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PREKEN

Biskop Finn Wagles avskjedspreken
(i noe forkortet utgave): Matt. 6,6-13 - Bønnen for alle våre sammenhenger
Fadervår er bønnen for alle våre sammenhenger.
Her settes du med ditt liv inn i alle de sammenhenger hvor
du hører hjemme:
Til Gud, til mennesker, til skaperverket, til deg selv, ja til
selve livet.
Her hentes vi ut av uroen og mismotet: ”Allt ju vilar i min
Faders händer”.
Her brytes selvopptatthetens trollsirkel, den som får så
mye næring i vår tid.
Slik blir Herrens bønn bønnen for alle våre sammenhenger.
Da er det jeg tenker: Vi er her fordi vi utgjør et fellesskap
som har fått vandre sammen for Guds ansikt i tid og i rom.
Som fellesskap er vi her for å be: Vår Far i himmelen!
– Når vi ber slik, får denne avskjedsgudstjenesten sine
rette proporsjoner. Noe tar slutt, fordi alt har sin tid. Dette
er en gudstjeneste ved slutten av det veistykket vi har
vandret med hverandre. Ja, er det ikke dette den egentlige
overskriften i dag: Messe ved medvandringens slutt?
Samtidig vet vi: Det finnes et større ”vi”: Vi skal fortsette
å be med hverandre: Vår Far i himmelen! Vi vet også
at det ikke bare er vi som ber. Vi ber sammen med Guds
barn over hele jorden, og vi ber sammen med alle de som
har gått foran. Men aller viktigst: Også Jesus ber. Herrens
bønn er virkelig Herrens bønn. Jesus tar oss inn i sin egen
bønn og gjør den til vår: Vår Far i himmelen!
Å være i Jesu følge betyr å vokse
inn i et nytt forhold til Gud. Jesus
innlemmer sine disipler i sin egen
fortrolighet til Far, en fortrolighet som
likner mer på et familieforhold enn på
noe annet. I Jesu følge får du komme
til Gud uten å gå gjennom en serie
med religiøse betingelser, forbehold og
ritualer. Det er dette Paulus uttrykker
med å være ”i Kristus”. Jesus har laget
et sted for oss alle hvor vi kan få stå.
Han har gjort noe nytt mulig, ikke ved
å plassere seg selv mellom oss og Gud,
men ved å ta oss inn i Guds nærmeste
familie. Her tegner ikke Jesus bare et
nytt gudsbilde, men også et nytt syn på
mennesket og menneskets verdighet, ja
på selve livet, dets mening, dets storhet
og dets mål.
Gi oss i dag vårt daglige brød: Når
vi ber slik før vi feirer nattverd i dag,
blir denne bønnen til bordbønn. I
sin opprinnelige arameiske form lød

bønnen: Gi oss brødet for morgendagen allerede i dag.
Hvorfor brødet for morgendagen allerede i dag? Fordi
morgendagen ikke bare er neste dag, men den store dagen,
fullendelsens dag. Da blir bønnen om brødet ikke bare en
bønn om næring for kroppen, men om næring for kropp og
sjel. Da handler bønnen også om livets brød. Og samtidig
ligger all vekt i bønnen på ordet: i dag, nå allerede! Far
i himmelen: Gi oss livets brød nå allerede! La det skje i
dag i våre liv! Her er vi i nærheten av bordbønnens fulle
mening. Da ser vi også hvordan denne bønnen – som alle
bønnene som handler om oss og om vårt – setter oss inn
i troens grunnleggende bevegelse: bevegelsens framover
mot den dag da Gud er blitt alt i alle.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Det ligger en dyp
forpliktelse i å be slik. Det handler om hvordan vi er
innfelt i hverandres liv med ansvar for hverandre. Luther
har sagt det slik: Vi er det daglige brød i hverandres liv. I
dag får denne bønnen sin spesielle betydning i en verden
som står foran en global matmangel. Vi ser tegnene tydelig
allerede: Hvordan verdens aller fattigste nå reiser seg i
bunnløs fortvilelse over matpriser som de i sin fattigdom
ikke kan møte.
Men som dagene har gått har jeg fått en sterkere og
sterkere følelse av at vi på denne vår gudstjeneste ikke
kan be Gi oss i dag vårt daglige
brød, uten at vi også gjennom vår
offergave bidrar med brød for den
verden som nå hjemsøkes av den
stille, men dødelige tsunami som
heter galopperende matvarepriser.
Kjære venner og medvandrere:
Det er så lett under vandringen
å miste livets grunnleggende
sammenhenger av syne. Derfor
trenger vi bønnen for alle
våre sammenhenger. Ja, vi vil
væpne oss med den og la den
gjennomsyre alle livets dager,
så det blir dager i bevegelsen
framover. Sammen vil vi be: Vår
Far i himmelen! Det betyr: Dette
kan ingen ta fra oss: Vi hviler i
Guds hånd med våre liv.
Ja, hans er riket og makten og
æren i evighet. Amen

Konfirmanter 2009
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Kjære Ladekonfirmanter 2008 ! DDEE !
Hei folkens! Jeg vil gjerne komme med en takk og
hilsen etter at konfirmasjonsfesten er over. Den sender
jeg via menighetsbladet. Så kan alle få lese hvordan
vi har hatt det. Jeg skulle ønske at noen kunne få være
flue på veggen av og til på samlingene våre, så de kunne
få del i alt det morsomme og interessante vi har hatt
sammen. Det har vært fint, utfordrende og sterkt å være
konfirmantprest for dokker. Leir og pilegrimsvandring
med kirkepizza, bibeltokt og samlingene om å ta vare
på livet, besøk i Lademoen kapell og Ung messe.
Samtalene med dere, bidragene deres som kirkeverter
ved en gudstjeneste. Og ikke å forglemme gudstjenesten
da 12 av dere ble døpt. Når jeg tenker tilbake er det

mange høydepunkter, håper dere har noen å ta med dere
og ta vare på i livet videre.
Håper dere alle fikk en fin og trivelig festdag også etter
høytiden i kirka. Noen av dere har sikkert holdt tale og
sagt hva familien og oppveksten har betydd for dere.
Alle har sikkert fått merke at dere er viktige og
Helt fra september har vi hatt med oss mottoet/koden
som står ovenfor: DDEE. Kanskje den er noe å ta med
seg videre også ?
Den kan være min hilsen til hver enkelt av årets
konfirmanter og minne deg om at du fortsatt hører til i
Guds menighet. Du kan være en del av den. Vi ses !
For DDEE= Du Duger og Er Elsket.
JAS

T. Strand AS
Jarleveien 8 A, 7041 Trondheim
Tlf. 73 53 63 69

Hudpleie - Fotpleie
Hårfjerning
Massasje - Soneterapi
Urtemedisiner
Øreakupunktur
Akupunktur 2000
Vitamin og Mineral test
HRV-test - Funksjonsanalyse
Detox fotbad

Ladestua kafé
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KORSVIKASPILLET

Håkon og Kark i Korsvika eller
Sverdslag og hete kyss i Korsvika
20. juni er det premiere på årets storsatsing i Korsvika. Spenningen vibrerer på scenen i møtepunktet mellom herre
og trell, hedendom og kristendom, ny og gammel tid, kvinneglam og våpengny, hat og kjærlighet, jarlesete og
grisebinge.
Av Idun Haugan Foto: Thor Nielsen
Det er i år tiende gang at dramaet mellom Håkon og Kark
settes i scene i amfiet ved det tradisjonsrike jarlesetet på
Lade. Trondheims eneste friluftsteater satser større enn
noensinne, og actionfylte slagscener, mektig sang og
musikk, fruktbart samarbeid mellom kultur og næringsliv
og dyktige skuespillere vil prege sommerens oppsetning.
Om lag 200 mennesker er i aksjon på og bak scenen, og
et betydelig dugnadsarbeid ligger til grunn. I tillegg til
mange aktører fra Lade, har man i år fått med seg djerve
våpendragere fra Trondheim blankvåpengruppe, noe som
borger for store kampscener, og Leinstrand sangkor samt
musikere som vil sørge for vellyd og vakker klang i den
lyse sommerkvelden. Frode Fjellsheims musikk vil fylle
utendørsamfiet og profesjonelle skuespillere og gode
amatører tar oss med ett tusen år tilbake i tid.
Fra fødsel til død
Årets oppsetning, som innebærer en radikal fornyelse på
mange fronter, lanserer friluftsteatret under nytt navn:
«Håkon og Kark». Navnet går rett inn i kjernen av dramaet
som speiles gjennom jarlesønnen Håkon og trellesønnen
Kark. De to fødes i samme natt, de vokser opp sammen,
nærmest som brødre – og blir hverandres bane. Begges
hoder ender på nidstang ved Munkholmen, til skrekk og
advarsel for de som kommer seilende inn Trondheimleia.

Kvitekrist
Dramaet som fører fram til det dramatiske endeliktet får
vi innblikk i under friluftsteatret. De to representerer
hver sin stand, hver sin tidsepoke og hver sin tro. Håkon
representerer den gamle tid med åsatro og bloting, mens
Kark bekjenner seg til Kvitekrist og bærer bud om den
nye tids komme.
I Korsvika, midt i Ladejarlenes rike, har Idar Lind
dramatisert historien slik at vi føler oss hensatt 1000
år tilbake i tid. Samtidig har det menneskelige dramaet
og de indre kampene som utspiller seg
blant skikkelsene på scenen, gjenklang og
gjenkjennelighet i oss mennesker
av i dag.
Vær velkommen til en
fantastisk opplevelse i
Korsvika!
Stykket spilles 20. 21.
og 22. juni.
Forhåndsbestilling
gjennom
Billettservice.
Mer info: www.
korsvika.no

NYTT
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Hurra for pinsen i Lade kirke
Den 7. mai feiret over 180 fremmøtte
barnehagebarn og voksne kirkebursdag i Lade kirke. Denne markeringen
er en årviss tradisjon av den minst
kjent av høytidene i vår kirke, nemlig
pinsen.
I samlingsstunden inne i den fullstappede kirken sang vi ”Kjære Gud
jeg har det godt” og ”Er du veldig
glad og vet det, ja så klapp”. Gjett
om det ble klappet ! Klappingen var
pinsetegnet på gleden vi deler i Guds
menighet.
Så gjensto pinselyden: Vi ropte både
hurra for våren som var vokst frem,
hurra for pinsen som minner oss
om at Guds familie, menigheten har
vokst frem og vi ropte et rungende
hurra for at vi alle kan være med i
Guds familie.
Det ble en feiring som var pinsen
verdig, kirketaket holdt på å løfte
seg. Barna fra Lade barnhage sang
også to flotte sanger for oss. Vi tente

også ett lys for alle barna som går i
barnehage og ett lys for alle som jobber i barnehager på Lade.
Så gikk vi ut i en lang rekke og laget
den største ringen som har vært rundt
Lade kirke.
Sammen sang
vi bursdagssangen og ”Alle
fugler små
de er” mens
vi gikk rundt
kirken. Etterpå
satte alle seg
ned på plenen
ved kirka og
spiste niste.
Denne dagen
kom pinsebudskapet ned på
jorda og inn i
livene våre på
en nær, varm
og ekte måte.

Vi var et stort fellesskap, en familie.
Vi delte gleden over å høre til i Guds
familie. Hurra for pinsen !
JAS

Sprudlende Babysang
På Lade har menigheten startet
opp tilbud om babysang. Babysangerne møtes på onsdager fra kl.
11.00-12.00. Opptil 20 småttiser
med mødre (ingen fedre sett ennå)
har møtt opp på KA-Senteret. (Vis
a vis Bunnpris) Karianne leder
samlingene på en profesjonell og
sprudlende måte. Dette er en opplevelse både for babyene og oss
voksne. Man kan ta med kr. 30,- og
spise en enkel lunsj sammen etter
samlingen. Velkommen til sosialt og
koselig treff for store og små!

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

mobil: 906 05 284
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Stort loppemarked i Lademoen lørdag 6.september
Så er vi i gang igjen med det tradisjonelle loppemarkedet. I fjor måtte vi avlyse på grunn av branntekniske
årsaker. Vi hadde intet sted å oppbevare loppene. Nå har vi ordnet den saken og marked skal det bli.
Kanskje større en noen gang. I hvert fall det beste. Varesortimentet håper vi skal bli for enhver smak.
Markedet blir på vanlig plass utenfor vestfronten (mot parken) og inne i kirka med bøker, krustøy, allehånde
små og
større gjenstander. Kaféen blir åpen under hele markedet for salg av god kaffe, te eller saft og med noe godt
spise til. Til dere som har lopper vet vi kuren – ring menighetskontoret tlf. 73 523004/ 526362.
Markedet starter kl.11.00. Møt opp i god tid. Da er utvalget størst og det beste går først.
Vi minner om: …
Menighetens hyggestund i Lademoen
Onsdag 10.september kl.12.00 i Lademoen kirke
Diakoniens dag i Lademoen Søndag 28.september
kl.11.00

’Barnas kirkebok’ familiegudstjeneste i Lademoen
søndag 14.september kl.11.00 Allerede nå
inviteres det til familiegudstjeneste. Særlig ber vi om at alle menighetens
4-åringer får hjelp til å huske datoen. Da vil de få
’Barnas kirkebok’, som vi gir til alle døpte barn,
som bor i menigheten vår. Altså blir det en stor
4 årig dåpsbursdag.

Kulturkvelder i Lade kirke
Også til høsten vil vi invitere til kulturkvelder i
Lade kirke. Datoer og det konkrete program er ikke
fastlagt ennå, men vi vil satse på å tilby varierte
program som kan ha interesse for alle som bor på
Lade.
Kulturkveldene vil bli annonsert både i
Adressa, pr. plakater og i kunngjøringene på gudstjenestene..
Fremmøtet på årets kulturkvelder
har vært godt, noe som tyder
på at det er i nærmiljøets
interesse at de månedlige tilbud med kulturkvelder fortsetter.
JAS

Jarleveien 8 A, Tlf: 73 92 90 60/ 61

TLF: 982 22 904 - FAX: 72 84 90 92

LADE DAME- og HERREFRISØR AS
Harald Hårfagres gt.5 Telefon 73 92 13 17
Åpningstid: kl. 0900 - 1700

Pensjonistpriser:
Damer mandag og tirsdag. Herrer onsdag og torsdag.
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Høstens vakreste opplevelse - Familiegudstjeneste for 4-åringer
Som et viktig ledd i trosopplæringsprogrammet i Lade menighet inviterer vi 4-åringene i nærmiljøet til familiegudstjeneste. Årets gudstjeneste
blir søndag 31. august kl. 11.00 i Lade kirke. Familiegudstjenesten er
forsøkt lagt opp for fireåringene, de er jo dagens hovedpersoner !
Under gudstjenesten deler vi ut ”Min egen kirkebok” som er en gave fra
menigheten til fireåringene..
Etter gudstjenesten serverer vi kirkekaffe/kirkesaft til alle.
To uker før gudstjenesten sender vi ut en personlig invitasjon til fireåringene i posten. Med invitasjonen følger også en CD med smakebiter på
tekstene og sangene i kirkeboka. CD’n er fireåringens til odel og eie.
Det er fint om fireåringens navn blir meldt oss i god tid før gudstjenesten,
så vet vi omtrent antall. Det er stas å få lest opp navnet sitt. Velkommen!

Konfirmanter 2008-09
Konfirmantforberedelsene
for kullet 2008-09 starter
opp onsdag 3. september kl.
18.00 i Lade kirke. Omkring
14 dager før sender vi ut et
påminnelsesbrev. Innskriving (påmelding) skjedde 11.
juni kl. 18.00 i Lade kirke.
Etternølere ber vi melde seg
på snarest mulig. Ta kontakt
med prestekontoret, se tlf eller
epost her i menighetsbladet.
De som melder seg trenger
ikke å være døpt. I år ble
mange konfirmanter døpt i
en egen gudstjeneste. Årets
konfirmanter blir presentert
i gudstjenesten i Lade kirke
21. september. Etter gudstjenesten vil det bli holdt et
orienteringsmøte for foreldrene. Neste års konfirmasjonsgudstjenester blir 9. og
10. mai 2009 i Lade kirke.
JAS

Infotavle ved Lade kirke
Mange forbipasserende har lagt merke til
at det er kommet en informasjonstavle ved
østporten til Lade kirke, vendt mot drosjeholdeplassen. Tavla står inntil kirkegårdsmuren, like ved markeringspålen til pilegrimsleia. Forbipasserende kan stoppe
opp ved tavla og finne ut mer om Lade
kirke og om hva som foregår der og i Lade
menighet ellers.
Rolf Kristiansen og Asbjørn Stokkvik har
satt opp tavla. Emil Wold har bidratt med
vakker dekor. Takk te dokk !

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim Telefon: 73 82 12 12 - Telefax: 73 82 12 19
firmapost@offset-trykk.com - www.offset-trykk.com
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GUDSTJENESTER

Velkommen
til kirke!
Søndag 15. juni – 5. s.e. pinse
Joh 8,2-11
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Blå Kors
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til KFUK/KFUM
Søndag 22. juni – 6. s.e. pinse
(Aposteldagen)
Matt 16,13-20
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Missa Sanctae Sunnivae for liturg,
diakon, kor og blåsere av Trond
Kverno.
Medvirkende:
Liturger: Hilde Rosenkrantz og
Per Even Robertstad.
Diakonstemme: Leiv Arild Andenes
Jacobsen. Lade kirkekor og Byåsen
sangkor. Messingkvartett.
Dirigent: Anne Cathrine Due
Aagaard
Ofring til Misjonen
Søndag 29. juni – 7. s.e. pinse
T 1 Tess 4,2-9
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Rosenkrantz
Ofring til Det teologiske
Menighetsfakultet
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Kirkens Bymisjon,
Trondheim
Søndag 6. juli – 8. s. e. pinse
Matt 10,28-31
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 13. juli – 9. s. e. pinse
Matt 7,21-29
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Institutt for sjelesorg
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Søndag 20. juli – 10.s.e. pinse
Luk 12,42-48
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse v/Eid
Ofring til Misjonen
Søndag 27. juli – 11. s.e. pinse
Joh 6,66-69
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00
v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Ingen gudstjeneste
Mandag 28. juli
Lade kirke
Begge kirker.
Vandregudstjeneste til Olavsvaka.
Start Lade kirke kl 20.00
Søndag 3. august - 12. s.e. pinse
Matt 21,28-31
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse kl 11.00
v/Rosenkrantz
Ofring til Kirkens SOS
Søndag 10. august – 13. s. e. pinse
Sal 40,2-6
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Trøndelag Krets av Norsk
Søndagsskoleforbund
Lade kirke
Ingen gudstjeneste

Søndag 17. august – 14. s.e. pinse
Matt 5,43-48
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Høymesse kl 11.00
v/Rosenkrantz
Ofring til Misjonen
Søndag 24. august - 15. s.e. pinse
Joh 5,1-15
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Menighetsbladet
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Menighetsbladet
Søndag 31. august - 16. s.e. pinse
T Matt 6,19-24
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Rosenkrantz
Ofring til Kia-Kristent
interkulturelt arbeid
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00
v/Sagen
Utdeling av ”Min Kirkebok” til
4-åringer
Kirkekaffe.
Ofring til menighetens
dåpsopplæringsarbeid
Søndag 7. september 17. s.e. pinse
Luk 7,11-17
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til IKO Kristelig
Pedagogisk senter
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Menighetens arbeid
Søndag 14. september 18. s.e. pinse
Joh 8,31-36
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00

GUDSTJENESTER
v/Rosenkrantz
Utdeling av ”Barnas Kirkebok” til
4-åringene/kirkekaffe
Ofring til menighetens
dåpsopplæringsarbeid.
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Misjonen
Søndag 21. september 19. s.e. pinse
2 Mos 20,1-8
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Rosenkrantz
m/presentasjon av konfirmanter
Kirkekaffe
Ofring til menighetens
konfirmantarbeid
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Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Sagen m/presentasjon av
årets konfirmanter.
Ofring til vennemenighetens
barnearbeid i Lom i Bulgaria
Søndag 28. september –
20.s.e. pinse
Joh 9,1-7.35b-38
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Diakoniens dag/kirkekaffe
Ofring til menighetens diakonale
arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Menighetens arbeid

D Ø G N VA K T
Boks 65 7221 Melhus www.vigdal.no Etablert i 1922

Døgntelefon: 73 89 11 40

72 87 10 22
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PERSONALIA LADE OG LADEMOEN
Døpte i Lade kirke:
24.02.08 Ulrik Bjørseth
24.02.08 Eirik Solem Flatberg
24.02.08 Ulrik Indergaard
02.03.08 Eskil Andreas Aune
02.03.08 Fride Dons
02.03.08 Anne Stoltenberg Johanssen
02.03.08 Maja Ida Boye Koldaas
02.03.08 Karoline Kongelf
02.03.08 Sandra Fenstad Lund
02.03.08 Constanze Cristine Myre
02.03.08 Hans Nissen
02.03.08 Lars Ulseth Ramo
02.03.08 Siri Hjelt Salvesen
02.03.08 Olav André Samuelsen Telneset
02.03.08 Anne Haug Tørstad
02.03.08 Valentina Page Puurtinen
06.04.08 Hanne Katarina Holden Helland
06.04.08 Preben Runesønn Mostad
13.04.08 Dina Busch Reitan
13.04.08 Lea Alice Sagen
27.04.08 Christer André Kristiansen
27.04.08 Jakob Grøtli Nygård
04.05.08 Simen Kolås
04.05.08 Gustav Engevik Kristiansen
04.05.08 August Holst Marschhäuser
18.05.08 Daniel Henriksen

Døde i Lade menighet
15.02.08 Inger Johanne Solberg
21.02.08 Solveig Skevik
26.02.08 Sonja Hammer
28.02.08 Steinar Rolf Lødding
28.02.08 Vera Nervik
07.03.08 Ivar Johansen
07.03.08 Kolbjørn Skarsvåg
07.03.08 Aksel Ulseth

Andre kirker
23.03.08 Tilde Larsson
27.04.08 Tina Charlotte Skaret

Døde i Lademoen sogn
11.02.08 Ragnhild Rudi
25.02.08 Mina Sneve
04.03.08 Mary Synnøve Walstad
08.03.08 Gunnar Småvik
20.03.08 Dagfrid Pedersen
01.04.08 Inger Marie Jermstad
08.04.08 Leif Eriksen
08.04.08 Alise Paulsen
14.04.08 Per Hauge Dahl
05.05.08 Erling William Larsen
07.05.08 Jens Andresa Rinnan

Vigde
19.04.08 Vibeke Kristoffersen og
Vidar Eilert Hestnes
03.05.08 Kjersti Bystrøm Larsen og
Trond Bystrøm Larsen

Døpte Lademoen kirke
02.03.08 Peter Frost
02.03.08 Sander Lyngstad
30.03.08 Nicolas Alexander Molsberry
12.04.08 Johannes Wåhlberg-Thorsen
18.05.08 Anna Endal Berg
Døpte andre kirker
02.03.08 Nora Wang Waatsveen
23.03.08 Kristoffer Tolstad Jensen
23.03.08 Loke Sebastian Engan Klausen
06.04.08 Ida Emilie Dahl
06.04.08 Kari Helen Skarholt
27.04.08 Tronn Einar Råberg Rosenvinge
11.05.08 Sander Føll Øksenvåg
11.05.08 Filip Føll Øksenvåg
18.05.08 Adam Gartland

Kafé Ladejarlen
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Lademoen sokn.

Lade sokn.
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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

Kirketjener, vikar: Natalia Nazarova

Soknediakon Siri Linge Frønes
Tyholtveien 54, 7052 Trondheim
Mobil 99 277 213
Soneleder
Randi N. Solbakken
Søndre Husebytun 24 C
7097 Saupstad, tlf. 72 58 06 86
Mobil 46 84 07 38
Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. 91584017
Menighetsrådsleder
Siri Linge Frønes

Lade prestekontor:

Klokker Solveig Dahl
Daglig leder
Lillian B. Buoso.
Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim. Tlf. 73 52 06 47
Menighetsrådsleder
Asbjørn Stokkvik
Rødrevveien 52 C, 7082 Kattem
Mobil: 906 45 646
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Grafisk utforming og trykk: Offset-Trykk AS, tlf. 73 82 12 12, firmapost@offset-trykk.com

LADE TRAFIKKSENTER TORBJØRN STRAND AS
BENSIN & DIESEL * KIOSK *OLJESKIFT * DEKK
BILVASKEMASKIN (MED OG UTEN BØRSTER)
L ADEVEIEN 24 - TLF. 73 51 76 20

Lade og Lademoen menighetsblad, nr. 2-2008

Det skjer alltid noe på Lademoen ……
Skoggruppa til Titran

Skoggruppa ved Lademoen bydelshus
var på tur til Titran. Det var 62 påmeldte
til 27 plasser. Det ble likevel plass til 38
på turen, så interessen var svært stor.
På Titran tok de inn i en nedlagt skole,
som nå var bygget om til reisesenter
(Frøya fiske&fritid). Skoggruppa er et
samarbeidsprosjekt mellom FAU Lilleby,
Lilleby skole, Lademoen velforening og
Senter for arbeid & kompetanse, Trondheim kommune. Gruppa støttes også av
Statsskog, Lademoen menighet, Trondheim Energi, Norges Idrettsforbund og
Trondheim kommune.
Turen var kjempefin (se bilder) og alle var
svært fornøyde.

Talentkonkurranse

Årets talentkonkurranse gikk
av stabelen på Lilleby skole
3.april. det ble en svært fin
opplevelse. Mange flinke på
scenen og mange fornøyde i
salen. FAU Lilleby sørget for
at alle fikk noe å bite i.

Lamo’dagen
-1.mai

I noen år har 1.mai vært dagen for
en historiske utstilling i Lademoen bydelshus. Selvsagt i regi
av Lademoen Historielag. Men
dagen har blitt til noe mer enn
bare kunstutstilling. I
Strandveiparken var det konkurranser med meierispannhiving,
sekkeløp og basseturnering.
Oppmøte og deltagelsen var stor.
Appetitten likeså, så sosionomstudentenes vafler gikk unna.
Studentene var også med i planlegging av dagen. Willy Mørch
åpnet selve dagen med ord om
behovet for at barn og eldre må få
lære av hverandre. Siden ble det
sirkusnummer, jazzmusikk
og annen musikk. Dagen og
kvelden ble aldeles fortreffelig,
med mye folk og stor stemning.

