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I år feires påske i skyggene av store katastrofer. Der hvor liv går tapt og håp knuses.
Haiti og Chile har vi i friskt minne. Det rammer også oss så vi kjenner på anklagen:
Hvorfor Gud – hvor er din makt?
Påskemorgens gry er vår trøst og vårt håp. Det er Guds svar når mørket faller på og
døden tar liv. Med det ønsker Gud å løfte våre blikk, så vi aner noe av kraften fra Jesu
oppstandelse. Ikke en kraft som løser våre katastrofer i verden, men den siste katastrofe
i hvert menneskes liv – vår egen død. Døden er ikke det siste hos Gud – livet er, det
evige liv. GOD PÅSKE!
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Konfirmanter Lade kirke 8. og 9. mai 2010
Lørdag 8. mai kl. 11.00:
Hartvig Bondø
Erik Gerhardsen
Kristoffer Jørgensen
Maiken Charlotte Hetle Pedersen
Morten Pettersen
Øystein Skar Rosvold
Eline Rødsjø
Sol Pallin Rønning
Lørdag 8. mai kl. 13.00:
Renate Høvik Berge
Sebastian Eia Hegset
Ragnhild Holden Helland
Runar Johnsen
Joakim Kallestad
Astrid Kubban Larsen
Sara Rye Martinsen
Attila Pedersen
Ada Rosvoll Viken
Karen Engen Økland
Søndag 9. mai kl. 11.00:
Siri Nevermo Guttelvik
Trond Sivert Eskeland Humborstad
Jonas Husby
Anette Gyldenløve Jenssen
Magnhild Lundebrekke Myskja
Julian Andreas Rygh

Hilsen til Ladekonfirmantene.
Etter en time om påskens innhold tok jeg dette bildet av dere, tett sammen på gulvet. En flott gjeng.
Ikke trengte jeg å lure dere til å smile heller, si
cheese eller appelsiiiin. Nå ved påsketider er appelsinen noe som hører til sammen med påskeegg
og kvikklunsj. Det er bra, for appelsiner kan si oss
noe, de har et budskap: Ingen begynner å spise
appelsiner med skallet på. Det kan bli en rimelig
sur smaksopplevelse. Appelsinen sier at det er lurt
å skrelle av skallet før du avviser eller tror på et
budskap. Det gjelder også fortellingene om Jesus. Skrell av alle fordommer og misforståelser,
så finner du et saftig og levende budskap innafor.
C Y ! Jan Asbjørn

Konfirmanter Lademoen kirke 8. og 9. mai 2010
Blankholm, Hanne Aklestad
Gjervan, Tuva April
Lien, Kristina
Røstvold, Elisabeth
Aalberg, Ingeborg Anna
Lavik, Martin
Steinsvik, Gard
Utne, Patrick Mitchell
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Sportsklubben Rapps idrettsplass på
Voldsminde
Sportsklubben Rapp lever i beste velgående. Den er
i dag først og fremst knyttet til Singsaker og Nidarøhallen,
men i en viktig periode i klubben historie var den knyttet
til Lademoen, nærmere bestemt til Voldsminde. Voldsminde
gård ble utskilt fra Rønningen i 1806 og solgt til skipper Jørgen L. Vold som gården fikk navn etter. Han drev gården og
startet gjestgiveri som stedet ble særlig kjent for. Det hadde
en god kjeglebane og i hagen var feltvogna til general, riksgreve von Schmettow, oppstilt som lysthus. Klubbselskapet
Harmonien hadde i mange år sommermøtene sine på Voldminde. Våningshuset stod helt til 1958 bak Innherredsveien
82 der det nå står noen store lerketrær. Gården hadde ulike
eiere fra 1836 til 1925 da den ble kjøpt av a/s Jernbeton.
Planen var å bygge store leiegårder, men til en begynnelse
var eiendommen brukt til lager av bygningsmaterialer og
sand.
I 1925 fikk sportsklubben Rapp leie 12 mål av eiendommen for kr 2000.- per år i 10 år på betingelse av at klubben flyttet ca. 4.200 m3 sand. Å flytte den store sandhaugen
som firmaet skulle støpe sementrør av, ble for mye for klubben. De måtte betale for å få flyttet sanden. Likevel ble plassen planert og tilsådd med gressfrø. Klubbhus og tribuner
ble bygd. En kjempeinnsats ble gjort av klubbens folk som
dugnad. Styreprotokollene viser at styremøtene ble holdt
klokken 23 og ved midnatt. Da hadde styremedlemmene
sammen med andre medlemmer arbeidet i mange timer på
banen. Det var en del av avtalen at alt som ble bygd av klubben måtte fjernes når avtalen utløp.
Søndag 26. mai 1927 ble idrettsplassen åpnet med en fotballkamp mellom Osloklubben Gjøa og Rapp. Gjøa var da
regnet som Oslos beste lag. Bildene viser plassen da den var
ny. Sittetribunene med 500 sitteplasser samt ståtribunene
var i impregnert materiale innkjøpt fra Larvik. Klubbhuset
var kjøpt hos Samson fabrikker. Det hadde en restaurant i
midten og med garderober og dusjer på hver side. Rappbanen var en av byens beste på denne tiden og ble ivrig
benyttet hele året.

Idrettsplassen fikk med en gang stor betydning for sommeridretten og ganske snart også for vinteridretten. Sportsklubben Rapp hadde mange aktiviteter, men det var som
Fodboldklubben Rapp den ble startet i 1898. Typisk nok
drev de med korte og lange løp, lengde og trestegshopp
helt fra starten. Fotballen var populær, men svært mange
av utøverne var også med i andre grener. At Rapps A-lag
ikke riktig greide å holde seg på høyden med konkurrerende lag, medvirket kanskje til at interessen for andre
idretter økte. Om vinteren ble plassen sprøytet med vann.
Det ble en flott skøytebane der ishockeylagene trente og
spilte sine kamper. Skøyteløperne fikk gode treningsforhold selv om banen ikke helt holdt 400 meter. Rapp
holdt stadig skøyteløp for den yngre garde og tilslutningen var stor. Banen var også åpen for barna i Østbyen.
Deres interesse var også stor. I 1928-29 ble det bygd to
tennisbaner og tennisavdelingen fikk store dager.
Økonomien ble et problem og eldre medlemmer av klubben måtte tre til med private midler flere ganger. Derfor så
klubben seg ikke i stand til å forlenge kontrakten da den
gikk ut i 1935. Derfor fikk idrettsbanen på Voldsminde en
ti års historie. At den fikk stor og positiv betydning for de
unge som var aktive, er det ingen tvil om. Så kom byggingen av det store Voldsmindekomplekset fra 1935.

ALTERDUK
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Ny alterduk i Lademoen
Lademoen menighet har fått ny alterduk. Det skjedde 1.søndag i advent 2009. En ny duk var noe menigheten trengte. De
alterdukene man hadde var godt tæret av tidens tann. Overrekkelsen skjedde ved en spesiell markering i gudstjenesten.
Hun som komponerte og sydde duken heter Karon Wanvik.
Opprinnelig er hun sunnmøring, men har i mange år bodd
på Sundet gård i Leinstrand. Sammen med ektefellen driver
de gård, har serveringssted i et helrestaurert stabbur, ivaretar
gårdens lange tradisjon som skysstasjon, samt at hun også
arbeider en del som tekstilkunstner.
På duken er det brodert en innskrift: ”Smak og se at Herren er god”. Strofen er hentet fra Salme 34 (vers 9) i Det
gamle testamentet. Det er en tillitssalme om Guds omsorg
og kjærlighet. Selv forteller hun at hun hentet inspirasjonen
til den strofen i boken tidligere biskop Finn Wagle skrev.
Der minnes han signingen av kong Harald og dronning
Sonja. Komponist Eigil Hovland skulle lage inngangs- og

utgangsmusikk til den gudstjenesten. Han strevde, særlig
med stykket til utgang. Til slutt ga han opp og var svært
misfornøyd. Noen dager senere ble han innlagt på sykehus.
Der i en drøm kom ”løsningen”. Han manglet et tema for
musikken. I drømmen ble det klart: ”Dette er dagen Herren
har gjort”.
Det ble også hjelpen for Karon Wanvik. Hun manglet et
tema for sin stofflige komposisjon.
Helt til hun fant strofen ”Smak og se at Herren er god”.
Da var grunnlaget lagt.

PRESTETJENESTEN
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Prestetjenesten - en økende mangelvare
Det påstås at det alltid skjer noe i Lade og Lademoen, også
på kirkefronten. Sist sommer ble det her i bladet skrevet
om endringer i den kirkelige inndeling. Tjenesteområdet for prestene skulle utvides. Heretter skulle prestene
i Bakklandet, Lade og Lademoen samarbeide. Med et
pennestrøk var prestegjeldsgrensene opphevet. Lademoen prestegjeld, med Lade og Lademoen menigheter,
var historie. Nå skulle det hete østbyen distrikt eller sentrum østbyen tjenesteområde. Nærheten til den enkelte
bydel ble uten betydning. Nå tenkes det stort. Det ligger
visst penger spart i det. Da må selv den nære kontakten
mellom lokal prest og menighet ofres.
Det stoppet ikke der. Helt på slutten av fjoråret vedtok
Nidaros bispedømmeråd å inndra en prestestilling i vårt
område. Fra å være fem er det nå fire. Det ligger visst
penger spart i det også. At prestetjenesten vil lide betyr
mindre. Nå må færre gjøre mer på kortere tid innen et
større område enn før. Å få et slikt regnestykke til å gå
opp lærte man ikke på skolen.
De uheldige konsekvenser av slike avgjørelser er flere.

Særlig blir det følbart for den enkelte menighet. Gudstjenestene blir færre. Det får betydning for søndager med
dåp. Prestenes tilgjengelighet blir mindre. Pårørende er
ikke lenger garantert å få ”sin prest” ved gravferder.
For noen vil det kanskje ikke bety så mye. Mens andre
vil føle at nærkontakten til kirken blir borte og det i en
tid da folkekirken bør styrkes. For kirken står overfor
store utfordringer.
Særlig i forholdet staten, men også med tanke på de
mange nye reformene. Den største av dem er trosopplæringen. Det kirken, skolen og samfunnet for øvrig
tidligere sto sammen om, er nå overlatt til kirken alene.
Det ”å ta vare på” alle døpte er en kjempeutfordring, som
muligens er både ett og to nummer for stort for kirken
selv.
Kirken går trangere tider i møte. Heller ikke den lever
bare av Guds Ord alene. Den må også ha noe brød.
Blir trenden enda færre smuler fra kongens bord, så vil
prestetjenesten virkelig bli en mangelvare.

Kafé Ladejarlen
LADE DAME- og HERREFRISØR AS
Østmarkvn. 2 (v/ REMA 1000) Telefon 73 92 13 17

Åpningstid: man. - fre kl. 09.00 - 18.00
lør. 09.00 - 16.00

Pensjonistpriser:
Damer mandag og tirsdag. Herrer onsdag og torsdag.

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

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

mobil: 906 05 284

NYTT FRA LADEMOEN

6
Konfirmasjonen i Lademoen
Årets konfirmanter samles til en spesiell
gudstjeneste søndag 25.april kl.11.00. I forlengelse
av gudstjenesten blir det koselig samvær med
kirkekaffe Selve konfirmasjonsgudstjenesten blir
søndag 9.mai kl.11.00.

Gudstjeneste på Laugsand bydelskafé
2.påskedag og 2.pinsedag
Tradisjonen tro vil det også denne gang bli
gudstjeneste i bydelskaféen. Den ene blir 5.april
v/Eid og den andre 24.mai v/Rosenkrantz. Begge
starter som vanlig kl. 11.00. Etter guds-tjenesten
innbys til velsmakende kirkekaffe. Alle er
velkommen og det er selvsagt gratis adgang.

Fellesskapsmåltid
i Lademoen på Skjærtorsdag
Felles for Lade og Lademoen menigheter
arrangeres det et fellesskapsmåltid i Lademoen
kirke på skjærtorsdag 1.april. Det er ingen
aprilsnar. Det starter med gudstjeneste kl.18.00.
Etterpå samles vi til sosialt samvær omkring et
godt aftensmåltid. Det koster ingenting annet
enn godt humør og trivsel. Alle ønskes velkommen

Menighetens misjonsengasjement
Noen, kanskje mange vet at Lademoen menighet i
samarbeid med Misjonsalliansen deltar i et prosjekt
med å skaffe barn/ungdom i Equador en
fotballbane. Det er konfirmantene i Lademoen
som er våre ansvarlige. Hittil har det kommet
inn halvparten av midlene til den første banen.
Det er vi svært fornøyd med. I neste nr. av bladet
vil vi komme tilbake med en bredere dekning av
prosjektet.

Vårens opplevelse:
Gudstjeneste i Lamo’parken søndag 6.juni
Det blir vel vår i år også - før eller siden, selv
om telelaget enda går nesten 2 meter ned i jorda.
Men like sikkert som våren kommer, blir det
gudstjeneste i Lamo’parken søndag 6.juni kl.11.00.
Frelsesarméens hornorkester kommer. Kommer
du? Kirkekaffe etter gudstjenesten er en tradisjon.
Sorggruppe, er det noe for deg?
Når døden og sorgen rammer føler mange behov
for å snakke med andre som er i samme situasjon.
Noen som man kan dele opplevelser og erfaringer
med. Kanskje tror mange at en sorggruppe bare
er for de spesielle, de som har opplevet en stor
tragedie eller noe traumatisk.
Men det er mange ulike sorggrupper, tilpasset
ulike behov. De fleste grupper består av personer
som har mistet en av sine nærmeste, mor eller far,
ektefelle eller en slektning eller
god venn. Gruppene ledes av mennesker som har
erfaring og faglig kunnskap i møte med død og
sorg. Vil du vite mer om hva som finnes av tilbud,
ta gjerne kontakt med diakon Siri Linge Frønes i
Lademoen menighet som også er kontaktperson i
Nidaros domprosti. Hun treffes daglig i mobil
468 07 684 eller
e-post: siri.linge.frones@kirken.trondheim.no

Menighetens hyggestund
Husk møtene 2.onsdag i måned i Lademoen kirke
kl.12.00. Neste møter i vår blir:
- onsdag 14.april
- onsdag 12.mai
Sommerturen blir i midten av juni. Kommer tilbake
med tid og sted. Ta gjerne kontakt med diakon Siri
Linge Frønes, mobil 46807684, for spørsmål
angående turen.

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

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

72 87 10 22

Hudpleie - Fotpleie
Hårfjerning
Massasje - Soneterapi
Urtemedisiner
Øreakupunktur
Akupunktur 2000
Vitamin og Mineral test
T. Strand AS
Jarleveien 8 A, 7041 Trondheim HRV-test - Funksjonsanalyse
Detox fotbad
Tlf. 73 53 63 69

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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Skaperverkets dag feires med friluftsgudstjeneste i Korsvika 13. juni
Vi vil takke vår skaper for det fantastiske skaperverket vi lever i og vi vil minne hverandre om
ansvaret for å ta godt vare på skaperverket for nye
generasjoner. Dette er en spesiell og stemningsfull gudstjeneste i Guds egen frie og vakre natur.
Tidligere år har vi hatt dåp der og sangkrefter
har bidratt. Det blir kirkekaffe etterpå. Det blir
fremsatt et begrenset antall benker, så ta gjerne
med stol selv.

Konfirmasjonsgudstjenestene i Lade kirke 8. og
9. mai
I år der det 23 konfirmanter i Lade menighet.
Konfirmantene er delt på tre gudstjenester: lørdag
8.mai kl. 11 og 13 og søndag 9. mai kl. 11. Dette
for å gi best mulig plass til alle som vil delta på
disse festgudstjenestene. Vi anbefaler likevel
nærmeste familie til konfirmanten å være ute i god
tid.

Nytt høyttaleranlegg
I skrivende stund blir det installert nytt høyttaleranlegg i Lade kirke. Anlegget i Lade kirke
begynner å bli gammelt og har også vist tegn til
slitasje og svikt den senere tid. Det nye anlegget
har flere muligheter enn det gamle. Nå kan lydstyrken styres fra kirketjenerens plass bak i kirken
for eksempel. Anskaffelse og installasjon er gjort
mulig gjennom en gave til Lade kirke. Det er å
håpe at riktig mange får glede av det nye høyttaleranlegget.

Det blir salmekveld på KA-sentret
tirsdag 16.mars kl.19.00.
Arrangør er Lade kirkekor.
Koret Cantare vil delta på fastegudstjenesten
onsdag 24.mars i Lade kirke.

Tlf.: 73 99 22 22
926 09 098

Gamle Kongevei 52 A
ved Rosendal kino

Norges eldste byrå,
etablert 1889
Egen parkeringsplass
for besøkende
www.flataas.no
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KA-Senteret sliter med økonomien
Vi vil varsle alle ladeboere at Kirkelig Aktivitetssenter nå sliter vi med å få endene til å møtes i
driften. KA-Senteret er Lade menighets storstue
og en nøkkelressurs i vårt arbeid for barn og
unge. Store sal i senteret er et av få lokaler på
Lade som kan romme en større forsamling, enten
det er hyggetreff for bydelens seniorer, folkemøte
med politikerne eller valglokale. Vi vil komme
tilbake med en bredere presentasjon av situasjonen, men ber allerede nå om støtte, gjerne i form
av en fast giverordning.
Men alle gaver hjelper på driften.
Gavekontoen er: 0531. 09.64494 .
JAS

Kirkens bursdag feires onsdag 19. mai i
Lade kirke
I markeringen av kirkens bursdag ( også kjent
som pinse) er barnehagebarna på Lade viktige
deltagere. Vi har samlingsstund i Lade kirke og
avslutter med å gå rundt kirken i en stor ring.
Slik synliggjør barn og voksne pinsens glede og
undring over at vi tilhører Guds mangfoldige og
vidstrakte familie. Barnehagene vil få en egen
invitasjon til denne samlingen.

Gudstjeneste med markering av
20 - års-konfirmantene.
Et nytt tilbud i Lade menighet er å markere 20
årsjubileet for konfirmantene i Lade kirke. Vi har
mottatt flere positive signaler på at det er interesse
for en slik markering fra konfirmantkullet anno
1990. Nå håper vi på god respons fra de aktuelle
35-åringene og regner med at flere kan samarbeide
om planleggingen og gjennomføringen. Foreløpig
ser det ut til å bli festgudstjeneste i Lade kirke
med påfølgende samling i KA-Senteret den 30.
mai. Kanskje kommer konfirmantpresten det året,
nå prost Kirsten Almås også ?

Metaprint

Trykk på T-skjorter, arbeidsklær m.m. • Print på papir
Plott på papir, tekstil vinyl, store størrelser •
Skilt-/vindustaping • Buttons m.m.m.

www.stavne.no

Telefon 73 92 21 21
Ladebekken 18 – 7041 Trondheim
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Velkommen
til kirke!
Maria Budskapsdag – 21. mars
Sal 113
Lademoen kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00
v/Rosenkrantz
6 årsbok – Kirkekaffe
Ofring til menighetens barne- og
ungdomsarbeid
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl. 11.00.
v/Sagen
Ladespeiderne deltar. Kirkekaffe
Ofring til menighetens
dåpsopplæringsarbeid
Onsdag 24. mars
Rom 8,1-4.
Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste
Lade kirke
Fastegudstjeneste kl. 19.00
v/Rosenkrantz. Ingen ofring
Palmesøndag – 28. mars
Joh 12,12-24.
Lademoen kirke
Høymesse kl. 11.00. v/Sagen
Ofring til Kirkens Nødhjelp
Lade kirke
Høymesse kl. 11.00. v/Eid
Ofring til Fasteaksjonen –
Kirkens Nødhjelp
Skjærtorsdag – 1. april
Joh 13,1-15
Lademoen kirke
Nattverdgudstjeneste/fellesskapsmåltid kl 18.00 v/Sagen
Ofring til KFUM/KFUK-speiderne
Lade kirke
Felles gudstjeneste med Lademoen
menighet i Lademoen kirke
Langfredag – 2. april
Mark 14, 26-15,37
Lademoen kirke
Felles gudstjeneste med Lade
menighet i Lade kirke
Lade kirke
Pasjonsgudstjeneste kl 11.00
v/Sagen

Påskedag – 4. april
Joh 20,1-10
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Ofring til D.N.Misjonsselskap
Lade kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00
v/Rosenkrantz
Ofring til Stiftelsen Lade KA-Senter
2. påskedag – 5. april
Joh 20, 11-18
Laugsand bydelskafé
Gudstjeneste kl 11.00 v/Eid
Kirkekaffe. Ingen ofring
Lade Allé 80
Høymesse kl.11.00 v/ Rosenkrantz
1. s. e. påske – 11. april
Joh 21,1-14
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Familiegudstjeneste kl 11.00
v/Sagen
Lade Barnekor deltar.
Ofring til Lade barnekor.
2. s. e. påske – 18. april
Joh 21, 15-19
Lademoen kirke
Jubileumsgudstjeneste
v/studentkoret AKS.
Studentprest Birte A. Gresseth og
spr. Jan A. Sagen
Enkel kirkekaffe. Ofring til AKS
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til Misjonen Kirkekaffe
Menighetens årsmøte.
3. s. e. påske – 25. april
Joh 14,1-11
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00
v/Rosenkrantz
Samtale med konfirmantene.
Kirkekaffe.
Ofring til menighetens arbeid

Lade kirke
Samtalegudstjeneste med konfirmantene kl 11.00 v/Sagen
Ofring til Menighetens konfirmantarbeid.
4. s. e. påske – 2. mai
Jes 1,18-20
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 18.00
v/Asbjørn Reknes.
Kirkekaffe. Menighetens årsmøte.
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Misjonen.
Lørdag 8. mai
Lade kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00
og kl 13.00 v/Sagen
Lade kirkekor deltar
Ofring til Menighetens konfirmantarbeid.
5. s.e. påske – 9. mai
Matt 6,6-13
Lademoen kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00
v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens konfirmantarbeid
Lade kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00
v/Sagen
Lade kirkekor deltar
Ofring til menighetens konfirmantarbeid.
Kristi Himmelfartsdag – 13. mai
Apg 1,1-11
Lademoen kirke
Felles gudstjeneste med Lade
menighet i
Lade kirke kl 11.00
Lade kirke
Høymesse kl 11.00
v/Asbjørn Reknes
Ofring til Trøndelag Krets av Norsk
Søndagsskoleforbund.

GUDSTJENESTER
6. s. e. påske – 16. mai
Joh 17,18-26
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00
v/Asbjørn Reknes.
Ofring til Kristenrussens
misjonsarbeid
Lade kirke
Felles gudstjeneste med
Lademoen menighet i
Lademoen kirke
Pinsedag – 23. mai
Joh 14,15-21.
Lademoen kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00
v/Sagen
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høytidsgudstjeneste kl 11.00
v/Eyvind Rian.
Ofring til Misjonen.
2. Pinsedag – 24. mai
1.Kor 12, 12-20
Laugsand Bydelskafé
Gudstjeneste kl 11.00 v/Rosenkrantz
Kirkekaffe. Ingen ofring
Lade Allé 80
Høymesse kl11.00 v/Sagen
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Treenighetssøndag – 30. mai
Matt 28,16-20
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Eid
Ofring til De fire Diakoniistitusjoner
Lade kirke
Gudstjeneste kl 11.00 v/Sagen.
20 års konfirmantene er særskilt
invitert.
Ofring til Kirken SOS i Trøndelag
2. s. e. pinse – 6. juni
Luk 12,13-21
Lademoen kirke
Parkgudstjeneste i Lamo’parken
kl 11.00 v/Eid
Kirkekaffe
Ofring til Kirkens Bymisjon
Lade kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til Misjonen.
3. s. e. pinse -13. juni
Luk 19.1-10
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Rosenkrantz
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Friluftsgudstjeneste i Korsvika
kl 11.00 v/Sagen
Lade kirkekor deltar.
Ofring til menighetens arbeid.

Døgntelefon: 73 89 11 40

MNTF tannleger
Ketil Aksnes
Karin Sofie Holm
Vi har ledig
kapasitet og tar i
mot nye pasienter
Tlf: 73 84 13 20
Web: nordretannhelse.no
Adr: Nordre gate 12, 3. etasje

Telefon: 73 91 67 88 - Telefax: 73 91 12 60
E-post: post@louiselyst.no
web: www. louiselyst.no
adr.: Leangenveien 3 - 7044 Trondheim

4. s. e. pinse – 20. juni
Luk 15,11-32
Lademoen kirke
Høymesse kl 11.00 v/Sagen
Ofring til MiG Tautra
Lade kirke
Høymesse kl 11.00
v/Ola Erik Domaas
Ofring til menighetens arbeid.
5. s. e. pinse – 27. juni
Joh 8,2-11
Lademoen kirke
Gudstjeneste kl 11.00
Ofring til menighetens arbeid
Lade kirke
Høymesse kl 11.00
Ofring til Norges KFUK/KFUM

PERSONALIA LADE OG LADEMOEN
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Døpte Lademoen kirke
29.11.09 Sander Olevik
29.11.09 Cecilia Olevik-Wassether
03.01.10 Sander Sollie Indresand
10.01.10 Markus Andre Gjertsen-Bredahl
17.01.10 Emma Lefstad Kolmannskog
17.01.10 Fredrik Nordstrand Skarpnes
31.01.10 Elise Kvande
21.02.10 Daniel Matthieson

Andre kirker
29.11.09 Linnea Lindbak-Næss
06.12.09 Iver By Bolme
06.12.09 Oda Maleah Yksnøy
26.12.09 Helen Kvalvåg Barman
31.01.10 Emma Aarønes
14.02.10 Mia Danielle Bergsbakk

Døpte andre kirker
06.12.09 Emil Sangro Ølstadløkken
27.12.09 Sveinung Karlsen Denstadli
10.01.10 Eon Hatmyr-Dreier
10.01.10 Andreas Lundager Meland
17.01.10 NathalieNordvik
24.01.10 Frida Næs Meyer
21.02.10 Hedda Høye Krohn

Vigde i Lade kirke
27.12.2009 Astrid Irene Markhus og
John Magne Markus
27.02.2010 Marianne Stålaker og
Odd Magne Hals

Døde i Lademoen sogn
23.11.09 Gunnar Hansen
19.12.09 Per Andreas Andersen
25.12.09 Emil Hansen
10.01.10 Olaf Dahl Arnstein
16.01.10 Ivar Døsvik
21.01.10 Tommy Margido Paulsen
04.02.10 Gunnar Brakstad
14.02.10 Åge Rudolf Moan
18.02.10 Ruth Nelly Espenes
20.02.10 Eva Viktoria Berg
21.02.10 Thor Einar Flaathe
26.02.10 Inger Synnøve Søbstad

Døpte i Lade kirke:
22.11.09 Vilde Olaussen Aune
22.11.09 Oliver Dehli Lernæs
22.11.09 Aksel Løvø
22.11.09 Gustav Williamsen Øien
22.11.09 Gabriel Skjærpe-Manaf
06.12.09 Sondre Forren Dahl
13.12.09 Elias Fornes
13.12.09 Simon Tjemsland
10.01.10 Andreas Lundager Meland
17.01.10 Casper Berg Johannessen
17.01.10 Nathalie Nordvik
31.01.10 Mia Hårsaker
28.02.10 Sebastian Valen Grande

Møter i Lade menighet
Torsdagsmøte
Formiddagstreff
Torsdagsmøte
Formiddagstreff

18.03.10		
13.04.10		
15.04.10		
11.05.10		

kl 12:00
kl 11:30
kl 12:00
kl 11:30

Døde i Lade sogn
14.11.09 Valborg Langland
19.11.09 Sigrid Rødsjø
22.11.09 Karsten Olav Johnsen
22.11.09 Sigurd Arnold Krokvik
25.11.09 Aasta Høve
26.11.09 Solveig Johanne Alstad
01.12.09 Bjørn Halvor Nilsen
06.12.09 Georg Julius Elveseter
11.12.09 Ada Grydeland Eide
15.12.09 Turid Rakel Magnussen
17.12.09 Kjeld Fjeldvik
18.12.09 Roar Ingar Kaasen
28.12.09 Jens Myrvoll
15.01.10 Idar Striger
18.01.10 Bjørg Johanne Høvik
20.01.10 Per Malvik
27.01.10 Tor Sivertsen
31.01.10 Lillian Harriet Johansen
11.02.10 Ingrid Aune
15.02.10 Kari Almaas
21.02.10 Ragnvald Fondevik
24.02.10 Solfrid Westad

Torsdagsmøte

20.05.10		

kl 12:00

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

LADEMOEN PRESTEGJELD

Sokneprest
Tore Eid
7070 Bosberg
Tlf. 72 84 66 82/ ktr. 468 14 084

Sokneprest
Jan Asbjørn Sagen
Lade alle 78b
tlf. 73 92 66 28/ ktr. 947 84 291

11

Sokneprest
Hilde Rosenkrantz
Sildråpeveien 6 c
tlf. 73 91 71 04/ ktr. 468 15 485

Lademoen sokn.

Lade sokn.

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

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

Sokneprestkontoret:

Kirkelig aktivitetssenter
Harald Hårfagres gt. 2
Boks 1865 - 7440 Trondheim
Kontortid: Tirs.-fred. kl. 10.00-13.00
Tlf.: 73 92 06 40
Telefax: 73 92 25 01
post.lade@kirken.trondheim.no

Lademoen kirke, Boks 5146,
Lademoen, 7447 Trondheim
Kontortid: Man. - fred. kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 73 52 30 04/ 468 09 244
Telefax: 73 53 12 30
post.lademoen@kirken.trondheim.no
Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. ktr. 46 80 53 73/ priv. 901 45 851
Soknediakon Siri Linge Frønes
Tyholtveien 54, 7052 Trondheim
Tlf. ktr. 46 80 76 84/ priv. 992 77 213
Soneleder Randi N. Solbakken
Søndre Husebytun 24 C
7097 Saupstad, tlf. ktr. 468 40 738
Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. ktr. 46 80 17 26/ priv. 915 84 017
Menighetsrådsleder Per Øverland
Dalen Hageby 29, 7044 Trondheim
Tlf. 73 53 46 43

Neste nr. av bladet kommer 17. juni 2010
Frist for innlevering av stoff blir 3.juni.
Bladbærerne henter bladet i Lademoen kirke i kontortiden
kl. 9.00 – 15.30.
Henting på andre tidspunkt avtales ved henvendelse til kontoret.

Lade prestekontor:

Kirketjener: Natalia Nazarova,
Tlf. ktr. 468 05 276/ priv. 941 36 241
Klokker Solveig Dahl
Daglig leder Lillian Barseth
Tlf. ktr. 468 04 396
Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim.
Tlf. ktr. 908 63 813/ priv. 73 52 06 47
Menighetsrådsleder Asbjørn Stokkvik
Rødrevveien 52 C, 7082 Kattem, Mob: 906 45 646

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, tlf. 73 82 12 12, firmapost@offset-trykk.com www.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. 1-2010

Sanggudstjeneste i Lademeon
Det var jubel og glede og mye sang som preget familiegudstjenesten i Lademoen kirke søndag 7.februar. Det kan vi
også se av bildene. Det var Lade barnekor som arrangerte korseminar denne helgen i februar. Gospelkoret SEVEN
var innbudt spesielt. Ellers ønsket Lade barnekor å få med alle barn i bydelen som er glad i å synge. Det ble mange
av dem. Det de øvde en del på lørdag ble framført i gudstjenesten på søndag. En kjempefin helg for alle sangglade
barn som deltok.

