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Andakt

TIDSKLEMME OG HØSTTAKKEFEST
Når dette skrives har
mange på Lade vært i
Australia. Nei, vi har ikke
vært på pakkereise hele
bydelen.
Vi har vært på Lademartnan på Lade skole.
Alle klassene fra 1.-10.
hadde laget et flott opplegg
onsdag 3. oktober. De
mange besøkende fikk
virkelig oppleve Australia
med alle sanser. Det var
musikk og mat, utstillinger og forestillinger. Det
var som en reise til Australia. Takk for opplevelsen!
Det slo meg der jeg sto i gymsalen og lyttet til ”Walzing Mathilde”:
Du verden så mye vi skaper av glede og overskudd,
midt i tidsklemma. Bare vi kan jobbe sammen.
Men vi trenger vel ikke å reise til andre siden av jorda
for å oppdage at vi får til det meste, hvis vi lever sammen som medmennesker ? Dette er ikke et prosjekt
som varer et par uker. Tenk, det kan vare hele livet.
Å være medmenneske er en livsvarig velsignelse.
Vi lever i pakt med Guds, vår skapers drømmer og
vilje. Selv om vi jevnlig klager over tidsklemma, så
har tidsklemma også sin gode fortelling til oss: Noen
trenger oss, for noen betyr det en stor forskjell om
vi stiller opp og bidrar, med vår tid, vår interesse og

våre krefter. Vi kan være medmenneske for mange,
familiemedlemmer og slekt, kolleger og naboer, venner og dem vi bare møter sann tilfeldig.
Det kan ligge gjemt mye takknemlighet i tidsklemma,
det er ingen selvfølge at vi har det travelt fordi noen
trenger oss. Det er en velsignelse at vi har barn som
utfordrer oss til en aktiv, travel hverdag. Jeg vet om
flere som misunner oss den travelheten.
Nå er det høstferie, tidsklemma kommer kanskje litt
på avstand, hverdagene kan falle inn i en litt roligere
rytme. Da er det også plass og tid til takk, ikke bare
for det vi får til, men også for det vi får. Vi kan takke
for alt det gode vi høster i livet, av erfaringer, lærdom,
omsorg og kjærlighet. Høsttakkefest feirer vi i Lade
kirke hver høst.. Da kan vi takke Gud for alt det gode
som har vokst frem til mat for oss. Høsten er takketid,
da ser vi hva vekstkraften i skaperverket virkelig kan
gi oss, både på åkeren og i samfunnet mennesker i
mellom. Et lite gulrotfrø for eksempel blir til en flott
deilig gulerot. Et smil eller en håndrekning kan redde
dagen for deg og meg. .Vi kan takke Gud for maten
og for omsorg i hverdagen for eksempel i bordvers
og ellers. Vi kan takke for at vi ikke trenger å bekymre
oss for det daglige brød. Vi kan til og med takke for
at vi er knyttet til mennesker som trenger oss og som
gjør tiden knapp innimellom.
Høstakkefesten feirer sammen med 6-åringer hvert
år i Lade kirke. For et par år siden kom en 6-åring
med en flott ide: Hva om vi legger løkene som vi ellers får tårer av, i hjerteform, da forteller de enda mer
om Guds kjærlighet til oss. Med den ideen ønsker vi
hverandre en riktig god høst med både takk og tidsklemme.
Jan A. Sagen
Sokneprest i Lade
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Kulturlandskapet på Lade
Som et norsk byområde har Ladehalvøya et
forholdsvis stort areal. Det har etter hvert blitt ganske mye utbygd med både boliger og forretningsbygg. Det var under verdenskrigen det for alvor ble
fart i bygging og utnytting av arealet. Noen vil si at
ødeleggelsen av Lade begynte med krigen. Da tyskerne anla flyplass der Haakon VII’s gate nå ligger,
begynte nedbyggingen av kulturjorda som hadde
gitt grøde i tusen år. Etter krigen har bygging stadig
pågått. Fra et byplanmessig synspunkt kan en vel si
at utnyttingen har vært rimelig balansert. Vi har fått
en rekke boligområder av ulik type, industriarealer,
idrettsanlegg, institusjoner og grøntområder spredt
over hele halvøya. Det som har størst allmenn interesse er nok de mange kjøpesentrene og grøntarealene. Når en reiser spørsmålet om kulturlandskapet på Lade så reiser en spørsmålet om helheten og
hvordan de ulike feltene forholder seg til hverandre.
Det fine på Lade er at de ulike enkeltområder står
forholdsvis godt til hverandre, men balansen er sårbar.
Boligområdene er ulike både i alder og hustyper. Villastrøkene for eksempel på Ladehammeren,
langs Lade alle, ved Korsvika og ved Devlehavn har
både eldre og nyere hus. Variasjonen er stor og det
kan være sjarmerende. I de senere år er det kommet en rekke tette, moderne boligområder. Blokkene
på Fagerheim kom tidlig. Så kom feltene ved gamle
Nobø og ved Ladebekken. Ved Ladebekken holdt
universitetet til i en periode.
Idrettsanleggene finner vi særlig mellom Haakon VII’s gate og Lade Alle. De kan kanskje regnes
som grøntomåder, men de er tatt systematisk i bruk
til ulike ballidretter og er derfor ikke tilgjengelig for
allmennheten slik som vanlige grøntområder. Det var
allerede i 1951 kommunen vedtok å begynne og bygge anleggene. Garderobeanlegget var ferdig i 1954.
Der er fem gressbaner og tre grusbaner. Videre er det
en varmegrusbane, en friidrettsplass med seks løpebaner og et kastefelt og to håndballbaner.

Institusjonene er både store og små og av forskjellig slag. Flere av dem er på gamle gårder og har
bevart mye av bebyggelsen. Tenk på Devle, Ringve,
Lade og Leangen gårder. På Østmarka sykehus er
gårdsbebyggelsen på Spandet bevart og i bruk. På
Devle er hovedhuset brukt til leiligheter, men der driftsbygningene stod er omsorgsboliger utformer rundt
et tun med gress, blomster og busker. Ringve har sitt
museum, sin konsertsal i den gamle møkkakjelleren
og sin Tordenskjold kro i Wesselbygget. Leangen har
kommunen i mange år stelt og benyttet til kurs og
konferanser. Lade gård er satt flott i stand og er hovedsete for Remakonsernet.
Industrien på Lade er av mange slag og har
både store og små bedrifter. Industrien på Lade har
allerede sin historie. Bare tenk på Autronica, Maske,
NOBØ og Ståltaugfabrikken. De sistnevnt er borte
og bygningene har gitt plass for nye bedrifter. En tid
så det ut til at den store sletta skulle bli et sammenhengende industriområde, men så begynte store forretninger med biler, møbler og byggartikler å vokse
frem. Så kom de store kjøpesentrene som nå vekker
store oppmerksomhet. Bare tenkt på City Lade, Arena Lade og mange andre.
Grøntområdene er både småskog, berg og
jorder og det har Lade fremdeles mye av spedt over
hele halvøya. Den kommunale områdeplanen forsikrer om at mye av naturer skal tas vare på og mye
nytt skal plantes. Ladestien tenker vel de fleste på
når det snakkes om grøntarealer på Lade. Den blir
ikke bare satt pris på av den lokale befolkningen. Fra
hele byen strømmer folk til på fine dager. Og så alle
badeplassene. Både byplanleggerne og beboerne
på Lade har nå en gylden anledning til å ta vare på
kulturlandskapet på Lade ved å være med på å balansere de ulike typer bebyggelse og grøntområder
mot hverandre slik at helheten blir bevart til glede for
alle.
			
Per Øverland
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Hilsen fra diakonen!
Hva er en diakon?
Eller hva er diakoni? Det er underlig hvor vanskelig
det er å forklare. Til og med for en utdannet diakon.
Jeg må stadig tilbake til det spørsmålet, kanskje fordi
det utfordrer meg? For idet jeg forsøker å forklare hva
en diakon gjør eller hva diakoni er, opplever jeg at begrepene begrenser innholdet. Det er akkurat som om
det ikke finnes ord som passer eller som om det ikke
finnes plass nok til alle ordene som må brukes for å
forklare. Da jeg skulle lage en brosjyre med en kort
presentasjon av diakonen, valgte jeg disse ordene:
”Diakonen er leder for kirkens omsorgstjeneste, og
skal være et tilbud til alle – uavhengig av funksjonsnivå, alder eller tro.”

Du snakker om ”flying start”! Ikke det at jeg har fått
verken engle – eller fuglevinger, men jeg har blitt
tatt imot på en så god måte at jeg bare går rundt
og smiler hele dagen! Det har vært gode ord, klapp
på skuldra, vennlighet, varme håndtrykk, blikkontakt,
blomster og kake
–masse, deilig kake… nam, nam! Tusen takk! Tusen
takk til alle og enhver som har bidratt til at det å
begynne i ny jobb har blitt en fryd og en glede for
meg. Jeg forventer ikke blomster og kake i fortsettelsen, men håper på fortsatt oppmuntring, varme
og vennlighet. Og jeg håper at evnen til å gi meg alt
dette også kommer andre i menigheten til del.
Hvordan skal jeg presentere meg selv?
Nå har jeg allerede presentert meg selv mange ganger siden 13.august da jeg begynte som diakon i Lademoen, Lade og Bakklandet. Det har vært en nyttig
øvelse å se hvordan presentasjonen har endret seg
etter hvert. Nå er jeg kommet fram til denne enkle
versjonen: Jeg er en helt vanlig kvinne på 47 år. Jeg
er født og oppvokst i Stjørdal der jeg fortsatt bor.
Jeg er gift og har tre barn på 23, 19 og 15 år. Jeg er
utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk
helsearbeid og diakoni. Jeg har 12 års erfaring som
diakon og noen års erfaring fra psykiatrien der jeg
jobbet bl.a. med mennesker som har vært utsatt for
seksuelle overgrep i barndommen. Ellers er jeg glad
i turer ut i skog og fjell (og helst i Selbu der jeg har
hytte). Jeg har nylig kjøpt meg et fotoapparat som jeg
koser meg med når jeg er på tur. Dessuten plukker
jeg sopp og bær. Det var meg!
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Hva vil jeg?
Mitt motto da jeg var i diakonjobb tidligere var ”Jeg
har både tid og lyst til å være et medmenneske!” Der
er jeg fortsatt. Det jeg ønsker meg først og fremst
er fortellingene dine. Fortellingene til deg som leser
dette bladet og alle andre. Det er det absolutt fineste
med å få være diakon: Å få ta del i enkeltmenneskers
fortellinger. Jeg har ikke så store ambisjoner om å
hjelpe mennesker, men kanskje kan jeg gi noen et lite
pusterom ved å være et medmenneske som våger å
lytte!
Hva vil jeg mer?
Jeg vil snakke sant om livet og om Gud. Jeg vil ha
ærlige tilbakemeldinger på godt og vondt. Jeg ønsker meg raushet, slik at vi alle kan behandle hverandre raust. Jeg vil også veldig gjerne sitte ned ved
samme bord som mange andre og dele tanker. Jo
mer forskjellige vi er rundt bordet, jo mer spennende
blir samtalen. Jeg vil komme i kontakt med de som
ikke kommer til kirken eller til diakonen av seg selv.
Jeg vil…mye som jeg ikke har ord for ennå!
Hvor finner du meg?
Jeg har fast treffetid i Lademoen kirke onsdager kl
13-15. Ellers går det an å avtale et møtetidspunkt når
som helst! Mitt telefonnr er 468 07 684, og e-postadressen er: sissel.have.smorvik@kirken.trondheim.
no.
Håper vi treffes da!
Hilsen Sissel Håve Smørvik, diakon.
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Diakoni:
Visjon og definisjon
Kirkemøtet vedtok i 2007 en ny Plan for diakoni i Den
norske kirke. Denne planen var ment som en ramme
og en inspirasjon for å lage egne, lokale planer i
menighetene rundt omkring i Norge. Både Lade og
Lademoen har egne lokale planer for diakoni. Der går
det fram hvilke ulike tiltak som finnes i menighetene,
og som kan regnes som en del av menighetens diakoni.
Plan for diakoni i Den norske kirke starter med å presentere en visjon! En visjon kan defineres som et bilde
av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en
slags fremtidsdrøm! Når det gjelder diakonal tjeneste
i Den norske kirke, er visjonen slik: ”Guds kjærlighet
til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.”
Selve ordet ”diakoni” kan oversettes til norsk med
ordet ”tjeneste”. Ordet finner vi mange steder i Bibelen, og det rommer både det å skulle tjene medmennesker, skaperverket og Gud.
I tillegg til å fastsette en visjon for diakonien i Den norske kirke, er det også laget en definisjon av hva diakoni er. Denne definisjonen presenterer samtidig fire
ytringsformer som diakonien kan uttrykkes i. Definisjonen er slik: ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om
skaperverket og kamp for rettferdighet.”
Diakoni er noe alle kan være med på! Det handler
både om å være og om å gjøre. Det er snakk om å
ha en diakonal holdning med gode verdier, og om å
omsette noe av dette til handling -til nytte og glede
for seg selv og andre. Det er perioder i et menneskes
liv da det er i stand til å gi, og andre perioder der det
trenger å få ta imot hjelp og omsorg. Men aller mest
er det slik at vi alle både gir og får samtidig. Verdier
som gjensidighet, likeverd og respekt er viktige i det

diakonale arbeidet. Diakoni handler om nestekjærlighet og omsorg, på samme måte som Jesus viste
nestekjærlighet og omsorg. Diakoni handler om å bygge fellesskap der alle kan føle at de hører til. Diakoni
handler også om å kjempe imot urettferdighet, det
handler om ikke bare å være en passiv støttespiller,
men faktisk å stå opp og kjempe for den som blir
gjort urett. Diakoni handler i tillegg om å stå opp for
naturen og miljøet vårt –å ta vare på Guds skaperverk.
Det å delta i diakonalt arbeid er spennende fordi det
alltid involverer møter med mennesker i ulike situasjoner! Det kan oppleves utfordrende, men mest
berikende fordi det bidrar til at en blir bedre kjent
med både seg selv og andre, en får mulighet til å
se verden på en ny måte. Det er alltid bruk for flere
diakonale medarbeidere, så herved har du også fått
utfordringen!

Stor Julemesse i KA-senteret, Lade
Harald Hårfagres gt. 2 ved Ladeparken.

Fredag 23 og lørdag 24.nov. 2012
Julebakst, julegaver, julepynt, åresalg,
loddsalg, tombola.
Kafé med hjemmebakst og smørbrød
Vafler og Lapskaus.
Fredag 23.nov. åpent fra 12-18
Lørdag 24.nov..åpent fra. 11-15.
Alle velkommen!

Trenger du noen å snakke med?
Kontakt FERMATE NIDAROS, tlf 952 75 210 eller epost: fermatenidaros@gmail.com
Støren kirkekontor, Rådhuset Støren. Vi kan gjøre en avtale om samtale også andre steder
1 samtaletime: kr 300
Fermate Nidaros eies av Stiftelsen Diakonova i samarbeid med Gauldal prosti og
Diakonifellesskapet Nidaros. Mer info om Fermate: www.fermate.no
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NYTT FRA LADE
Åpen kirke.
Lade kirke er åpen torsdag 25/10 og 29/11
fra 12.00-14.00
Konfirmanter 2012-13.
Årets konfirmantkull på
Lade består av 30 greie og
flott ungdommer. De ble
presentert i gudstjenesten
30. september og deltok
med bønn, lystenning og
bibeldrama.
Helga 9. – 11. november
gleder vi oss til, for da drar
vi på leir på Mjuklia leirsted
på Berkåk. Det blir gøy ! Helga etter er alle velkomne
til å feire Ung messe i Lademoen kirke kl. 18.00. Da
deltar hele konfirmantflokken fra Bakke, Domkirken,
Lademoen og Lade menigheter.
Konfirmasjonsdatoer for 2013 er lørdag 11. mai og
søndag 12. mai.
Minnegudstjeneste Allehelgensdag i Lademoen
kirke
Årets minnegudstjeneste på Allehelgensdag er i Lademoen kirke 4/11 kl. 18.00.
I denne gudstjenesten vil vi lese opp navnene på de
døde siste år i Lade og Lademoen menigheter siden
Allehelgensdag i fjor. Vi vil tenne lys for alle sørgende
og gi rom for ettertanke i ord og toner på denne

Møter i Lade menighet
Formiddagstreff tirsdag 13. november kl 11:30
Formiddagstreff tirsdag 11. desember kl 11:30
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spesielle dagen. Vi sender ut invitasjon i posten til
dem som har mistet et nært familiemedlem.
Årets julemesse
blir fredag 23. og lørdag 24. november på KA- Senteret. Se annonse i bladet.
Minnegudstjeneste på Sjømenns Aldershjem
Tirsdag 4/12 kl. 16.00 er det minnegudstjeneste i kapellet på Sjømenns Alderhjems kapell i Sjømannsv.
21.(Ved Ringve vgs) Vi minnes våre sjøfolk som gav
sitt liv i to verdenskriger.
Samtidig minner vi hverandre om ansvaret vi har i dag
for å vedlikeholde friheten og demokratiet de vant for
oss. Arrangementet er et samarbeid med Trøndelag
Krigsseilerforening. Odd Fellow losje Gunnerius sørger for kirkekaffe på KA-Senteret etter gudstjenesten.
Lysmesse med Ladespeiderne og preses Helga
H. Byfuglien. Lade kirke 9. desember kl. 11.00
Lymessa i Lade kirke sammen med Ladespeiderne
er en flott og stemningsfull tradisjon i adventstiden
på Lade. I år vil preses i Den norske Kirke, biskop
Helga Byfuglien delta i denne gudstjenesten også.
Det gleder vi oss til.
Speiderne vil lese profetier om Jesus og tenne den
gamle pakts syvarmede lysestake.
Sokneprest Sagen vil lede gudstjenesten.

Alle møtene er i Lillesalen på KA - Senteret.
Alle er velkommen.

Lade og Lademoen menighetsblad

NYTT FRA LADEMOEN
Åpen kirke i Lademoen
Hver onsdag vil Lademoen kirke være åpen mellom
klokken 12.00 og 14.00 for alle som ønsker å komme
innom enten for å tenne et lys, eller bare for å sette
seg ned en stund. Det vil enten være en prest eller diakon tilstede hvis noen ønsker en prat. Velkommen
«På veien til Emmaus – samtalen starter»
Som en del av å utvikle dialogen og samtalen i Lademoen menighet inviterer vi alle som har lyst inn i et
samtaleverksted. Tematisk vil samtaleemnene dreie
seg om hele livsløpet og alle de livsområdene som
hver og en av oss er innom – og ønsker å formidle
og dele med andre i en harmonisk og trygg sammenheng. Før oppstarten vil vi gjerne komme i kontakt
med aktuelle deltagere. Ta kontakt med Knut Idar
Bjerkan på epost knutbjerk@yahoo.no, om du har
noen spørsmål
Ung Messe
Søndag 18.november kl. 18:00 deltar alle konfirmantene i prostiet på Ung Messe i Lademoen kirke.Her
vil de bidra med blant annet drama, dans og kor. Vi
ønsker alle foreldre og foresatte spesielt velkommen
til denne gudstjenesten
Frans av Assisi
Torsdag 22. november kl. 19:00-21:00 vil forfatter/
kursholder/journalist Kristin Flood holde foredrag om
Frans av Assisi.

Åpent hver dag mellom kl. 10-15.
Lørdager stengt.

Kulturarrangement i adventstiden og julegrantenning
Lørdag 1 des.kl. 14-15:30 så feirer vi advent med å invitere til gratis barne og familiearr konsert i Lademoen
kirke.med Mandarinsaft og åpning av kunstutstilling
fra Rabaldeklubben og Kreativt verksted på RemiDa
i Lademoen kirke.Vi avslutter med sang og julegrantenning utenfor kirken. Flere kor og korps vil bli invitert til å spille og synge advent inn sammen med alle
som samler seg rundt julegrana.Det blir også mulig å
kjøpe seg en kopp saft eller kaffe og kake.
1. søndag i advent
I år prøver vil vi i Lademoen feire inngangen til nytt
kirkeår med en temagudstjeneste.
Lys i mørketida. Konfirmantene vil delta. Vi håper på
en stemningsfull gudstjeneste ved inngangen til adventstiden.
Vi synger julen inn i Lademoen kirke.
Søndag 16.desember kl. 18:00 ønskes alle velkommen til kirken. Her vil det bli mye sang av Lademoen
kirkekor og mulighet til selv å delta i felles sang. Hilde
Rosenkrantz deltar.
Det hele avsluttes med kirkegløgg.
Julevandring
I uken før jul er alle barnehagene i
menigheten invitert til julevandring
i kirken. Dette er en vandring hvor
barna får drakter og får mulighet
til være med spille seg med. I vandringen deltar også voksne fra
kirkestaben.

Microskopiering
Matintoleranse
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

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

72 87 10 22
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Personalia for Lademoen sokn
Døpte Lademoen kirke
03.06.2012
Ivan Viken Otterstad
10.06.2012
Carl William Sætran
10.06.2012
Oda Sandvik Ulriksborg
29.07.2012
Inride Jensen
19.08.2012
Vilveig Kværnø-Pallin
26.08.2012
Celina Adrian
26.08.2012
Emilian Ler-Banken
02.09.2012
Elisa Agnes Hjelde-Mäki
09.09.2012
Anna Marie Røst Gardner
09.09.2012
Colin Hatmyr-Pedersen
16.09.2012
Amelia Denise Børve-Svenning
07.10.2012
Heine Hilseth-Buserud
Døpte andre kirker
10.06.2012
Are Øyan Frøseth
10.06.2012
Vårin Heimbvik Lied
16.06.2012
Ella Pedersen Kanstad
16.06.2012
Mie Pedersen Kanstad
17.06.2012
Theodor Nathaniel Andersen
17.06.2012
Johanne Frost
17.06.2012
Mille Kristine Hansen-Nicolaisen
17.06.2012
Håvard Breivik Hoseth
17.06.2012
Emme Breivik Hoseth
24.06.2012
Tobias Gimse Høibråten
24.06.2012
Heike Sæter-Krakowaik
15.07.2012
Anna Victoria Catrinu Renström
29.07.2012
Catrine Nilsen
29.07.2012
Alexander Nilsen
19.08.2012
Inglie Madelen Flæsen Halvorsen
09.09.2012
Brede Alexander Laland
16.09.2012
Adrian Alexis Aquallo Koen

16.09.2012
30.09.2012
07.10.2012
07.1.0.2012

Amalie Nordskag Reppe
Abel Henriksen Østvang
Mikkel Buseth Gudbrandsen
Marie Ydestad Schjetne

Vigde i Lademoen kirke
05.05.2012
Linda Merethe Larsen og
		
Tom Andre Solber
29.09.2012
Anne Marit Strand og
		
James Gregory Stahl
Døde i Lademoen sokn
12.05.2012
Karl Edvard Ingdal
14.05.2012
Signe Johanne Gardå
12.06.2012
Berta Malene Adde
15.06.2012
Oddmund Volden
27.06.2012
Brit Margrete Rognlie
04.07.2012
Borghild Andresen
12.07.2012
Olive Gjerine Waage
15.0.7.2012 Johanne Kristiansen
18.07.2012
Ivar Christensen
21.07.2012
Ole Arvid Halvorsen
04.08.2012
Martine Mikalsen
14.08.2012
Oddlaug Henning
18.08.2012
Jan Carl Lunde
20.08.2012
Asbjørn Solstad
25.08.2012
Elen Andrea Sæther
07.09.2012
Tormod Bjørvik Aassved
08.09.2012
Håkon Norderval
18.09.2012
Ninni Margrethe Eid
19.09.2012
Lovise Kvithyld

Personalia for Lade sokn
Døpte i Lade kirke:
17.06.2012
Johanne Frost
17.06.2012
Emme Breivik Hoseth
17.06.2012
Håvard Breivik Hoseth
17.06.2012
Erik Husby Johansen
17.06.2012
Emily Reiten Nardi
24.06.2012
Tobias Gimse Høibråten
24.06.2012
Eline Sofie Ciljan Skjelbred
24.06.2012
Tirill Ling Xu
08.07.2012
Henrik Dahl Fimland
05.08.2012
Stella Ottervik Berge
19.08.2012
Kasper Buarø
19.08.2012
Martin Miguel Angel Holm
19.08.2012
Sander Berg Johannessen
19.08.2012
Leon Leander Hegge Lein
26.08.2012
Noah Åmotsbakken Bromét
26.08.2012
Olivia Hjelmeseth Larsen
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09.09.2012
09.09.2012
16.09.2012
16.09.2012
16.09.2012
16.09.2012
23.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
07.10.2012
07.10.2012

Emilia Sophie Johnsen Frøstad
Ronja Vetås-Micaelsen
Erika Kolberg
Håkon Øiangen
Trygve Walnum Skjervstad
Ida Smedegård Tobiassen
Hedda Orvedal
Håkon Morset Fjellvikås
Nora Solberg-Eriksen
Elias Eldrup Aavatsmark
Henrik Herfjord Bjørgen

Andre kirker
05.08.2012
05.08.2012
12.08.2012
09.09.2012
		

Stella Elena Johansen Rekdal
Millan Risholt Rostadmo
Tage Svee Halland
Felix Fottland
Fortsetter neste side

Lade og Lademoen menighetsblad
09.09.2012
09.09.2012
09.09.2012

Johan Hårsaker
Colin Hatmyr-Pedersen
Birk Alexander Strønstad Trana

Vigde i Lade kirke
02.06.2012
Zandra Margaareta Tollefsen og
		
Kristian Reiten
02.06.2012
Monica Lundager og Bjørn Meland
16.06.2012
Veronika Andreassen Pedersen og
		
Stian Sinnes Pedersen
16.06.2012
Line Mentzoni Grønning og
		
Ørjan Andreas Mollan Skogholt
30.06.2012
Line Grønvoll og
		
Raymond Nybø Abeltun
07.07.2012
Cathrine Oestreiich og
		
Morten Grunnhov
14.07.2012
Aina Kristin Tellebon og
		
Tormod Singstad

04.08.2012
		
18.08.2012
		
18.08.2012
		
01.09.2012
		

Synne Merete Mæle og
Øystein Jorem
Renate Sletvold Øien og
Johnny Sletvold Øien
Ekaterina Nishchenko og
Kjetil Pedersen
Anne Marie Busch Andresen og
Terje Busch Andresen

Døde i Lade sogn
23.05.2012
Bjørg Arna
05.06.2012
Tor Emil Midtbø
19.06.2012
Gerd Gjervan
19.07.2012
Asbjørn Didriksen
19.07.2012
Gunvor Johanne Johannessen
30.07.2012
Arnfinn Johnsen
10.08.2012
Randi Kvam
10.09.2012
Kaspar Kåre Stavi Hegge

Velkommen til kirke
GUDSTJENESTER

Lademoen kirke

Lade kirke

4. november Allehelgensdag		
Matt 5,13-16				
					
					

Gudstjeneste kl. 18.00			
v/Ellinggard og diakon Smørvik		
Vi minnes de døde i Lade og
Lademoen sokn.

Høymesse kl. 11.00 v/Sagen
Takkoffer til menighetens arbeid

11. november 				
24. søndag i treenighetstiden		
Luk 12,35-40				
					

Høymesse kl. 11.00 v/Kittelsaa
Koret Vita Vitae deltar
Nattverd
Takkoffer til Stefanusallianen

18. november 				
25. søndag i treenighetstiden		
Matt 14, 22-34				

Ung messe kl. 18.00. 			
Ellinggaard og Rosenkrantz. 		
Konfirmanter fra Domprostiet deltar

Høymesse kl. 11.00 v/Rosenkrantz
Takkoffer til Misjonen

25. november 									
Domssøndag/Kristi kongedag							
Matt 25,1-13									

Høymesse kl. 11.00 v /Sagen
Takkoffer til Misjon Nidaros
” Lys til verden ”

2.desember 1. søndag i adventstiden
Matt 21.10-17				
				
					
					

Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rosenkrantz.
Lade Barnekor deltar
Takkoffer til Lade Barnekor.

Familiegudstjeneste kl. 11.00		
v/Ellinggard				
Tema: Lys i mørketida			
Konfirmantene deltar
Takkoffer til menighetens arbeid

9.desember 2. søndag i adventstiden Høymesse kl. 11.00 v/Rosenkrantz
Joh 16,21-24				
Nattverd				
					
Takkoffer til Kirkens nødhjelp		
										
										

Lysmesse kl. 11.00 v/Biskop Helga
H. Byfuglien og spr. Sagen.
Ladespeidere deltar
Takkoffer til Kirkens Bymisjon,
Trondheim

16. desember 				
3. søndag i adventstiden		
Joh 5, 31-36				
					

Høymesse kl. 11.00 v/Sagen
Takkoffer til Misjonen

Vi synger julen inn kl. 18.00		
v/ Lademoen kirkekor og		
Hilde Rosenkrantz
Kirkegløgg
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Vi tilbyr
GRAVSTELL
-hele året

For mer
informasjon om
innhold
og priser,
se våre
nettsider

www.kirken.trondheim.no
994 36 000
post@kirken.trondheim.no

Glassmester – Service

ALT I GLASS
Jarleveien 8,
7041 Trondheim
Tlf. 73 92 90 60
www.glassmester.trondheim.no

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

LADE TRAFIKKSENTER TORBJØRN STRAND AS
BENSIN &
& DIESEL
DIESEL ** KIOSK
KIOSK **OLJESKIFT
SELVVASKEANLEGG
BENSIN
* DEKK
BILVASKEMASKIN(MED
(MEDOG
OGUTEN
UTENBØRSTER)
BØRSTER)
BILVASKEMASKIN
LADEVEIEN
TLF. 73
73 51
L ADEVEIEN
2424- -TLF.
51 76
7620
20

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim

Telefon: 73 82 12 12

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

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.

*
*
*
*
*
*

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

TO STORE UTSTILLINGER
TRONDHEIM GRAVMONUMENTER AS
Døgntelefon: 73 89 11 40
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Byneset v/Rye, 72 84 40 90
Prinsens gt. 45, 73 50 27 80
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Sokneprest i Lade
Jan Asbjørn Sagen
Lade alle 78b
tlf. 73 92 66 28/ ktr. 947 84 291
E-post:

Sokneprest i Lademoen
Stein Ellinggard
Jarlsborgveien 14 c
tlf. 928 93 142/ ktr. 468 14 084
E-post:

Sokneprest i Lademoen
Hilde Rosenkrantz
Sildråpeveien 6 c
tlf. 73 91 71 04/ ktr. 468 15 485
E-post:

jan.asbjørn.sagen@kirken.trondheim.no

stein.ellinggard@kirken.trondheim.no

hilde.rosenkrantz@kirken.trondheim.no

Lademoen sokn.

Lade sokn.

Sokneprestkontoret:

Lade prestekontor:

Kantor Øyvind Kåre Pettersen
Tlf. ktr. 468 05 373/ priv. 901 45 851

Klokker Solveig Dahl

Hjemmeside:
http://lademoen.kirken.trondheim.no/
Lademoen kirke, Boks 5146,
Lademoen, 7447 Trondheim
Kontortid: Man., ons. og fred. kl. 11.00 - 14.00
Tlf. 73 52 30 04/ 468 09 244
post.lademoen@kirken.trondheim.no

Soknediakon Sissel Håve Smørvik
Tlf. ktr. 468 07 684
Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. ktr. 468 01 726/ priv. 915 84 017
Menighetsrådets leder:
Marie Hauge
Tlf. 993 63 675

Hjemmeside:
http://lade.kirken.trondheim.no/
Kirkelig aktivitetssenter
Harald Hårfagres gt. 2
Boks 1865 - 7440 Trondheim
Kontortid: Tirs.-fred. kl. 10.00-14.00
Tlf.: 468 11 936
post.lade@kirken.trondheim.no

Daglig leder Lillian Barseth
Tlf. ktr. 468 11 936
Kirketjener Øyvind Arnesen
Tlf. 468 05 276
Organist Anne Cathrine Due Aagaard
Tyholtveien 2, 7016 Trondheim.
Tlf. mob. 934 29 940/ priv. 73 52 06 47
Menighetsrådsleder Asbjørn Stokkvik
Mob: 906 45 646

Neste nr. av bladet kommer 13/12.
Frist for innlevering av stoff blir 29/11.
Bladbærerne henter bladet i Lademoen kirke i kontortiden
Henting på andre tidspunkt avtales ved henvendelse til kontoret.

Menighetsbladet gis ut av Lademoen og Lade menighetsråd.
Bidrag til bladet kan betales til prestekontorene.
Bladets gironummer er: 0532 36 18501
Redaksjonen: Magne Bø, tlf. 915 51 254

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

Tlf.: 73 99 22 22
926 09 098
Norges eldste byrå,

Gamle Kongevei 52 A
ved Rosendal kino

etablert 1889
Egen parkeringsplass
for besøkende
www.flataas.no

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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Ladekonfirmantene 2012-13

Denne flotte ungdomsgjengen er konfirmantene i Lade menighet 2012-13. Årets kull er tretti
i tallet. En var borte da bildet ble tatt. Det skal bli fint å dele dette året. Håper vi sammen kan
skape godt læringsmiljø og få gode minner fra konfirmantåret. Nå ser vi frem til å dra på leir
den 9.-11. november. Vi håper å bringe bilder fra leiren i neste nummer av menighetsbladet.
JAS

Leoul fra Skoggruppa på Lademoen, som var en av mange barn fra Lademoen som lørdag
20/10 var på Isbamsetur og badet i Skjelbreia.

