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2 ANDAKT

Hide Rosenkrantz :

Naturens  påskemorgen

Det gir en egen glede og forventning å titte etter de 
første vårtegn. Hestehoven  dukker opp, det blir lysere 
for hver dag som går, og noen trekkfugler har våget seg 
tilbake. Det er et fantastisk syn å se linerla trippe rundt 
på et islagt vann.

Hver vår er vi vitne til hvordan naturen langsomt 
våkner til liv etter en lang vinterdvale, og jeg fylles med 
takknemlighet og forundring hver gang dette skjer.

Våren er naturens egen påskemorgen – en feiring av livet 
som gjenoppstår. Det er ikke lenge siden vi feiret den 
største høytiden i kirken, påsken, og vi hilste hverandre 
med ordene: 

Denne hilsenen stammer fra oldkirken. 
De første kristne har brukt å hilse hverandre med dette 
påskeutropet. 

Vi bærer tradisjonen videre og det er en vakker 
påskehilsen, som minner oss om
Han som er opphav til alt liv.

Kristus er oppstanden, 
ja han er sannelig oppstanden
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Ladestua kafé

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

*
*
*
*
*
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Vi skriver menighet og ikke 
kirke, for Jarles tjeneste i 
Lademoen ble på mange 
måter mer enn bare i kirken. 
Hans hjelp og bistand nådde  
mange rundt om i menigheten 
og vi ble alle svært avhengige 
av ham.
 Med nådd 
pensjonsalder har han valgt å  
slutte. Det beklager vi dypt, 
for hva skal  vi gjøre når han 
ikke lenger er hos oss?  Det 
er mange som undrer seg 
over det.  Ikke bare vi som 
er hans medarbeidere her 
i kirka, men også de som 
bor og jobber på Laugsand 
og mange andre med dem. 
For  Jarle kunne brukes til 
så mye. Ved siden av å være 
en utmerket kirketjener, ble 
han brukt både som klokker, 
andaktsholder, sangsolist, 
kirkeskyss og mye mer. 
 Han har et vinnende vesen, 
som gjør at han lett får kontakt og 
har nok en særlig høy stjerne hos de 
eldre, ikke minst de eldre damene. 
Dessuten ser vi med uro på det 
forestående restaureringsarbeider på 
tårn og vestfront av Lademoen kirke 
uten at ”altmuligmannen” Jarle er 
nærværende. Det arbeidet skal etter  
planen starte 2.mai.  

 Jarle Haugum har hatt en 
lang arbeidsdag i Den norske kirke. 
Det hele startet på Byneset. Ved 
siden av å være gårdbruker ble han 
medhjelper i Byneset kirke så langt 
tilbake som for 43 år siden. Siden 
overtok han kombinertstillingen som 
klokker og kirketjener i samme kirke. 
Den gangen var det mer et tillitsverv 
enn lønnet tjeneste. Eller for å si det 

på en annen måte: Å gi folk 
slike tillitsverv var en penere 
måte å be folk jobbe så å si 
gratis. For kirken hadde enda 
mindre penger den gangen 
enn nå. Hit til Lademoen kom 
Jarle i 1994. Han tiltrådte 
18.januar og hadde sin siste 
arbeidsdag 30.april d.å. Ved 
gudstjenesten 29.april fikk 
han sin velfortjente takk av 
menighetsrådets leder for vel 
13 års virke her i menigheten.
 Til tross for at han nå går over 
i pensjonistenes rekker, gir vi 
ikke helt slipp på ham. Han har 
sagt seg villig til å medvirke ved 
konfirmasjonsgudstjenesten 
søndag 13.mai og gudstjenesten 
i Lamo’parken søndag 10.juni.
Dessuten blir han fra høsten 
en del av trekløveret som 
har overtatt ansvaret for 
menighetens hyggestund.
 Menigheten vil også her i 

bladet takke ham for hans trofaste og 
utmerkede tjeneste i Lademoen.Vi 
kommer utvilsomt til å savne ham, 
men ønsker ham alt godt i de årene 
som ligger foran. Jarle vil neppe bli 
en sofaslitende pensjonist. Til det har 
vi sterke mistanker om at det venter 
mange oppgaver og utfordringer på 
hjemmefronten.

Kirketjener Jarle Haugum i Lademoen menighet fylte 67 år 14.april

Middag hver dag fra 
kr. 55,-
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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

Christian Engen Indrestrand
Halvard Langlo
Daniel Torp Solberg
Robin Kleiven Solli
Aleksander Davidsen Sæternes
Marius Havn Sæther
Christopher Michael Øien Anthony

Lørdag 12. mai kl. 11.00:

Fra Lademoen: 
Jens August Lian 
Magnus Lian Skjevdal

Fra Bakke: 
Eline Kvernes Lian
Lade: 
Siw Iren Stenvig Amundsen 
Oda Bolme 
Stine Myhrstad 
Ingeborg Handberg Opland 
Håkon Selliseth 
Guro Winum Solem Helene 
Merethe Stahl 
Mali Eirin Fiskvik Storvik Stian 
Andre Trøan Strand

Lørdag 12. mai kl. 13.00:

Marianne Gilje Bjøndal 
Bettina Bang Bratbak 
Simen Christensen 
Hege Berg Eriksen 
Maiken Andrea H. Jørgensen 
Marius Kallestad 
Niklas Ottar Kummeneje 
Therese Lehn 
Eline Ryggen 
Victoria Schram 
Karianne Teigland

Søndag 13. mai kl. 11.00:

Robert Ergin Balci 
Ingrid Marie Bondø 
Even Fanghol 
Henrik Kavli 
Allan Christoffer Løvstad 
Erik Skar Rosvold 
Christine Blomstrøm Schei
Torveig Melby Sneisen 
Håvar Schei Guldahl 
Trond Joachim Suhr Vikan

Søndag 13. mai kl. 13.00:

Marie Firing 
Marius Grønsletten Helberg
Marthe Johannessen 
Kine Leth-Olsen 
Leif Tobias Tronæs

Strindheim kirke: 
Mia Isabel Trøen

En hilsen til 
konfirmantene
Konfirmanttiden nærmer seg snart en 
avslutning, og det er utrolig hvor fort 
et år går. Jeg synes det ikke var lenge 
siden dere konfirmanter ble presentert 
på gudstjenesten i høst. Det har vært 
spennende å bli kjent med dere og det 
var moro å være på leir i oktober i fjor. 
Dere er en fin liten gjeng med mange 
gode kvaliteter, så jeg håper vi kan 
sees senere på veteranleiren i februar 
neste år. 
Lykke til videre i livet.
Hilsen Hilde

Konfirmanter 
Lademoen 
våren 2007

Konfirmanter Lade våren 2007

Klinikk ISIS
Stedet for:
Massasje

Resonanshomeopati
Detox - Fotbad

Øreakupunktur - Akupunktur 2000
Vitamin- og mineraltest

PEK
HRV-test - Funksjonsanalyse

Hårfjerning
Hud- og Fotpleie

Urtemedisiner
 

Klinikk ISIS
Jarleveien 8a, 7041 Trondheim

Tlf: 73 53 63 69
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DU E’ ME’
Slik lød tema for årets 
konfirmantopplegg i god olympisk 
ånd.  Vi lånte mottoet til Trondheims 
OL-komite.  Og vi har deltatt i god 
olympisk ånd, selv om Trondheim 
ikke ble OL-by.  Vi har sammen 
blitt konfirmantkullet 2006-07, 
et helt spesielt kull med alle 36 
konfirmantene på plass. (Ikke alle er 
på bildet)   
Nå kan vi se tilbake på konfirmanttida.  
Vi har ikke fått avslått søknaden vår.  
Vi har ikke tapt for noen.  Vi har 
vært sammen om å se at vi hører til, 
vi har alle vunnet en mulighet til å 
være Guds barn og leve som kristne.  
Du har vært me’. 
Og jammen har vi vært med på mye 
sammen.  Det har vært råkult, i alle 
fall for meg.  Leir og Ung messe, 
moskébesøk og besøk i gravkapellet. 
Men de fleste gangene har vi vært 
sammen på KA-Senteret, og noe har 
vi vel lært sammen.  Håper det har 
vært like fint for dere å bli kjent med 
kirkens budskap og meg, som det har 
vært for meg å bli bedre kjent med 
dere.

Skulle ønske for dere konfirmanter at 
dere har fått med dere at dere:  E’ ME’.  
Dere hører alle til i Guds familie, et 
mangfoldig og åpent fellesskap.  Her 
kan du være med uten søknad.  Du er 

allerede godkjent.  Du e’ me’.  
Les bare Bibelens eget nøkkelord: 
Johannes kap. 3,vers 16.  Det 
motsatte av å være fortapt er å høre 
til fordi noen er glad i deg og vil 
være sammen med deg.   Du vil 
fortsatt høre med i Guds familie.  
Der kan du jo møte opp innimellom.  
Vi møtes i kirka og nå vet du jo at 
disse møtene og gudstjenestene kan 
være ytterst forskjellig.  Hold gjerne 
av søndagen den 17. juni.  Da skal 
vi ha friluftsgudstjeneste i Korsvika.  
Du kan selvfølgelig melde deg ut, 
med da er det du selv som velger å 

ikke være med lenger.  Gud vil aldri 
velge deg bort eller skyve deg ut av 
fellesskapet.  Om ikke vi ser deg der 
eller i kirka så ofte senere, kan du 
likevel vite at fra Guds side:  E’ du 
alltid me’.
Hilsen Jan Asbjørn Sagen, 
presten dokkers



6

anhol
B egravel

SS van
nholm

www.svanholm.no        TRONDHEIM

S
vanholm

Be

Begravelser
Kremasjoner

Gravstøtter
Forsendelser

BlomsterDøgnvakt 73 89 11 40

B
2

B

MENIGHETSNYTT 66 HISTORIEGLIMT 6

Professor i historie, Jørn Sandnes, som 
døde nylig,  sendte menighetsbladet 
en artikkel om navnebruk omkring 
den gamle gården eller plassen 
Tindveden på Lade, som vi gjerne 
gjengir. Den har tidligere stått 
som leserinnlegg i Adresseavisen 
og kommunen har allerede endret 
sine kart noe etter dette innlegget. 
Se for øvrig den nye veiviseren for 
Ladestien som nylig har kommet og 
som fås gratis fra kommnuen. 
 
Jørn Sandnes skriver: ”Det irriterer 
meg at kommunen har rota med 
et par navn på Østmarkneset. Den 
fine badeplassen med tilhørende 
gressvoll øst for NGU er skiltet 
Djupvika. Flere andre steder er 
det også henvisningsskilt med 
Djupvika. Navnet står på flere nyere 
Trondheimskart og i andre trykksaker. 
Folk flest lærer seg på denne måten at 
stedet heter Djupvika. Dette er feil. 
Rette navnet er Tindveden. Navnet 
refererer seg til den store, gamle, for 
ikke å si alderstegne, tindvedbestanden 
mellom Ladestien og sjøen. Planten 
tindved er ifølge Knut Fægri, en av 
de plantene som ”har fått rike gaver 
fra Mesterens hånd, og er både vakre 
og interessante.”
 
Jeg har snakket med flere eldre 
mennesker med tilknytning til dette 
området fra gammelt av. De sier uten 
forbehold at rette navnet på stedet er 
Tindveden. En av informantene mine 
var den nå avdøde Peder Kvistad d. 
y. (født 1913). Han var vokst opp og 
hadde levd nesten hele livet sitt ovafor 
Tindveden. På Tindveden var også en 
gammel husmannsplass under gården 

Spannet, med navnet Tindveden. 
Peder Kvistad fortalte blant annet at 
et av hans første barndomsminner 
var dunka fra plassen når Johan 
Tindveden stod og treska korn med 
sluggu (sliul). Tuftene etter Tindved-
plassen kan ennå sees ved den 
markerte treklyngen lengst øst på 
vollen, ironisk nok bare noen få meter 
rett opp fra skiltet med Djupvika. 
 
Det var sterkt ønskelig at badeplassen 
kunne få igjen det korrekte, 
karakteristiske navnet Tindveden 
i stedet for det feilaktige, pregløse 
Djupvika. Ikke er det særlig djupt 
utafor Djupvika heller, og det er 
knapt nok noen egentlig vik der. Hva 
så med Djupvika? Er navnet grepet 
ut av løse lufta? Nei, den egentlige 
Djupvika ligger et par tre hundre 
meter lenger øst, ved de bratte berga 
der tyskerne under krigen sprengte 
og omkalfatret hele landskapet 
fullstendig. Så vil jeg gi all honnør til 
Trondheim Bydrift, som har nedlagt 
et stort arbeid på Tindveden, med 
å rydde og sette opp store og små 
søppeldunker, toalett og skilter blant 
annet med oversikt over vannkvalitet, 
sandvolleybane, parkeringsplass etc. 
 
Siden gården Spannet ble nevnt 
ovenfor, vil jeg til slutt som en 
liten digresjon si noen ord om 
dette navnet også. Det er et såkalt 
”skyldsettingsnavn”. Da gårdsbruket 
Spannet  ble skilt ut fra hovedgården 
Lade ved midten av 1800-tallet, fikk 
gårdsbruket en årlig ”landskyld” 
eller leie på ett spann smør som 
brukeren svarte til Lade. Det vanlige 
trønderske spann smør, var det 

samme som en laup smør ellers i det 
meste av landet. Et spann eller en 
laup smør var ca. 15 ½ kilo netto. 
Det var da den årlige leien til Lade. 
Bruket Spannet ble (sammen med 
Østmarka) tatt i bruk av det nye 
psykiatriske sykehuset som ble lagt 
hit i 1919. Da den nye kaféen for 
noen år siden ble tatt i bruk - åpen for 
alle - fikk den navnet ”Kafé Spannet” 
med en plakat utafor der navnet står 
med en illustrasjon av et spann. En 
artig vri selv om det kanskje ikke 
skulle vært et meierispann fra 1900-
tallet, men en smørlaup av tre. Men 
dette er jo nærmest flisespikkeri. 
 
Jørn Sandnes skriver litt mer om 
Spannet: I Strinda bygdebok står det 
at Lades eier i 1852 solgte gården til 
konsul, grosserer Christian Knudtzon 
for 2.700 spesiedaler. I 1865 overdro 
han gården til datteren Benedicte 
og hennes mann, kapteinløytnant 
Hjalmar Olsen for 5.500 spesiedaler. 
Deres arvinger solgte gården i 1893 
til Peder Kvistad d. e. for kr 33.000.- 
I 1866 var besetningen på gården 
1 hest og 9 kyr. Avlingen var på 12 
tønner bygg, 24 tønner havre, 50 
tønner poteter og 75 lass høy. Gården 
var på 157 mål jord og hadde 3 
husmannsplasser: Tindveden, Hagen 
og Nøstet. I 1875 hadde den 2 hester, 
1 okse, 1 ungnaut. Det var i 1912 
Peder Kvistad solgte sin gård med 
én halvpart til Trondhjem kommune 
og den andre halvparten til de to 
trønderske fylkene. 

                  Per Øverland

En gammel gård: Tindveden ved Djupvika på Lade
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Her er en bukett konfirmanter 
som alle har bursdager i april/
mai. Disse ble/blir 15 år:

Robert Ergin Balci, bursdag 
18.april
Allan Christoffer Løvstad, burs-
dag 22.april
Mia Isabel Trøen, bursdag 
10.mai
Maiken Andrea H. Jørgensen, 
bursdag 27.mai

Susann Tubbehaugen, 
17 år 2.juni
Øystein Kubban, 6 år 25.juni
Asbjørn Kubban, 11 år 10.juni
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Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim
Telefon 73 82 12 12 - Telefax 73 82 12 19

firmapost@offset-trykk.com   www.offset-trykk.com

Hyggestunden i Lademoen
Vil du ha en hyggestund, så kom til Lademoen 
kirke andre onsdag i hver måned. Vi starter
alltid kl.12.00.
 Fra siste årsskiftet er det Gunvar Lium, Liv Eid og 
Jarle Haugum som utgjør lederteamet.
Kjøkkengjengen er de samme, som har holdt på i mange 
år. Derfor er både maten og kaffen i trygge hender. Jarle 
Haugum slutter som kirketjener, men fortsetter som frivillig 
medarbeider i Hyggestunden. Det er vi kjempeglade for.
 Neste Hyggetreff er 9.mai.  Da kommer  Arnold 
Bakken som gjest. Han vil fortelle om utvandringen fra 
Trøndelag til USA. Første hyggetreff etter sommeren blir 
onsdag 12. september. Da får vi besøk av Magnhild og
Arnt Ove Sandvei fra Melhus. 
 
Den årlige sommerturen blir onsdag 13.juni. Juni 
kommer forhåpentligvis med solrike dager og da er det godt 
å reise litt for å se oss omkring. I år går turen til Sverige, 
nærmere bestemt til Hållandgården ved Åre. Det er en 
trivelig gjestegård, som rommer mye, så som egen
stavkirke og en modell av det gamle Jerusalem,
slik de mente den var på Jesu tid. Tid til litt ”svenskehandel” 
må det vel også bli, for de som måtte ønske det. Turen starter 
fra Lademoen kirke kl.9.00. Det blir kafferast underveis med 
hjemmebakst. Middag og kaffe inntas på Hallandgården. 
Antydet pris for hele turen blir kr.250,-.
 For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi ikke 
lenger kommer til å annonsere hyggetreffene i Adresseavisen. 
Det har blitt for dyrt.
I stedet vil vi bekjentgjøre det i Menighetsbladet og ved 
plakater. Vi ønsker alle velkommen til Hyggestunden, og ta 
gjerne med noen. 

Årsmøtet i Lademoen

Menighetens årsmøte ble holdt søndag 15.april.
Først var det gudstjeneste og møtet startet kl.19.30. 
Menighetsrådets leder, Siri Linge Frønes, ble valgt til 
møteleder og daglig leder Randi N.Solbakken til referent. 
Ingrid Pettersen og Jarle Haugum fikk av årsmøtet ansvar 
for å undertegne protokollen.
 Møtet gjennomgikk de vanlige årsmøtesakene med 
meldinger fra menighetsråd, sokneprest, diakoniutvalget, 
Hyggestunden, Sjømannsmisjonsforeningen, samt regnskap 

og budsjett for råd og menighetsblad. Menigheten har en 
rekke komitéer og utvalg av frivillige medarbeidere. Likeså 
representanter til og kontaktpersoner for ulike organisasjoner 
og råd innen Den norske kirke.
 Avsluttende regnskap for Lademoen hjem for gamle 
ble forelagt årsmøtet med et vedtak i menighetsrådet om å 
legge ned enheten. Beboerne ble høsten 2001 flyttet til det 
nye sykehjemmet på Laugsand, som drives av Trondheim 
kommune. Eiendommen i Mellomveien 7, hvor hjemmet 
holdt til, ble solgt i 2002. Menigheten hadde i 2006 en 
omsetning på kr.520.000 og eiendeler på knapt 6 mill.

Gudstjeneste Laugsand bydelskafé
mandag 28.mai (2.pinsedag) 
kl.11.00
Tradisjonen tro blir det gudstjeneste i Laugsand bydelskafé 
mandag 28.mai (2. pinsedag) kl.11.00. Etter gudstjenesten 
innbyr menighetsrådet til kirkekaffe. Vi håper på 
stort oppmøte både av beboere på Aldershjemmet, fra 
omsorgsboligene, sykehjemmet og av alle andre her på 
Lademoen.   

Vikarprest i mai
Geir Øyvind Bandlien kommer som vikarprest til Lade og 
Lademoen menigheter i mai. Sognepresten skal på 4 ukers 
helseopphold i Tyrkia og i hans fravær kommer vikaren.
Vi ønsker Geir Øyvind velkommen til våre menigheter og 
håper at han vil trives hos oss.

Gudstjeneste i Lamo’parken
søndag 10.juni kl.11.00

Alle som venter med lengsel mot vår og sommer har 
en gledestund i vente. Søndag 10.juni kl.11.00 blir det 
gudstjeneste i Lamo’parken. Da håper vi inderlig at 
vinteren og snøen omsider har gitt opp og sluppet taket 
så vi kan få sol. 
 Frelsesarméens hornorkester kommer og spiller. 
Det ser vi fram til. Etter gudstjenesten serveres det 
det kaffe/te og ”nogo attåt”. Alle er selvsagt hjertelig 
velkommen. Tenk om vi kunne fylt mye av parken denne 
formiddagen.
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Vårbasaren
hadde bra besøk tirsdag 27. mars.  Men vi kunne 
tenkt oss flere besøkende.  De som kom deltok aktivt i 
åresalgene og mange valgte å sløyfe middagen til fordel 
for karbonadesmørbrødene huskokk Asbjørn serverte.  
Takk til alle som bidro til et godt fellesskap og et godt 
økonomisk resultat.  Vinnerne i hovedlotteriet er varslet. 
Brutto overskudd på Vårbasaren ble i år: kr. 26 203,50.  
 Vi trenger flere gode hjelpere både til vårbasaren 
og julemessa.  Vi inviterer flere til å oppleve dette 
trivelige arbeidsfellesskapet.  Både vårbasaren og 
julemessa er viktige møtesteder som synliggjør det åpne 
og inkluderende miljøet vi ønsker å ha i Lade menighet.  
Dessuten bidrar disse arrangementene  med nødvendige 
inntekter til menighetens drift.

Arbeid på Lade kirkegård
Denne våren vil det bli utført noe reguleringsarbeid 
på Lade kirkegård. Det er Kirkevergen ved plan- og 
anleggssjef Torild Hovdenak som er ansvarlig for 
arbeidet.
 Kirkegården vår er jo for lenge siden regulert til 
urnegravsteder.  Det er denne reguleringen man nå vil gjøre 
synlig på noen deler av gravlunden, samtidig som man 
vil planere.  Arbeidet vil bli utført i feltene til venstre for 
kirken fra bårehuset og østover mot drosjeholdeplassen.  
Dette betyr at det blir flere gravsteder tilgjengelig på 
Lade kirkegård som ellers har plassmangel, selv for 
urnegravsteder.
Informasjon og befaring
Alle festerne vil bli tilskrevet om arbeidet med 
kirkegårdskart vedlagt. I brevet vil det stå et 
kontakttelefonnummer og en dato for befaring på 
gravstedet som er festet.  Kirkevergen ønsker en god dialog 
både med festerne(eierne) av de aktuelle gravstedene og 
med menighetsrådet.  
 Lade menighetsråd har fått garantier fra 
Hovdenak for at reguleringsarbeidene ikke skal medføre 
at noen minnesmerker vil bli flyttet utenfor det gravstedet 
de hører til.  Fra Kirkevergens og menighetsrådets side er 
det lagt klare føringer for arbeidet, føringer som skal lette 
de pårørendes opplevelse av omreguleringsarbeidene. 
 Det vil bli gitt en grundig informasjon om 
arbeidet og gravstedene på forhånd.  Hver fester vil få 
anledning til å se oppstukket sitt gravsted ved befaring 
og snakke med de ansvarlige. Ingen minnesmerker vil bli 
tatt av feltene mens arbeidet pågår.  Arbeidet er planlagt 
gjennomført slik at man vil avslutte med ferdig plen hver 
dag ved arbeidstidens slutt.  Det er fullt mulig å være til 
stede når det arbeides der festernes aktuelle gravsted er.
 Disse reguleringsarbeidene virker godt forberedt 
og ivaretar så langt vi kan se respekten for kirkegården 
og for festernes interesser og følelser.  Vi håper festerne 
benytter seg av muligheten til å få direkte og nyttig 

informasjon ved å møte opp på kirkegården til den befaring 
som berammes i brevet fra Kirkevergen. På den måten 
kan man unngå misforståelser og ekstra følelsesmessige 
belastninger. 

Fasteaksjonen
Som mange vet står Kirkens Nødhjelp bak denne 
aksjonen.  Årets konfirmanter gjennomførte denne 
årvisse innsamlingsaksjonen tirsdag før påske.  Årets 
innsamlingsaksjon hadde fått tittelen ”Forglemmeiei”.  
Pengene som ble samlet inn gikk til barn og unge i krise 
og krig, gjerne i konflikter som ikke er så mye fremme i 
media.  Dermed blir ikke det internasjonale samfunnet 
oppmerksomme på nøden og hjelpen som trengs like mye 
her som andre steder.  Ofte er det også menneskeskapte 
klimaforandringer som sprer nød og fortvilelse når regnet 
ikke kommer som før.  I år samlet konfirmantene inn vel 
14 000 på to timer.  Noen gikk fra dør til dør, andre sto 
foran de mange kjøpesentrene på Lade.  Sammen med 
ofringen i Lade kirke palmesøndag på kr. 1279,- ble dette 
et bra bidrag til Kirkens Nødhjelp.

Kirkebursdag i Lade kirke
Årets markering av kirkens bursdag, pinsen blir torsdag 
24. mai kl. 10.30 i Lade kirke.  Det er barn fra barnehagene 
på Lade som deltar i denne feiringen.  Barn i førskolealder 
som også bor på Lade er også velkomne.  Vi har først en 
liten samlingsstund inne i kirka, så går vi ut og rundt kirka 
mens vi synger vårsanger og bursdagssangen.  Etterpå 
samles vi til saft, frukt, kaffe og kaker på kirkebakken

Skaperverkets dag i Korsvika 17. juni kl. 11.00.
Vi prøver på nytt med friluftsgudstjeneste i Korsvika.  
I fjor måtte vi flytte inn i Lade kirke fordi været tvang 
oss innendørs med mange dåpsbarn og stinn brakke.  I 
år håper vi og ber om fin vær, så får vi se hva slags vær 
vår Herre sender.  Uansett vil vi opprettholde tradisjonen 
med friluftsgudstjeneste ved St.Hans tider.  I år er det 
ikke fremføring av Korsvikaspillet, men gudstjeneste blir 
det.  Gudstjenesten vil markere Skaperverkets dag og 
minne oss om hvor heldige vi er som hører til i det vakre 
som Gud har skapt.  Han har også gitt oss ansvar for å 
forvalte skaperverket på samvittighetsfullt vis.  
I juni vil det også bli en del medieomtale av tema knyttet 
til forurensing og klimaendringer, vårt ansvar for vår 
sårbare klode. Verdens internasjonale miljøverndag vil bli 
markert i Norge, i Tromsø.  Velkommen til gudstjeneste 
på Skaperverkets dag.

Sommerturen 19. juni
Årets sommertur blir 19. juni.  I år går ferden til 
fagre Inderøy med gårdsbesøk og andre spennende  
turopplevelser.  Påmelding til menighetskontoret.
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TAKK til Lennart Ståhl
Lennart Ståhl har vært vikar i kir-
ketjenerstillingen i Lade kirke fra 
midten av august i fjor til midten av 
mars i år.  Vi har hatt hyppige skifter 
i kirketjenerstillingen på Lade.  Len-
nart føyer seg inn i rekken av flinke 
og tjenestevillige vikarer.  Han kom 
fort inn i jobben og fant raskt ut av 
alle de små detaljene som kirketje-
neren har ansvar for.  Lennart sørget 
for at de var i orden.  Det er alltid 
godt å ha medarbeidere som en kan 
stole på.  Lennart var en slik medar-
beider, samvittighetsfull, rolig og 
positiv.  Mange har satt pris på hans 
hyggelige velkomst når de kom til 
Lade kirke. 

Lennart har lovet at han kan stille 
opp som kirketjener enkelte sønd-
ager etter behov.  Det er vi glade 
for.  Det er godt å vite at han tilhører 

i menighetsfellesskapet som aktiv 
frivillig ellers også.  For slike medar-
beidere er viktige både som ansatt og 
som frivillige.

Takk til Lennart for vel utført jobb!

VELKOMMEN til 
Natalia Nazarova
Nathalia  Nazarova er ansatt som 
vikar i kirketjenerstillingen i Lade 
kirke til og med august i år.  Hun 
kommer fra den russiske delen av 
Karelen og har bodd her i Norge i 
flere år. Natalia er 31 år, gift og mor 
til en tretten år gammel jente.  Man-
nen hennes er kirketjener også,  i 
Tempe, Hoeggen og Leira, så  kir-
ketjeneryrket er nærmest en fami-
liebeskjeftigelse.  Familien bor i 
Børsa, men har kort vei til byen pr. 
bil..  Natalia har erfaring som kir-

ketjener. Hun har vært kirketjener 
både i Tempe og Tiller kirker og i Ni-
darosdomen.  Hun er også en travel 
dame.  Ved siden av 50% stilling som 
kirketjener hos oss på Lade, jobber 
hun også i Kirkens Bymisjon med et 
tilbud som kalles Trofast.  Det er et 
barnehagetilbud for enslige mødre 
som har lite nettverk.  

Natalia har allerede vist at hun kan 
utføre sine arbeidsoppgaver på en 
smilende og solid måte.  Hun har vist 
omsorg og villighet til assistanse til 
dem som trenger det når de kommer 
til gudstjenesten.  Det er viktig å ha 
en kirketjener som ser den enkelte 
og som kjenner kirka og menigheten 
lokalt..  Natalia tror hun kommer til 
å trives hos oss og hun ser frem til 
å jobbe her i Lade kirke.  Vi ønsker 
henne varmt velkommen.

Jarleveien 17, 7041 Trondheim

Døgntelefon

73 56 01 00
ALLTID TIL TJENESTE

Begravelser - kremasjoner
Forsendelser - Gravstøtter

Jan Tingstad ny rektor på Lilleby

Siden ”gammelrektor” Elin 
Østgaard flyttet over som ny 
rektor på Nardo skole har det vært 
spenning om hvem som skulle bli 
ny rektor ved Lilleby. Nærmiljøet 
har hatt et utmerket samarbeid med 
de senere rektorer som Per Kvisvik 
og Elin Østgaard, og nå fikk både 
FAU og velforening den rektor man 
ønsket seg. Jan Tingstad er 41 år, 
og har arbeidet ved Lilleby skole 
siden 1998.
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 Velkommen 
 til  kirke!

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
Konfirmasjonsgudstjenester kl 11.00 
v/Hilde Rosenkrants
Ofring til Menighetens arbeid
Lade kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00 og 
kl 13.00 v/Jan Asbjørn Sagen
Ofring til Menighetens 
konfirmantarbeid

Søndag 20. mai –  6. s. e. påske
Joh 15,26-16
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/ vikarprest 
Bandlien
Ofring til Kristenrussens 
misjonsprosjekt
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Kristent arbeid blant blinde

Søndag 27. mai – Pinsedag
Apg 2,36.41
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Menigheten

Mandag 28. mai – 2. pinsedag
Joh 3,16-21
Laugsand bydelskafé 
Gudstjeneste kl 11.00 v/ vikarprest 
Bandlien
Kirkekaffe. Ingen ofring
LadeAlle 80 
Høymesse kl 11.00 v/Sagen

Søndag 3. juni - Treenighetssøndag
Joh 3,1-15
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Menighetens arbeid

Søndag 10. juni- 2.s.e.pinse
Luk 16,19-31
Lamo’parken
Parkgudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Frelsesarméens hornorkester
Kirkekaffe
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Dronning Mauds Minne 
Høgskole

Søndag 17. juni – 3. s.e. pinse
Luk 14,16-24
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Blå Kors
Korsvika
Friluftsgudstjeneste kl 11.00 v/Sagen. 
Kirkekaffe
Ofring til Menighetens arbeid

Søndag 24. juni – Sankthans
Luk 1,57-66
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Temagudstjeneste kl 11.00 v/Eid
”Ei messe for den djupe kvida”
Ofring til Misjonen

Møter i Lade menighet  

8.mai Formiddagstreff kl 11:30
9. mai Diakoniforening kl 11:30 
10. mai Torsdagsmøte kl 19:00
22. mai Diakoniforening kl 11:30
24.mai Torsdagsmøte kl 19:00
7.juni Torsdagsmøte kl 19:00

Alle møtene er i Lillesalen på KA 
senteret. Alle er velkommen.

GUDSTJENESTER12
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LADEMOEN

Døpte
  4.02.2007 Hendrik Garvik    
Hoddevik
11.02.2007 Leah Emilie Føll-Røvik
11.02.2007 Madelen Dahl Mærk
11.03.2007 Leonard Fossen Digre
18.03.2007 Sigrid Helene Grimstad
18.03.2007 Emma Johansen    
Tobiassen
25.03.2007 Isabelle Aleksandersen
  8.04.2007 Ludvig Theodor 
 Strand-Visnes
15.04.2007 Jens August Lian
22.04.2007 Bendik Zahl Thue

Andre kirker
  4.02.2007 Sverre Evar 
 Lyse Farstad
11.02.2007 Joakim Fjelnset    
Johannessen
25.02.2007 Anne Marte Leitao
  4.02.2007 Kasper Auden Grønvik
11.03.2007 Majka Skare Elnan
15.04.2007 Victor Nordgaard
22.04.2007 Julie Pedersen Rektorli

Døde
24.01.2007 Berit Moen
27.01.2007 Hjørdis Margrete Angen
27.01.2007 Astrid Beate Resell
10.02.2007 Ole Martin Olsen
14.02.2007 Ebba Skaret
17.02.2007 Emil Olaf Johannes  Olsen
20.02.2007 Anna Marie Skevig
22.02.2007 Herborg Jørgensen
  8.03.2007 Paul Johannes Skråmo
12.03.2007 Alf Volan
20.03.2007 Alfhild Dahl
28.03.2007 Inger Johanne Nielsen
  3.04.2007 Alfhild Louise Wingen

Vårsangkveld i 
Lademoen kirke onsdag 

30.mai kl.19.00
Lademoen kirkeor inviterer til sin årlige, pop-

ulære vårsangkveld. Det blir vårsanger, -salmer, all-
sang, solosang og korsang. dette blir en hyggelig op-

plevelse som flest mulig bør få med seg. Gratis adgang.
Hjertelig velkommen.
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LADE 

Døpte i Lade kirke 
11.02.2007 Joakim Fjelnset  
 Johannessen
11.02.2007 Nikolai Skjelstad   
 Meland
11.02.2007 Peter Morset
  4.03.2007 Andreas Hybertsen Lysø
  4.03.2007 Emma Engen Remander
  4.03.2007 Rikke Jonassen Sæther
11.03.2007 Aksel Solem Høeg
11.03.2007 Sofie Lynum Jenssen
11.03.2007 Signe Estelle 
 Braseth Liasjø
11.03.2007 Oscar Emanuel   
 Abrahamsen Lund
18.03.2007 Fillip August 
 Olsen Rotabakk
18.03.2007 Oliver Grøvdal Stokland
  1.04.2007 Leon Lamøy Hansen
08.04.2007 Rikke Adrea 
 Rønning Rekdahl
15.04.2007 Håvar Schei Guldahl
15.04.2007 Julie Aune Hanseth
15.04.2007 Amalie Fosse Moen
15.04.2007 Tindra 
 Okkenhaug-Rande
15.04.2007 Ingeborg 

 Handberg Opland
15.04.2007 Erik Skar Rosvold
15.04.2007 Eline Ryggen
21.04.2007 Olav Jin-Ho Bjørlo
22.04.2007 Mille Sanderød
22.04.2007 Vetle Ørndahl-Thoresen
22.04.2007 Julie Pedersen Rektorli

Andre kirker
  4.02.2007 Sanna Sveine Follestad
11.02.2007 Pernille Mork
22.04.2007 Samuel Paasche   
 Skjønberg

Vigde
24.03.2007 Signe Danielsen og 
Robert Ekle

Velsignelse av inngått ekteskap
21.04.2007 Katrine Antonsen og 
Gustav Olav Bjørlo

Døde i Lade menighet
23.01.2007 Odd Skovik
28.01.2007 Arne Storvik

31.01.2007 Else Kristine Olsen
  1.02.2007 Synnøve Haugan
  7.02.2007 Astrid Krog Halse
  7.02.2007 Odny Karoline 
 Otnes Søderlind
  8.02.2007 Asbjørg Marie Fjelnseth
16.02.2007 Ingeborg Bjerkan
18.02.2007 Gudrun Alfrida Næss
21.02.2007 Ovald Magnus   
 Leonhardsen
24.02.2007 Bjarne Hoem
11.03.2007 Inger Johanne Løftamo
12.03.2007 Alf Volan
22.03.2007 Kari-Lisbeth 
 Røstum Aas
23.03.2007 Arnold Henning Arna
23.03.2007 Snefrid Pedersen
28.03.2007 Inger Johanne Ofstad  
 Nielsen
  3.04.2007 Gunvor Elisabet   
 Jacobsen
  4.04.2007 Anlaug Marie Øberg
  5.04.2007 Olaug Ofstad
12.04.2007 Jørn Sandnes
13.04.2007 Gudrun Othelie Ileby
15.04.2007 Svanhild Antonette   
 Bersås
15.04.2007 Edith Johanne Dahl

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

Det er mye god mat på 
Hyggestunden. 
Her er “Kaffe- og 
smørbrødgjengen” i full 
aktivitet.
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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

Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. 901 45 851

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

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

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

Lade prestekontor:
Kirkelig aktivitetssenter
Harald Hårfagres gt. 2
Boks 1865 - 7440 Trondheim
Kontortid: Tirs.-fred. kl. 10.00-14.00
Tlf.: 73 92 06 40 - 73 92 06 56
Telefax: 73 92 25 01
post.lade@kirken.trondheim.no

Kirketjener, vikar: Natalia Nazarova

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  21.juni 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 1.februar. Vi ønsker manuskript (1/2 A4 side),  gjerne bilde og ny diskett

 (program Word for Windows). Disketten må være merket med navn for retur.

Menighetsbladet gis ut av Lademoen og Lade menighetsråd.
Bidrag til bladet kan betales til prestekontorene.

Bladets gironummer er: 0532 36 18501
Redaksjonen: 73523004

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

Grafisk utforming og trykk: Offset-Trykk AS, Trondheim, tlf. 73 82 12 12, firmapost@offset-trykk.com



                 

Ballbinge på Lilleby

Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 2 2007

Det er store sjanser for at det blir ballbinge på Lilleby skole – og allerede i år. Trondheim kom-
mune skal i år bygge minst fem ballbinger, og Lilleby skole, Lilleby FAU og Lademoen velforen-
ing har engasjert seg for å sikre en ballbinge i nærmiljøet.

Ballbingen det er snakk om har kunstgress, og en beliggenhet opp mot barnehaven i skolegården vil 
ikke sjenere noen naboer. I andre bydeler har det vært mange klager grunnet støy fra ballbingene, 
men dette vil ikke være tilfelle på Lilleby grunnet god skjerming og lang avstand fra bingen til 
nærmeste naboer. I tillegg er ballbingen lydisolert.

Lilleby skole har idag 135 elever, og kommunen venter økende elevtall i årene fremover. 

- Ballbingen blir et kjærkomment tilskudd, sier ny rektor Jan Tingstad ved Lilleby skole, som i 
egenskap av konstituert rektor siden jul har arbeidet for ballbingen. Fra før er skolen sterkt delaktig 
i nærmiljøaktivitetene, og er en viktig bidragsyter i Skoggruppa på Lademoen. Skolen samarbeider 
også godt med Foreldreutvalget på Lilleby (FAU).

Jan Tingstad hevder at det store aktivitetsnivået både i skoletiden og utenom gjør det viktig å ha hen-
siktsmessige uteplasser.

Om Lilleby får ballbinge avgjøres politisk i løpet av høsten.

Husk å bli med på 

utegudstjenestene 

10. og 17. juni


