluttet med 
gudstjeneste. Den første blir i 
Lade kirke (aske)-onsdag 21. 
februar kl.19.00 og den siste i 
Lademoen kirke onsdag 28. 
mars kl.19.00.
Vi tror at enhver kan ha godt 
av et lite avbrudd i hektiske 
hverdager og la ettertanken 
forberede oss på den 

kommende påske. Vi ønsker 
alle velkommen til disse to 
gudstjenester.

Lademoen kirkes 
småskrifter
Lademoen menighet har i flere 
år gitt ut små skrifter med 
lokalhistorie. Egentlig er det Per
Øverland, som både skriver 
og utgir disse. De kalles for 
Lademoen kirkes småskrifter. 
Etter hvert er det blitt så 
mange at vi har en hel serie av 
slike småskrifter med svært 
interessante tilbakeblikk på 
Lademoens nære og mer fjerne 
historie. Her finner vi opphav 
til både steds- og gatenavn på 
Lademoen og hvordan livet har 
vært og utviklet seg fra siste 
halvdel av 1800-tallet og fram til 
i dag. Lærerike for enhver som 
bor her. Disse småskriftene er 
fortsatt å få kjøpt.
Kom innom menighetskontoret i 
Lademoen kirke og vi kan tilby 
følgende skrifter til 
svært rimelig pris:

Roald Iversen: 
Symboler i 
Lademoen 
kirke  -  kr.50,-
Per Øverland: 
Historieglimt 
fra Lade og 
Lademoen 1  
-  kr.50,-

•

•

Per Øverland: Historieglimt 
fra Lade og Lademoen 2  
-  kr.60,-
Johan Løkhaug: Gater og 
gårder på Lademoen  -  
kr.50,-
Per Øverland: Ynglingen på 
Lademoen  -  kr.50,-
Per Øverland: Lademoen 
kirke – en veileder  - kr. 50,-
Per Øverland: Salmediktere i 
Norsk Salmebok  - kr.50,-
Per Øverland: Lademoen 
kirke 100 år  -  kr. 100,-
Per Øverland: Kom! La oss 
lovprise Herren  -  kr.50,-
Per Øverland: Lademoen i 
gamle dager  -  kr.150,-

Juletrefesten i 
Lademoen kirke
Lademoen menighet har 
arrangert juletrefest så langt 
tilbake som noen kan huske. 
Kanskje også lenge før det var 
en ordnet menighet her. Da er vi 
helt tilbake til sist på 1800-tallet. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Det må vel kunne sies å være en 
lang og god tradisjon. I såkalte 
gode, gamle dager ble festene 
holdt i Bakkestrandens bedehus. 
Det som nå heter Lademoen 
bydelshus i Østersunds gatet 
1. Før den tid var trolig festene 
i Ynglingeforeningens hus 
i Strandveien. Nå holdes 
juletrefestene i kirka. Årets 
fest gikk av stabelen søndag 7. 
januar. Enkelte mente nok at 
festen var for lite bekjentgjort, 
men da tiden var der og folk 
strømmet inn døra, stilnet den 
kritikken. Til slutt var vi over 
100 små og store, som hadde 
et kjempehyggelig samvær. 
I tradisjonell stil med sang 
og musikk av ungdommer 
fra Strindheim og våre egne 
to trofaste søstre Anita og 
Sanna Malik, gang rundt 
treet, bevertning og besøk av 
julenissen, som sin gode vane 
tro hadde med seg poser til 
barna. Det rinner oss i hu hva vi 
alltid avsluttet skolestilen med 
da vi var barn: Alle var enige 
om at vi hadde hatt en trivelig 
stund.

Menighetens 
hyggestund
i Lademoen er aldeles ikke 
nedlagt, slik kanskje mange 
tror. At noen tror det, skyldes 
muligens at vår mangeårige 
leder, Ingrid Pettersen, 
ble avtakket i siste nr. av 
menighetsbladet. Dessuten 

ble ikke januarmøtet avertert 
i avisen eller i bladet. Det 
beklager vi. Hyggestunden lever 
i beste velgående. Arvtakerne 
etter Ingrid har allerede 
gjennomført sitt første møte. 
Slik at Hyggestunden fortsetter 
akkurat som før – andre onsdag 
i hver måned. Neste møte blir 
onsdag 14. februar kl. 12.00 i 
Lademoen kirke. Alle som vil 
oppleve et hyggelig avbrekk i 
en kanskje ellers grå hverdag, 
bør absolutt ta seg tid.

Møter i Lademoen 
menighet
Menighetens hyggestund i 
Lademoen kirke:
Onsdag 14. mars kl 12.00
Onsdag 11. april kl 12.00
Onsdag 9. mai kl 12.00
Onsdag 13.juni: Hyggestundens 
busstur.

Under juletrefesten fikk Tore 
Eid Lamoprisen for godt 
nærmiljøarbeid.

Talentkonkurranse!

Årets talentkonkurranse for 
barn og unge på Lade og Lade-
moen er 9. mars. Denne gang 
foregår arrangementet på Lille-
by skole, og 
programle-
dere er 
Sanna Malik 
(se foto) og 
Per Gøran 
Karlsen.Se 
http://lad-
emoen.com.
Påmelding 
til bjorn@lademoen.com i løpet 
av mandag 5. mars. Deltagelse 
er gratis.

Det blir salg av kaffe og kaker.

Urtemedisiner

PEK.

HRV- Test – Funksjonsanalyse

Fotpleie

Soneterapi

Øreakupunktur – Akupunktur 2000

Negledesign

Hårfjerning

Vitamin og Mineral Test

Stedet for:

Klinikk ISIS.
Jarleveien 8a, 7041 Trondheim.

Tlf: 73536369
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 Den som i dag ser seg 
om på Lademoen, vil forgjeves 
lete etter bekker. Dessuten vil 
en lett lure på hvor en bekk 
ville ha tatt veien i det flate 
byterrenget. Om en rusler 
oppover skråningen mot syd, 
mot Bakkaune, Kuhaugen og 
Rønningen, så skal det ikke 
mye fantasi til å se at her må 
det i gamle dager ha gått flere 
bekkefar. Alle de minst seks 
bekkene er nå for lengst lagt 
ned i bakken i rør og er blitt en 
del av byens dreneringssystem. 
Leser en gamle lamonitters 
barndomerindringer så dukker 
navnet på mang en bekk opp. 
Det gikk nemlig en rekke bekker 
over Lademosletta som ikke var 
riktig så flat og jevn som den er i 
dag.. Ja, selve Lademoen strakte 
seg fra en bekk til en annen.
 
 Dersom vi følger 
den gamle fjærelinja som 
fulgte Strandveien, så strakte 
Lademoen seg fra Myrebekken 
til Ladebekken. Disse bekkene 
dannet grensene i vest og i øst. 
Siden Ladebekken er den mest 
kjente, selv om den nå bare er 
et veinavn der bekken engang 
gikk, skal vi begynne med 
den. Den hadde sitt utspring 
ved Moholt og Eberg og rant 
om Bromstad og Belbuan før 
den ble grenselinje for Lade 
gård og fløt ut i Lamofjæra ved 
Ladehammeren.

 Bekken dannet 
Ladedalen (Ladalen). På 1800-
tallet ble bekken kalt ’Jordans 
flod’ etter Jordans såpefabrikk 
og trankokeri som lenge lå ved 
utløpet. I 1774 forteller Gerhard 
Schøning at det lå en rekke store 
gravhauger langs Ladebekken.
 
 Voldsmindebekken rant 
fra Rønningen gård, som det 
meste av Lademoen tilhørte i 
eldre tid, og fulgte det som i 

dag er Thomas von Westens 
gate langs Lademoen kirkegård. 
Så fulgte den jernbanetraséen, 
dreide forbi boligområdet 
Utsikten ved Reina og rant ut i 
Ladebekken der Jarleveien nå 
går. Bekken dannet østgrensen 
for Voldsminde gård og er 
noe av forklaringen på at 
Thomas von Westens gate og 
kirkegårdsgrensen er så lang og 
rett.
 Eliplassbekken er 
oppkalt etter Eliplass gård, 
der Sætherskolen, den gamle 
fastskolen på Lademoen, 
lå inntil 1906. Eliplass var 
nabogård til Voldsminde gård. 
Denne bekken hadde sitt 
utspring ved Kuhaugen og 
rant nordover til Rosendal ved 
Innherredsveien.

 Så fulgte den traséen 
for nåværende Lademoen 
kirkeallé et lite stykke og 
videre Testmanns gate, krysset 
Mellomveien (Omnibussveien) 
og rant der Nidarholms gate 
nå ligger og løp så sammen 
med Voldsmindebekken 
og ut i Ladebekken. 
Både Eliplassbekken og 
Voldsmindebekken har navn 
etter to gårder som er langt 
nyere enn bekkene som jo 
hadde rent der fra Arilds tid 
og tidligere hadde andre, eldre 
navn.
 Sundlandsbekken 
hadde også sitt utspring oppe 
under Kuhaugen og rant ned 
til gården Sundlands Minde 
ved nåværende Frostaveien. 
Der delte den seg i to løp. Det 
vestligste løp beholdt navnet 
Sundlandsbekken og rant ut i 
Lamofjæra ved den nåværende 
undergang under jernbanen i 
Strandveien. Det østlige løp 
av Sundlandsbekken ble kalt 
Ulstadløkkbekken.
 Ulstadløkkbekken har 
forresten gått under ikke mindre 

enn tre ulike navn. I tillegg til 
å ha navn etter Ulstadløkken 
gård, som lå der Nidar 
sjokoladefabrikk hadde sin store 
mursteinsbygning, har den vært 
oppkalt etter de to gateløpene 
Biskop Sigurd gate og Jon 
Raudes gate. De to gatene er 
bygget på markene til gården 
og forteller hvor bekken kroket 
seg ut i fjorden på Lamofjæra. 
Lenge var bekkene en viktig 
vannkilde for befolkningen ved 
siden av de mange brønnene 
som ble gravd.
 Myrebekken, som også 
ble kalt Gamle Kongevei-
bekken, var et bekkeløp på 
Rosenborg gårds grunn og 
hadde også sitt utspring oppe 
under Kuhaugen. Den løp ut 
i fjorden ved det nåværende 
Rosenborgbassenget eller der 
det før het Åtet. Bekken var 
oppkalt etter husmannsplassen 
Myra under Rosenborg (tidligere 
under Bakke gård). Den var 
tidvis vannrik. Den rant langs 
Gamle Kongevei og krysset 
Innherredsveien ved nr. 37-39. 

 I 1894 ble den lagt i 
kulvert fra Kirkegata og ned til 
fjorden. Myrebekken var ikke 
bare grensebekk for Lademoen, 
den skapte også problemer 
for det viktige veikrysset der 
rundkjøringen nå ligger. Både 
den og de andre bekkene over 
Lademoen gjorde den gamle 
landeveien, Innherredsveien, 
temmelig sølete vår og høst og 
etter kraftig regn. Derfor ble 
Gamle Kongevei på 1700-tallet 
anlagt som ny hovedvei. Den tok 
opp fra Innherredsveien ved den 
nåværende rundkjøringen. Det 
var for å få en tørrere veitrasé 
selv om den unektelig ble mer 
bakkete.

Per Øverland    

Per Øverland: Bekkene på Lademoen
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Vi vil fremover la barn og unge 
presentere seg ved å stille dem 
seks spørsmål:

Navn? 
Skole? 
Favorittfag? 
Nevn to ting du liker å 
gjøre? 
Hva er best på Lade/
Lademoen? 
Dine to beste egenskaper? 

Først ute er:

Ida:

Ida Bjørnstad
Lilleby Skole 
Musikk/ Kunst & Håndverk 
Ridning/ Synge 
Teater og Talentkonkurranser 
i Lademoen Bydelshus! 
Godt humør og sta 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Maiken: 

Maiken Jørgensen
Lade skole 
Heimkunnskap, Nami 
(naturfag) 
Høre på musikk, være med 
venner 
At det er så mange fine 
tilbud for barn og unge. Og 
at det er som et lite samfunn 
hvor ”alle kjenner alle”. 
Snill og blid! 

Stian:
Stian Andrè Trøan Strand 
Lade skole 
Gym og samfunnskunnskap 
Hmm..Ja, være ute med 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.

venner og finne på ting, 
ellers så liker jeg å spille 
fotball eller håndball, men 
blir vel egentlig ikke så mye 
tid til det. 
Det beste er vel nærmiljøet. 
Selv om jeg ikke bor på 
Lademoen, så føler jeg at 
jeg er en liten del av det 
læll. Det aller beste er jo 
barnehaven som vi holder 
til i. Men det dumme var 
at de tok vekk det gamle 
klatrestativet. Utrolig synd. 
Mine to beste egenskaper 
er vel at jeg klarer å holde 

på hemmeligheter til venner 
som forteller meg ting. Den 
andre må vel være..Hmm, at 
jeg holder på vennene mine, 
og at både jeg og vennene 
støtter hverandre.

5.

6.

I neste utgave av menighets-
bladet vil tre ungdommer fra 
Lade menighet presenteres.

 

Døgntelefon: 73 89 11 40
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Eldres dag 18. februar
Eldres dag arrangeres den 18. februar i Lade 
menighet.  Vi starter dagen i Lade kirke 
med gudstjeneste ved Tore Eid.  Vi fortsetter 
med middag på KA-Senteret der vi serverer 
hjemmelaget sodd med sviskegrøt til dessert 
fra vår huskokk: Asbjørn Stokkvik. Vi har også 
store forventninger til kåseriet som NRK’s Helge 
Gudmundsen vil holde med tittelen: Salmer og 
sanger vi gjerne hører.  Vårt eget Lade kirkekor 
vil også bidra med sang. Så her er noe for enhver 
smak.  Skynd dere og meld dere på til Lade 
prestekontor, tlf. 73920656/920640.

Vårbasar 27. mars i KA- 
Senteret
Årets vårbasar blir tirsdag 27. mars i KA-Senteret.  
Da ønsker Lade menighet velkommen til noen 
trivelige timer. Vi selger kaffe og noe å bit ei, 
det blir åresalg og trekning av hovedlotteriet.  
Velkommen til en glad basardag i humørfylt 
fellesskap. Åpningstider vil bli kunngjort senere.

Fastegudstjeneste
Årets fastegudstjeneste i Lade kirke blir 
onsdag 21.februar kl. 18.00 ved Tore Eid. Det 
arbeides med musikk- og sanginnslag til denne 
gudstjenesten.  Velkommen til en særpreget 
gudstjeneste til rolig ettertanke. Fiolinist Sigrid 
Stang kommer.

Minnegudstjeneste Sjømenns 
Aldershjem
Tirsdag 20. mars er det minnegudstjeneste 
i Sjømenns Aldershjems kapell på Lade. 
Aldershjemmet ligger like ved Ringve 
videregående skole i Sjømannsveien.  Disse 
minnegudstjenestene er et samarbeid mellom Lade 
menighet og Trøndelag krigsseilerforening.  I det 
vakre kapellrommet er det tavler med navnene 
på de fra Midtnorge som mistet livet til havs i 
to verdenskriger.  Mange i krigsgenerasjonen 
har minnet oss i de etterfølgende slekter om 
at vi ikke må la krigens ofre bli glemt. I disse 
minnegudstjenestene hedrer vi dem som gav alt 
for freden og friheten, de gav sitt liv.

Menighetens Årsmøte 25/3-07
Årsmøte i Lade menighet blir avholdt søndag 25. 
mars , rett etter gudstjenesten.  Møt frem og vis 
interesse for menighetens drift og arbeid.  Her vil 
det bli gitt oversikt over virksomhet og økonomi, 
planer og ønsker.  Dette er en fin anledning til å 
bli bedre kjent med din menighet, enten du føler 
du er trofast kirkegjenger eller ei.  Lade menighet 
ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap 
for folk som tror lite og for folk som tror mye. 

Skjærtorsdagsmåltid
Skjærtorsdag (5/4) feirer vi felles nattverd-
gudstjeneste for Lademoen og Lade menigheter i 
Lade kirke. Etterpå samles vi til felles kveldsmat 
på KA-Senteret.  Måltidsfellesskapet er en 
lang kristen tradisjon som jo går helt tilbake til 
da Jesus innstiftet nattverden mens han spiste 
påskemåltidet med sine disipler. I vår travle og 
stressede tid trenger vi måltidsfellesskapet mer 
enn noen gang før.  Det er et privilegium å få 
sette seg ned og dele mat og ord og tanker over 
bordet uten å måtte løpe videre med en gang.  Vi 
vil legge til rette for at vi kan dele ettertanke og 
ro i denne kveldsstunda.  Vi deler bord som en 
innledning til påskens budskap om Jesu lidelse og 
død, mens vi venter på den jublende gleden i møte 
med den oppstandne Jesus. 

Gla’ Jazz i Lade kirke
Søndag 22. april kl. 18.00 byr vi på gla’jazz 
i Lade kirke. Foreldre og veteraner fra Lade 
skoles musikkorps stiller spilleglade og vil stå 
for frisk musikkglede.   Etterpå blir det kaffe og 
vafler i ekte sjømannskirkestil.  Dette er en av 
kulturkveldene som Lade menighet arrangerer  i 

Kulturarrangement søndag 25. mars 
kl. 18.00:

Magnificat! Maria budskapsdag. 
Cantare med venner. Fri entré. 
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Møter i Lade menighet  Dato
Lade Diakonifor. kl 11:30  14.02.07
Torsdagsmøte kl 19:00  15.02.07
Lade Diakonifor kl 11:30  27.02.07
Torsdagsmøte kl 19.00  01.03.07
Formiddagstreff kl 11:30  13.03.07
Lade Diakonifor. kl 11:30  14.03.07
Torsdagsmøte kl 19:00  15.03.07
Lade Diakonifor. kl 11:30  27.03.07
Torsdagsmøte kl 19:00  29.03.07
Formiddagstreff kl 11:30  10.04.07
Lade Diakonifor. kl 11:30  11.04.07
Lade Diakonifor. kl 11:30  24.04.07
Torsdagsmøte kl 19:00  26.04.07
Formiddagstreff kl 11:30  08.05.07

Alle møtene er i Lillesalen på KA-senteret. 
Velkommen.

Er det deg?
Lade kirkekor lyder også navnene Menighetskoret 
og Seniorkoret. 
Som organist i Lade kirke, synes jeg det er viktig å 
knytte koret til vårt gamle, vakre og tradisjonsrike 
kirkebygg der sangen  gjennom mange århundre 

har slynget 
seg mot 
himmels. 
I sorg og 
i glede. I 
dag er det 
vi som 
synger! 
Nå er dette 
vårt bidrag 
til kirken. 
Snart er 
også dette 

historie. Viktig å kunne se dette i perspektiv.
Lade kirkekor er et sprekt kor med varme og 
velvilje. Drevne sangere med lang erfaring og 
absolutt ikke skvetne: Det viser fremføringen av 

Trons Kvernos´ lille requiem,  ”Lux perpetua”, 
som koret sang i høst sammen andre interesserte 
sangere. 
Koret, som øver annenhver torsdag fra kl. 17.00, 
er ikke stort og vi trenger flere medlemmer – i.e. 
mennesker som er positive, synger rent og som 
har tid til å komme på øvelsene. 
Er det deg? Vi lokker i disse dager med prosjektet 
Missa Sanctae Sunnivae som står omtalt et 
annet sted i bladet. Interessert? Ta kontakt med 
undertegnede snarest.

Anne Cathrine Due Aagaard. Tlf. 934 29 940

Invitasjon til deltagelse på Trond 
Kvernos´

Missa Sanctae Sunnivae for kor, blåsere 
og liturg

 Lade menighet har mottatt midler fra 
Kulturrådet  til prosjektet Trond Kvernos ”Missa 
Sanctae Sunnivae” for kor, blåsere og liturg.

Vi planlegger å fremføre messen på St. Sunnivas 
dag – søndag 8. juli kl. 11.00 2007 i Lade kirke 
og satser på  å gjenta den samme dag  f.eks. kl. 
18.00 i Skaun kirke eller i kirkeruinene like ved.
Grunnstammen i koret er Lade kirkekor 
–  som blir en del av et prosjektkor der 
sangerne kan delta på øvelsene i KA-Senteret 
annenhver torsdag fra kl. 19.00 og/eller på 
et par helgeøvelser – fredag kveld og lørdag 
formiddag etter avtale. Du inviteres til å delta i 
dette spennende prosjektet. Stoffet prøves i Lade 
kirkekor annenhver torsdag kl. 17.00 og/eller på 
noen øvehelger  i løpet av våren.
Kontakt prosjektleder Anne Cathrine tlf. 934 29 
940 for nærmere informasjon.

Jan Asbjørn Sagen, kapellan og  Anne Cathrine 
Due Aagaard, organist
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Vits
Det var kvinnen som gråtende 
kom bort til presten etter 
gudstjenesten.
- Hva er det som plager deg, mitt 
barn? spør presten bekymret.
- Prest, det har skjedd noe 
grusomt. Min mann døde i går 
kveld!
- Det var da fryktelig leit. Kom 
han med noe siste ønske?
- Det gjorde han, prest.
- Hva var det han sa?
- Han sa: ”Vær så snill, Magda, 
lett bort den pistolen!”
Innsendt av Egil F., 7 år

Konkurranse
Den som svarer riktig på føl-
gende fem spørsmål, og sender 
svarene med navn, adresse og 
eventuelt telefon til Lademoen 
menighet, tore.eid@kirken.
trondheim.no eller Lademoen 
menighet
Postboks 5146 Lademoen, 7447 
Trondheim
er med i trekningen av to Midt-
by-sjekker à kr. 150,-.

Hva er frysepunktet for 
vann?
Hva heter elven som renner 
gjennom Trondheim?
Nevn et dyr som lever på 
land og i vann!
Hvor mange dager er det i 
februar 2007?

5. Hvem står på sokkel på Tor-
vet?

Bursdagsbarn
Magnus fyller 
10 år 26. fe-
bruar.

1.

2.

3.

4.

Shirin blir 
19 den 10. 
mars.

Cathrine fyller 
17 år 26.mars.

Adam ble 2 år 19. 
februar.

Marita ble 6 år 
2. februar.
Gratulerer! 
Hilsen mamma 
& Knut & søs-
ken 

Niklas  blir 16 år 
den 30. mars.

K h a d i m 
fylte 19 år 
den 7. fe-
bruar, her 
s a m m e n 
med bror 
David.

Stoff til Barnesiden sendes tore.
eid@kirken.trondheim.no eller 
sendes/leveres til prestekontor.

FORGLEM-MEG-EI

Forglemmegei heter 
årets fasteaksjon for 
Kirkens Nødhjelp Dette 
er en landsomfattende 
innsamlingsaksjon der tusenvis 
av konfirmanter deltar.  
Aksjonsdagen er tirsdag den 
27.mars.

I våre menigheter deltar 
årets konfirmanter på 
denne viktige spaserturen 
med innsamlingsbøsser.  
Konfirmantene vil stå på 
kjøpesentre i bydelene Lade og 
Lademoen. Noen vil også gå 
fra dør til dør for å samle inn 
penger.

Pengene kan omformes til 
hjelp for ungdommer i andre 
deler av verden som ikke har 
det så bra som oss i rike Norge.  
Se artikkelen om Maryann fra 
Kenya.  Ta godt i mot våre 
ungdommer når de stiller opp 
for andre unge på denne måten.  
Det står det respekt av.

JAS

De har rett til å bli sett!
Maryan (se artikkel på 
motstående side) er en av 
de som er rammet. Mange 
mennesker lever i kriser som 
verden overser. I 2007 setter 
Kirkens Nødhjelp fokus på 
mennesker i humanitære kriser 
som verden overser. Det finnes 
altfor mange mennesker som 
lever i en vedvarende krise 
uten mulighet til å skape seg en 
trygg framtid. Blir du med på 
årets viktigste spasertur?
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Ingen geiter – ingen 
skolegang

Maryan (15) har vokst opp 
i grenseområdene mellom 
Kenya, Somalia og Etiopia 
og snakker fem språk 
flytende.  - Jeg drømmer om 
en utdannelse, forteller hun 
sjenert på engelsk.  Men 
klimaforandringene har satt 
en stopper for drømmene 
hennes. 

Maryan går ikke på skole nå. 
Det koster geiter - og familien 
har mistet alt de eier. I Ashabito 
i Kenya bor hun sammen 
med bestemoren. I den før så 
livlige byen har mye forandret 

seg etter at tørken rammet 
dem. Husdyrene er døde, og 
kamelmelk er en luksus bare de 
med mye penger kan unne seg.

- Jeg pleide 
å lese lekser 
i minst tre 
timer hver dag. 
Nå gjør jeg 
ingenting, det 
er ingenting 
å gjøre her. 
Dersom jeg 
ikke får gå 
videre på skole, har jeg ingen 
framtid, sier Maryan.

Det er en fortvilet situasjon i 
byen som hver dag tar imot nye 

mennesker som har blitt tvunget 
til å gi opp nomadelivet fordi 
alle dyrene er døde. Litt regn har 
kommet - men det er for lite, og 

tapene har vært 
for store. For 
befolkningen 
har katastrofen 
bare tatt en ny 
form.

- Det er 
vanskelig å tro 
på framtiden slik 
det er nå, sier 

Maryan. Språkmektig og med 
gode karakterer - det hjelper 
ikke for jenta som er vokst opp i 
grenseområdene mellom Kenya, 
Somalia og Etiopia.

Nye barnehage på 
Lademoen:

Frostaveien barnehage

Den trofaste avisleser har vel 
fått med seg at både staten 
og kommunene satser på 
barnehageutbygging. Skal vi tro 
den avisen folk her i byen leser 
mest, så ligger Trondheim på 
utbyggingstoppen blant landets 
kommuner. En slik enorm 
satsning har også blitt
Lademoen bydel til del. To nye 
barnehager har vi fått. Den ene 
ligger i Dyre Halses vei 6 på 
Elvehavn Brygge. Den andre 
holder til ved Buranbanen i 

Frostaveien og skal etter hvert 
bli hetende Buran barnehage.

Frostaveien barnehage har i dag 
46 barn fra 0 - 6 år.
De er 28 små og 18 større barn. 
11 voksne er ansatt for å passe 
disse barna. Etter 
et kort inntrykk
virket det som 
barna hadde det 
kjempefestlig. Det 
var perioder med 
høyt støynivå og 
ro og fred
når det skulle 
være. Vi i 
menighetsbladet 
ønsker den nye 
barnehagen 

velkommen til Lademoen!

Menighetsbladet kommer i 
neste nummer tilbake med 
tekst og bilder fra Frostaveien 
barnehave.



 Velkommen 
 til  kirke!

Gudstjenester
Søndag 18. februar – 
Fastelavenssøndag
Luk 18, 31-43
Laugsand Bydelskafe
Gudstjeneste/Eldres Dag kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen
Ingen ofring
Lade kirke 
Gudstjeneste kl 11.00 v/Tore 
Eid. Eldres dag på KA-Senteret
Ofring til Menighetens 
diakonale arbeid

Onsdag 21.februar
Fastegudstjeneste kl 18:00 v/
Tore Eid. Fiolinist Sigrid Stang 
deltar.

Søndag 25. februar – 1. s. i 
faste
Matt 4,1-11
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde 
Rosenkrantz
Ofring til Menighetsbladet for 
Lade og Lademoen

Søndag 4. mars – 2. s. i faste
Første Mos 32, 24-30
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Utdeling av 6-årsboka
Kirkekaffe
Ofring til menighetens 
dåpsopplæringsarbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Jan 

Asbjørn Sagen
Ofring til Kirkens SOS
Søndag 11. mars – 3. s. i faste
Luk 11,14-23(-28)
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Det Norske 
Misjonsselskap
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 
v/Jan Asbjørn Sagen. Speiderne 
deltar. Kirkekaffe
Ofring til Menighetens barne- 
og ungdomsarbeid.

Søndag 18. mars – 4. s. i faste
Joh 6,1-15
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

Tirsdag 20. mars 
Sjømenns Aldershjems kapell
Minnegudstjeneste kl 16.00 v/
Jan Asbjørn Sagen
Kirkekaffe i KA-Senteret

Søndag 25. mars – Maria 
Budskapsdag
Luk 1,39-45
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Hilde 
Rosenkrantz
Konfirmantene deltar. 
Kirkekaffe
Ofring til menighetens 
konfirmantarbeid

Lade kirke
Temagudstjeneste kl 11.00 v/Jan 
Asbjørn Sagen. Menighetens 
årsmøte - Kirkekaffe
Ofring til Menighetens arbeid

Onsdag 28. mars
Nah 1,11-2.1
Lademoen kirke
Fastegudstjeneste kl.19.00 v/
Hilde Rosenkrantz
Ingen ofring

Søndag 1. april – Palmesøndag
Joh 12,1-13
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Jan 
Asbjørn Sagen
Ofring til Kirkens Nødhjelp
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 v/Hilde 
Rosenkrantz
Ofring til Fasteaksjonen 2007. 

Torsdag 5. april -  
Skjærtorsdag
Matt 26,17-29
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Nattverdgudstjeneste for begge 
menigheter kl 18:00 v/Sagen
Fellesskapsmåltid i KA-senteret

Fredag 6. april – Langfredag
Luk 22,39-23,46
Lademoen kirke
Pasjonsgudstjeneste for begge 
menigheter
kl. 11.00 v/Jan Asbjørn Sagen
(Langfredag forts.)

GUDSTJENESTER12
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Lade kirke
Ingen gudstjeneste

Søndag 8. april – Påskedag
Matt 28,1-8
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
v/Tore Eid
Ofring til Kirkens SOS
Lade kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrantz
Ofring til Misjonen

Mandag 9. april – 2. påskedag
Luk 24,13-35
Laugsand bydelskafé 
Gudstjeneste kl 11.00 v/Tore Eid
Kirkekaffe
Ingen ofring
Lade Allé 80
Høymesse kl 11.00 v/Jan 
Asbjørn Sagen

Søndag 15. april – 1. s.e. påske
Joh 20, 19-31
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl.18.00 v/Hilde 
Rosenkrantz
Ofring til Menighetens arbeid
Umiddelbart etter gudstjenesten: 
Kirkekaffe og menighetens 

årsmøte
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/
Jan Asbjørn Sagen. Kirkekaffe
Ofring til Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid

Søndag 22. april – 2. s.e. påske
Joh 10, 11-16
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Jan 
Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetsbladet
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Omsorgshuset.

Søndag 29. april – 3. s.e. påske
1. Pet 1, 3-9
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/TE  
50-årskonfirmantene er invitert
Kirkekaffe
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Samtalegudstjeneste med årets 
konfirmanter kl 11.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Samling i KA-senteret for 
foresatte og konfirmanter
Ofring til Menighetens 
konfirmantarbeid

Søndag 6. mai – 4. s.e. påske
Joh 16,5-15
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Hilde 
Rosenkrantz
Ofring til Kirkens Bymisjon
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Tore Eid
Ofring til Misjonen

Lørdag 12. mai
Lade kirke
Konfirmasjonsgudstjenester kl 
11.00 og kl 13.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetens 
konfirmantarbeid

Søndag 13. mai – 5. s. e. påske
Joh 16,23b-28
Lademoen kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 
11.00 v/Hilde Rosenkrants
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Konfirmasjonsgudstjenester kl 
11.00 og kl 13.00
v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetens 
konfirmantarbeid
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LADE 
Døpte
26.11.06 Kevin Halvorsen 
26.11.06 Emilie Pedersen 
Hugubakk
261.11.06 Karoline Borg 
Simonsen
03.11.06 Oliver Dragset
03.11.06 Iben Sofie Skodvin 
Kvam
03.11.06 Mikael Rekkebo Tro
10.12.06 Even Jørstad Andersen 
10.12.06 Hanna Dale
10.12.06 Hermine Louise 
Fjeldseth
10.12.06 Maja Emilie Størseth
07.01.07 Ruth-Eliza Gullvåg
07.01.07 Leah Tøndel
14.01.07 Aurora Rambech Enger 
14.01.07 Oliver Edvardsen 
Øvermo
14.01.07 Eline Lauten Tveit
21.01.07 Wilma Kristine 
Kjølseth Breivik
21.01.07 Linnéa Sophie Domaas 
Hoem
21.01.07 Alexander Lee 
Mjøsund
21.01.07 Daniel Andre Våbenø
28.01.07 Linus Bang Forsmo
28.01.07 Vilde Mykland
28.01.07 Marie Louise Stavnes 
Skatvold

Andre kirker
19.11.06 Ina Emilie Mikkelsen
Lea
26.12.06 Eleah Jakobsen
07.01.07 Lise Haugerøy
07.01.07 Kasper Haugerøy

Vigde
30.10.06
Laila Bøkestad Nesjan og Bjørn 
Wilhelm Nilsen
28.01.07
Lena Kristin Helland og Jo 

Svenningson Nordstrand

Døde
01.11.06 Johan Nygård
07.11.06 Vera Viktoria Flønes
10.11.06 Sigrid Drugli
12.11.06 Alma Braa Iversen
17.11.06 Mimmi Sundsetvik
20.11.06 Jorolf Sundsetvik
20.11.06 Gerd Wågø
02.12.06 Ragnhild Gulliksen
09.12.06 Kåre Johansen Egseth
13.12.06 Arne Berg
14.12.06 Leif Christian 
Kolbjørnsen
26.12.06 Borghild Solveig 
Nielsen
27.12.06 Arnfind Rudolf 
Andresen
30.12.06 Målfrid Gustavson
30.12.06 Erna Tiller Wold
01.01.07 Asbjørn Holm

LADEMOEN
Døpte
19.11.2006 Lukas Selnes Wold
26.11.2006 Jesper Lund 
Brandslet
26.11.2006 Viktor Frimann 
Nordvik Hasselberg
26.11.2006 Guro Eline Svendsen
03.12.2006 Helena Lovise 
Juliansen
03.12.2006 Felix Kvande
03.12.2006 Line Rasmussen
03.12.2006 Trym Winsnes
07.01.2007 Levian Severin 
Bjørkås Robertssønn
14.01.2007 Ingrid Digre Rønnes
28.01.2007 Ærlend Ramazan 
Avløs
28.01.2007 Anne-Kristine 
Hellesø
28.01.2007 Kevin Bjørnback 
Småli

Andre kirker
19.11.2006 Ina Emilie 
Mikkelsen Lea
19.11.2006 Brage Haave Lein
19.11.2006 Felix Tøndel 
Ørgersen
19.11.2006 Aurora Nervik 
Walstad
17.12.2006 Ada Høiby Grytten
25.12.2006 Tiril Olivia Formo
14.01.2006 Aurora Rambech 
Enger
14.01.2007 Oliver Edvardsen 
Øvermo
21.01.2007 Wilma Kristine 
Kjølseth Breivik
21.01.2007 Linnéa Sophie 
Hoem
28.01.2007 Marie Louise 
Stavnes Skatvold

Vigde i Lademoen kirke
06.01.2007 Julie Sharon Kwan 
Tat og Andre Vedø

Døde
02.11.2006 Jan Harry Pedersen
18.11.2006 Tordis Dahl
12.12.2006 Per Odd Inderberg
14.12.2006 Signe Dagmar 
Ludvigsen
19.12.2006 Kåre Melhus
24.12.2006 Annar Magnus 
Karlsen
08.01.2007 Alfred Stav
08.01.2007 Bernt Christian 
Bjørnsøn Johannesen
10.01.2007 Mary Johanne 
Hæynes
11.01.2007 Else Lindgaard 
Andresen
20.01.2007 Peder Austad
20.01.2007 Georg Bjørling
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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. 10.00-13.00
Tlf.: 73 92 06 40 - 73 92 06 56
Telefax: 73 92 25 01
post.lade@kirken.trondheim.no

Kirketjener, vikar: 

Klokker Solveig Dahl

Daglig leder
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  3. mai 2007.
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. april. Vi ønsker manuskript (1/2 A4 side),  gjerne bilde og ny diskett/CD

 (program Word for Windows). Diskett/CD 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: 73523004

E-post: tore.eid@kirken.trondheim.no

Grafisk utforming og trykk: Offset-Trykk Christiansen AS, tlf. 73 93 36 60, firmapost@offset-trykk.com
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Glimt fra veteranleiren 2.-4. 
februar 2007
Konfirmanter fra i 
fjor og året før var 
samlet på Mjuklia 
på Berkåk denne 
helga til reunion 
og fri utfoldelse. 
De unge kom 
fra menighetene 
Domkirken, Bakke, 
Lademoen og Lade.  
Vi var bortimot 50 ungdommer.  
Noen valgte rolig avslapning, 
andre kastet seg ut i snøen, 

bokstavelig talt. Stikkord for 
ei svært vellykket helg: Mange 
ungdommer, masse moro, 

masse snø, god mat og god 
stemning, inne 
og ute.
Ungdommene 
var med på å 
skape flotte 
leirminner 
både natt og 
dag.  Her ser 
dere oss alle i 
fri utfoldelse, 
i snølek 

med venner og i 
gudstjenestefellesskap i friluft.  
Det var en god stillhet på 

bussen hjem fra Mjuklia på 
Berkåk.  Det var et godt tegn. 
Takk for en fin tur og gode 

leirminner!

Glimt fra veteranleiren 

Du finner flere bilder fra turen på 
våre hjemmesider:
http://lade.
kirken.trond-
heim.no/

JAS

Neste år vet-
eranleir blir 
1.-3. februar 
2008.


