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JULESTJERNA

Å leve er å være underveis, både i bokstavelig og
overført betydning.
Jeg er ofte underveis, til og fra Gardermoen. Der
er det plassert en vakker stjerne som et kjent landemerke. Stjernen som lyser opp på vinterhimmelen, skinner både for de som er på vei ut og for de
som er på veien hjem.
I julens fortelling har stjernen over Betlehem en
viktig plass, og vi synger om denne stjernen i flere
av våre kjære julesanger.
Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt
for mer enn 2000 år siden, ble en ledestjerne som
viste veien til stallen der Frelseren var født. Den
førte de kloke fra øst til Jesus.
”Da de så stjernen, ble de fylt av jublende
glede.”
					
Matteus 2.10

Julen er en lysfest.
Vi tenner også lys ved livets ytterpunkter. Når små
barn bæres til dåp, tenner vi dåpslys. Når døden
rammer, trøstes og varmes vi med levende lys. Når
en av våre kjære har blitt fulgt til graven, tenner
vi lys på kirkegården. Disse lysene minner oss om
han som kom som et lys til verden og som omslutter oss alle våre dager. Han gir oss håp, også i
mørket.
Vi er stadig underveis gjennom livet, noen ganger
på vei ut, andre ganger på vei hjem. De tre vise fra
fremmed land ble fylt med jublende glede da de så
stjernen, for da visste de at de hadde funnet frem.
Nå er det vi som er på vei. Jesus som er verdens
lys, er til å stole på under vandringen. Det er trygt å
følge han. Han leder oss så vi kommer hjem, til den
store gleden.
God jul!

Det er mye som drar i oss. Der er sterke krefter
som forsøker å lokke oss i ulike retninger. Rundt
juletider kan det være vel verdt å tenke gjennom hva
vi trekkes mot og hvilke stjerner vi vil følge. Hvilke
verdier gjennomstråler våre liv og våre valg?
I julefortellingen var det ikke stjernen i seg selv
som var det viktige, men hvem stjernen ledet til.
Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi
mennesker frelse, håp og nytt liv.
Jesus som verdens lys er et vakkert og meningsfylt
bilde inn i julefeiringen.

Neste nr. av bladet kommer 19. mars 2013
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Historieglimt
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Bussholdeplasser på Lademoen
gget fra 1960. Den er foreslått vernet som det beste
norske eksempel på en «garden city» etter engelsk
forbilde.
Saxenborg alle. Busstoppen har fått navn etter den
korte alleen fra Innherredsveien opp til Rønningsbakken. Alleen har sitt navn fra eiendommen på den
andre siden av jernbanen. Navnet kommer fra Jon
Saxvik som hadde dette stedet som en bygselplass
under Rønningen. Den ble fradelt i 1811 og gitt det
nåværende navnet. Fra 1838 har det tilhørt familien
Carstens. Saxenborg ble fredet i 1973.

Her skal vi først stanse ved de åtte stoppestedene langs Innherredsveien fra Strindheim
til Solsiden og deretter ved Mellomveien og på
Nerla’mon.
Strindheim. Denne holdeplassen ligger i skrivende
stund midt i et veldig anleggsområde. Her bygges en
trafikkmaskin som skal fordele trafikken i alle retninger. Navnet forbindes i dag særlig med Strindheim
skole som ligger like ved Nidar sjokoladefabrikk.
Skolen ble opprettet i 1894. Samme år kjøpte Strinda
kommune eiendommen Emiliesminde som var utskilt
fra Belbuan og som ble omdøpt til Strindheim etter
kommunens navn. Her ble skolen bygd. Under krigen
beslagla tyskerne skolen. De bygde også en rekke
soldat- og fangeleirer oppover mot Bromstad gård,
der Strindheim hageby ble bygd etter krigen.
Dalen hageby. Dalen var opprinnelig to plasser under Rønningen gård. De ble slått sammen og i 1769
skyldsatt med navnet Dalen. Denne gården ble utvidet ved kjøp av parseller av Pineberg, Rosenlund
og Ringve. I 1852 ble den innkjøpt til prestegård for
Strinda. Da presten Brian Smith bodde der kalte folk
den for «Chateaubrian», en fransk kjøttrett! Hovedbygningen på prestegården står fremdeles og er i
bruk. Fra 1907 til 1976 holdt Dalen skole for blinde til i
den store flotte bygningen som fremdeles er i bruk av
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærere.
Hagebyen som ligger ved siden av høyskolen, ble by-

Rønningsbakken. Oppe på høyden ligger gården
Rønningen som før var stor og hadde mye av grunnen både i åshellingen og nede på Lademoen. Fremdeles ligger hovedbygningen med litt jord omkring
og kan gi et inntrykk av den opprinnelige, store og
viktige gården.
Rosendal. Mest kjent er Rosendal teater, som i
mange år var kinoen i strøket, men navnet er eldre. I
1875 ble et område utskilt fra Voldsminde gård, kalt
Rosendal og benyttet som landsted. Navn med rose
i seg var populært. Både Rosenhaug og Rosenlund
finnes i nærheten.
Buran. En gård som lå her, ble utskilt frs Rønningsmoen i 1863 for Anton C. Franck og kalt
Francksminde. Den senere eieren, tømmermann Peter Buran fra Frol, gav gården sitt etternavn og det
ble stående.
Strandveien. Navnet er en forkortelse av det gamle navnet Bakkestrandveien, som gikk langs sjøen
fra fergestedet der Bakke bru nå ligger og helt inn
til Ladebekken. Idag ligger mange store bygg på
utfylt sjøbunn utenfor der stranda før gikk. En stor
del av strandlinja var fin sandstrand som var en populær badestrand kalt Floridakysten. Strandveien var
hovedvei til Lade og hadde tidligere mange små hus
med en stor befolkning.
Solsiden ligger utenfor Lademoen, men her lå en
viktig arbeidsplass for folk på Lademoen, Trondheim
mekaniske verksted (TMV). Mange av bygningene er
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bevart og har fått nye bruksområder. Vi skal heller se
på navn på bussholdeplasser for bussene som går
på Nerla’mon og gjennom Mellomveien.
Dora 1. Den kjempemessige ubåtbunkeren i Nyhavna bygde tyskerne under krigen for å skape det
stortyske rikets flåtebase for Nord-Atlanteren. Navnet
er enkelt. Dora er bokstaven d i det tyske militære
stavingsreglementet og står for den første bokstaven
i det tyske navn for Trondheim, nemlig Drontheim.
Ladeveien er den gamle landeveien fra Øverla’mon
til Lade kirke. I gamle dager ble den kalt kirkeveien
og tok av fra Gamle Kongevei. Den fulgte først det
som idag heter Gamle kirkevei, og deretter veien som
idag kalles Mellomveien. Den delen som begynner på
andre siden av jernbanen ved undergangen der Lillebykoisken lå, heter nå Ladeveien.
Stiklestadveien er en av de mange gatenavn på
Lademoen som har navn etter trønderske lokaliteter.
Stiklestad ligger i Verdal og er særlig kjent for slaget
der kong Olav Haraldsson falt i 1030. Veien går fra
sjøen opp mot Rønningssletta.

Anders Buens gate har navn etter bladmannen og
politikeren Andres Johnsen Buen (1864-1933). Han
satt på Stortinget fra 1906 til 1921, var parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet fra 1911 og stortingspresident fra 1915, Han var redaktør for Socialdemokraten, Ny Tid og Trøndelag Socialdemokrat.
Hans minnesmerke står i Lademoparken som han
fikk lagt ut til park og hindret boligbygging der.
Biskop Sigurds gate ble i 1899 oppkalt etter Sigurd Eindridesson som var erkebisp fra 1231 til 1252.
Han meklet mellom kong Håkon Håkonsson og hans
svigerfar hertug Skule og lenge med hell. I 1248 satte
han i gang byggingen av vestskipet i Nidarosdomen.
Det er mulig at navngiverne har tenkt på den hirdbiskop Sigurd som en nevnt i sagaene. En bekk rant
der gata nå går, men den ble lagt i rør og er blitt en
del av kloakksystemet.
Per Øverland

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

TO STORE UTSTILLINGER
TRONDHEIM GRAVMONUMENTER AS
Byneset v/Rye, 72 84 40 90
Prinsens gt. 45, 73 50 27 80
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FOLKEKIRKEN –
FOR FOLK FLEST DER DE BOR!
Om den pågående omstillings- og utviklingsprosess
i kirken lokalt i Trondheim
I Nidaros Bispedømme er en av de sentrale ver- til. Det er i soknene kirkens sentrale og viktigste virkdiene i all planlegging og alt arbeid følgende: somhet foregår. Den lokale kirkes egenart og behov
ble oversett. Informasjonen var sparsom. Den gikk
Vi vil være til stede i alle lokalsamfunn.

bare en vei, fra KFiT ved Kirkevergen til soknene og
menighetsrådene. Saklige innvendinger, praktiske
innspill og alternative vurderinger fra soknet ble lite
vektlagt. Det ble sagt at det ble lagt opp til dialog,
men vi opplevde enveiskjøring. En drift i økonomisk
balanse var begrunnelsen.

En av follekirkens store plussegenskaper er
nettopp dette: Å være til stede med levende
mennesker i lokalsamfunnene, i kirke og på
kontor, til stede i folks i hverdag og fest. Folk er
knyttet til folkekirken gjennom sin lokale kirke
Soknene er sårbare
og det soknet de bor i.
Behov for omstilling
Sommeren 2010 vedtok Kirkelig Fellesråd (KFiT) i
Trondheim å sette i gang en omstillings- og utviklingsprosess. Målet var todelt: Å se om man kunne gjøre
driften mindre kostnadskrevende og prioritere midler
til å drive diakonalt arbeid og trosopplæring lokalt.
KFiT har årlig slitt med å unngå budsjettsprekker og
underskudd.
En vesentlig årsak til dette er de stramme økonomiske rammene. Trondheim kommune bevilger vesentlig mindre enn andre sammenlignbare storbyer til
kirken pr. medlem. I fjorårets budsjettforhandlinger
ble det vedtatt en opptrappingsplan som i løpet av
4 år skal løfte disse bevilgningene opp til landsgjennomsnittet. Det vil bety mange millioner i økte bevilgninger. Men bystyret satte en betingelse: Kirkelig
Fellesråds drift av kirkene og menighetskontorene
måtte bringes i balanse nå.
Prosessen
Ved hjelp av innleide eksperter på omorganisering
og effektiv drift begynte administrasjonen i KFiT ved
kirkevegen å tegne et nytt organisasjonskart og opprette nye stillingsbetegnelser. Fremdriften i prosessen ble begrunnet i at økonomien var stram, det var
ikke plass til å ha så mye ressurser spredt lokalt. Man
ville samle regnskapsfunksjoner, arkiv og post, føring
av kirkebøker og bestilling av kirkelige handlinger som
dåp og vielser sentralt der Kirkevergens øvrige stab
sitter. Soknet som selvstendig enhet, både formelt/
juridisk og praktisk i sin funksjon ble ikke tatt hensyn

Verdien av et åpent og velfungerende menighetskontor synes vi ble lite påaktet. Menighetskontoret er en
viktig base i soknet der ansatte kan samvirke med
hverandre og med de frivillige og sammen få mest
mulig ut av de ressursene vi får lokalt. Ved en lokal
identitet og motivasjon kan vi oppnå mer ut av hver arbeidstime sammen fordi vi kjenner de lokale forholdene best. Til menighetskontoret kan også frivillige
komme og knytte seg til arbeidsfellesskapet, både
gjennom arbeidsinnsats og ved å ha en varmestue
og et møtested. Slik bygges et menighetsfellesskap
rundt menighets- og prestekontoret. Menighetens
store OSS er i funksjon, Omsorg, Samhandling,
Synliggjøring. Den enkelte og fellesskapet blir sett.
Selv om det er korte avstander mellom kirker og
menighetskontorer i våre bydeler er våre menigheter
helt avhengig av menighets- og prestekontoret, for
identiteten og motivasjonen er knyttet til kirken og
soknet lokalt. Slik sett er våre menigheter svært sårbare når vi mister lokale ressurser . Det tar lang tid å
endre slik tilknytning, hvis den må endres.
Protest
Menighetene i Bakklandet, Lademoen og Lade protesterte mot kirkevergens omstillingsforslag. De la
frem en foreløpig skisse til en alternativ lokalisering
som spredte ressursene lokalt og reduserte KFiTs
sentraladministrasjon. Det er mulig med dagens teknologi innen data og telefoni. Våre representanter
i KFiT har fremmet saken med tyngde og engasjement, men de ble nedstemt. Nå har prosessen gått
sin gang. Fra KFiT blir det sagt at den nye organisasjonen skal være på plass og operativ pr. 1/5 2013.
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Hva får vi ?
Det vil bli for plasskrevende å beskrive alle endringer
inngående. Kort fortalt vet vi dette i skrivende stund:
Regnskap, post, arkiv og kirkebokføring blir overtatt
av KFiT sentralt. Dåp og vielser kan man bestille via
et sentralt servicetorg.
Lokalt blir organistene i sine stillingsstørrelser. Lade
beholder klokkerstillingen i 10%.
Det opprettes en ny stilling:
Menighetsforvalter i 100%. Stillingen skal betjene
tre menigheter: Lade, Lademoen og Bakklandet.
Vedkommende vil få mange forskjellige oppgaver: Samarbeide med og motivere frivillige, betjene
menighetskontoret, være sekretær og saksbehandler for menighetsrådet, kontere regninger og levere
inn til regnskap, forberede og delta på seremonier i
kirkene(gravferder) for å nevne noe.
Lade vil i likhet med Bakklandet få en 20% kirketjener
til søndagsgudstjenester. Renholdet i kirkene blir satt
bort til et rengjøringsbyrå. En 100% kirketjenerstilling får ansvar for kirkene i uka og skal tjenestegjøre i
Lademoen på søndager. Vedkommende må antagelig
påregne noen arbeidsoppgaver knyttet til Nidarosdomen og Vår Frues kirke også.
De eneste heltidsansatte i soknene nå er prestene.
Mer stengte kontorer?
Det sier seg selv at med de reduserte stillingsressursene som beskrives, vil det bli vanskelig å opprettholde de åpningstider og –dager menighetsog prestekontorene har hatt i våre sokn. Denne
utviklingen har vi sett allerede i Lademoen, her har

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

menighets- og prestekontoret fått redusert åpningstid som følge av manglende menighetssekretærressurs.
I høst har undertegnede foretatt en liten undersøkelse
av hvor mange som kom innom Lade prestekontor i
ukene 37-40. Alle ukene var det over 16 besøkende,
det meste i en uke var 31.
Alt kan ikke gjøres pr. data og på telefon. Medmenneskelig kontakt er en mangelvare i dagens travle
samfunn. Kirken bør våge å gå mot den moderne
strømmen med effektivisering og rasjonalisering.
Omsorg og samarbeid i menighetene kan ikke utføres
på avstand med fjernkontroll. Det vil alltid kreves
tilgjengelighet og nærhet for å skape tilhørighet i en
menighet.
Uvisst med nye rammevilkår
Det vil fortsatt være mulig å bestille dåp og vielser i
våre kirker og gudstjenestelivet vil gå sin vante gang
håper vi. Men det kan hende noen møter en stengt
dør til menighets- og prestekontoret eller kommer til
et annet menighetskontor enn det de ringte.
Uansett vil vi som fortsatt jobber her gjøre alt vi kan
sammen med menighetsråd og frivillige for at vi
fortsatt kan ha gode vilkår for levende menigheter i
Lade og Lademoen bydeler. Her hører også du som
kirkemedlem til, vi trenger folk som står opp og tar
ansvar for kirken og menighetsfellesskapet lokalt.
Sammen kan vi fortsatt gjøre kirken nærværende og
synlig i våre lokalsamfunn.
		

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
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Jan A. Sagen, sokneprest i Lade
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NYTT FRA LADE
Lade menighet inviterer til

Adventskonsert i Lade kirke søndag 16. desember kl. 14.00.
Her deltar Lade barnekor, elever fra musikkskolen, medlemmer av
skolekorpset og Lade kirkekor.
Velkommen!
Lillian Barseth slutter
Dagligleder og menighetssekretær Lillian Barseth slutter ved nyttår. Hun skal nå arbeide hos kirkevergen med
arkiv.
Lillian har vært ansatt på Lade menighetskontor i nær
9 år. Mange har gledet seg over å bli møtt av hennes
hjelpsomhet og positive imøtekommenhet. Vi har opplevd henne som en trivelig og dyktig medarbeider i alle
disse årene. Vi takker for hennes store innsats for Lade
menighet! Lillian vil bli savnet av oss ansatte og ikke
minst av de frivillige. Vi satser på å få prat med henne
til neste menighetsblad.
Jørn Lænn (25) er tilsatt som vikar i menighetssekretærstillingen inntil den nye organisasjonen er på
plass med menighetsforvalter pr. 1/5 2013. Velkommen
til samarbeid !
Årets julemesse i
Lade menighet innbrakte vel
kr. 78 000,- brutto. Takk til alle som bidro til dette flotte
resultatet.
Juleaften fylles Lade kirke
av ladeboere i julestemning. Derfor denne oppfordringen: Vær ute i god tid !
Det er tre familiegudstjenester: kl. 13.00, 14.30 og 16.00.
Vanligvis er det best plass på den første gudstjenesten.
Vi ber om forståelse for at vi komme til å måtte avvise
noen hvis antallet kirkesøkende overstiger det som er
tillatt i brannforskriftene. Det går jo an å gå i kirken til
julegudstjenesten 1. juledag også !
Nyttårsaften
er det gudstjeneste i Lade kirke kl. 18.00. Gudstjenesten
vil gi anledning til ettertanke på årets siste dag.
Babysangen starter opp torsdag 17/1 kl. 11.00 på KAsenteret.

Fri entré.
Veteranleiren
for konfirmanter fra kullene 2011 og 2012 er på Mjuklia
25.-27/1 2013. Leiren bruker å være populær blant veterankonfirmantene. Invitasjon og informasjon kommer i
posten. Unge fra Domprostiets menigheter inviteres.
Familiegudstjeneste med babysang søndag 3/2
Babysangen på KA-Senteret er svært populær og har
mange deltagere. Vi vil også tilby deltagerne på dette
trosopplæringstiltaket i menigheten en mulighet til å
delta i gudstjenesten.
Familiegudstjenesten 3. februar legger vi særskilt rette
for deltagelse fra babysangerne.
Eldres dag søndag 17/2
Eldres dag er et tilbud til alle seniorer i bydelen. Dagen
starter med gudstjeneste i Lade kirke kl. 11.00. Vi fortsetter med middag, kaffe og kaker på KA-senteret. Det
er gratis adgang og det blir åresalg. Endelig program
med kulturinnslag er ennå ikke klart, se plakater som
blir hengt opp. Påmelding til prestekontoret 46811936.
Vårbasar 6. april
Lade menighets vårbasar er et sikkert vårtegn. I 2013
er basaren lagt til lørdag 6. april på KA-Senteret. Vårbasaren er en hyggelig anledning til å samles. I tillegg gir
basaren nødvendige inntekter til Lade menighets drift.
Vi kan by på flotte gevinster, kulturelle innslag og tombola. Det serveres varm mat, kaffe og kaker.
Samtaler om Bibelen
I Lade menighet har vi en samtalegruppe som har Bibelen og bibeltekster som tema. Det kreves ikke forhåndskunnskaper for å delta. I gruppen møter man Bibelen
med åpen undring og nysgjerrighet. Interesserte kan
kontakte prestekontoret for nærmere opplysninger.
Åpen kirke i Lade
Torsdag 31.januar kl.12.00 - 14.00
Torsdag 28.februar kl.12.00 - 14.00

Møter i Lade menighet
Formiddagstreff tirsdag 8. januar kl 11:30
Formiddagstreff tirsdag 12. februar kl 11:30
Formiddagstreff tirsdag 12. mars kl 11:30
Formiddagstreff tirsdag 8. april kl 11:30

Babysang torsdag
Babysang torsdag
Babysang torsdag
Babysang torsdag
Babysang torsdag

Alle møtene er i Lillesalen på KA - Senteret.

Alle er velkommen.

17. januar kl 11:00
31. januar kl 11:00
14. februar kl 11:00
28. februar kl 11:00
14. mars kl 11:00
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NYTT FRA LADEMOEN
Vi synger julen inn!
Søndag 16.desember kl. 18:00 Inviteres du til Lademoen kirke for å være med
å synge julen inn. Kirkekoret deltar sammen med kantor Øyvind Kåre Pettersen og
Hilde Rosenkrantz m.fl. Kirkegløgg i kirken etter arrangementet. Fri entrè!
Julehøytiden
Julaften er det gudstjeneste i Lademoen kirke kl. 16:00.
Her deltar også kirkekoret.
Velkommen til en høytidlig kveld i kirka før julen ringes
inn. Merk også at juledag er det høytidsgudstjeneste
kl. 13:00!
Juletrefest for små og store
Velkommen til den tradisjonelle juletrefesten i Lademoen kirke blir søndag 6. jan kl. 17:00
Juletregang, leker, bevertning, andakt. Gratis inngang.
Søndag 27.januar kl. 11:00 feirer vi gudstjeneste sammen med våre afrikanske venner i Oromo Evg..churc i
Trøndelag.. Etter gudstjenesten inviteres du til å spise
middag i kirken.
Karnevalsgudstjeneste
Søndag 10.februar kl.17:00 er det fastelavenssøndag.
Da inviterer menigheten alle barn til karnevalsgudstjeneste og boller og brus.
Samme dag inviteres alle 6 åringene til kirken for å motta boka ” Tre i et tre”
Eldres dag
Velkommen til eldres dag på Laugsand bydelskafè
søndag 17.februar
Dagens Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Ellinggard, Eid og
Smørvik.
Preken ved Tore Eid. Etter gudstjenesten blir det servering av middag og fint program.
Ta kontakt med diakon Sissel på telefon 468 07 684 for
å bestille middag.
Samtaleverksted
Vi minner også om muligheten for å være med på
samtaleverksted.
Et sted for de gode samtaler og for å lære med om

hvordan kommunisere med hverandre. Samling i januar
er 17.januar kl. 19:00 i kirken.
Ta kontakt med kirkekontoret 468 09 244 for mer informasjon.
Åpen kirke i Lademoen
Vi minner også om at Lademoen har Åpen kirke hver
onsdag fra kl. 13:00 til 15:00.
Da kan du også treffe diakon Sissel og andre av oss
som jobber her.
Det er mulighet for å ta en kopp kaffe og få en god
prat.
Lillian Barseth slutter også som sekretær ved Lademoen kirkekontor og går inn i ny stiling hos kirkeverge
fra 1.1.2013. Vi vil takke henne for godt utført arbeid i
ved kontoret i en spesielt krevende tid med mye omstilling og ønske henne lykke til i ny jobb. Jørn Lænn vil gå
inn i hennes arbeid ved kontoret på mandager, mens
Anne Bjørgum har kontoret på fredag. Dette vil være
ordningen frem til at menighetsforvalter er på plass fra
1.mai.
Veteranleir
Alle konfirmanter fra 2011 og 2012 kullet inviteres til veteranleir på Mjuklia fra 25.-27.1 2013. Leiren er populær
blant veterankonfirmantene. Invitasjon og informasjon
kommer i posten.

Møter i Lademoen menighet
Hyggestund
onsdag 9. januar kl 12:00
Hyggestund
onsdag 13.februar kl 12:00
Hyggestund
onsdag 13. mars kl 12:00
Sett av datoene og bli med på hyggelige
samlinger i kirka.

LADE TRAFIKKSENTER TORBJØRN STRAND AS
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(MEDOG
OGUTEN
UTENBØRSTER)
BØRSTER)
BILVASKEMASKIN
LADEVEIEN
TLF. 73
73 51
L ADEVEIEN
2424- -TLF.
51 76
7620
20
8

Velkommen!

Lade og Lademoen menighetsblad

Personalia for Lademoen sokn
Døpte Lademoen kirke
21.10.2012		
Line Heggvold
21.10.2012		
Nathalie Engvik Larsen
21.10.2012		
Rikke Henden Røsand
11.11.2012		
Petra Skjærpe Cortez
11.11.2012		
Årolilja Furulund-Rognlie
11.11.2012		
Oskar Aastad Lied
11.11.2012		
Marion Linnea Lothe Olsen
11.11.2012		
Alexander Brox Olsen

Døde i Lademoen sokn
15.10.2012		
Sivert Pettersen
20.10.2012		
Per Steinar Lindstad
22.10.2012		
Svend Roger Rostad
2.11.2012		
Helge Råbymagle
3.11.2012		
Finn Fjeldvig

Døpte andre kirker
4.11.2012		
Frida Bromseth Mellevold

Personalia for Lade sokn
Døpte Lade kirke
14.10.2012		
14.10.2012		
			
14.10.2012		
14.10.2012		
21.10.2012		
21.10.2012		
21.10.2012		
4.11.2012		
4.11.2012		
			
4.11.2012		
4.11.2012		
18.11.2012		
18.11.2012		
			

Erik Hårsaker
Martinus Økland
Hugubakken
Liam Zahl Larsen
Sunniva Richardsen
Nicolai Sletvold Johnsen
Mathilde Borg Simonsen
Emlyn Emanuel Thomas
Odin Olaussen Aune
Victoria Angelica Skogmo
Karseth
Matheo Kristensen
Linus Solberg
Jens Fenstad Kasseth
Henrik Horneman Wist
Skrogstad

Andre kirker
28.10.2012		

Even Raphaug

Døde i Lade sogn
23.09.2012		
28.09.2012		
13.10.2012		
27.10.2012		
8.11.2012		
10.11.2012		
17.11.2012		

Eli Aune
Klara Othelie Prytz
Valborg Johanne Prytz
Jorolf Peter Johansen
Karl Olaf Berg
Jarle Konrad Hustad
Nancy Wold

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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Velkommen til kirke
GUDSTJENESTER

Lademoen

Lade

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

Kl. 18:00: Vi synger julen inn.
Lademoen kirkekor med solister
deltar.
Kirkegløgg

Høymesse kl. 11:00 v/ Sagen.
Takkoffer til Misjonen
Kl. 14.00: Adventskonsert
Lade kirkekor, Lade barnekor deltar
sammen med barn fra TKK

23.desember 4.søndag i adventstiden
Matt 1,18-25

Laugsand, Juleandakter v/Ellinggard

24.desember Julaften
Luk 2,1-20

Gudstjeneste kl. 16:00 v/ Ellinggard
Takkoffer til Kirkens resurssenter

Gudstjenester kl. 13:00, 14:30 og
kl 16:00 v/ Sagen.
Takkoffer til Menighetens arbeid

25.desember Juledag
Joh 1,1-14

Høytidsgudstjeneste kl. 13:00
v/ Rosenkrantz
Nattverd. Takkoffer til Det Norske
Bibelselskap

Høytidsgudstjeneste kl. 11:00
v/ Sagen.
Takkoffer til Misjonen

26.desember 2.juledag
Joh16,1-4a

Laugsand bydelskafé
Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Rosenkrantz
Kirkekaffe. Takkoffer

30.desember Romjulssøndag
Ingen gudstjenester
Nyttårsaften
Matt 11,25-30

Kveldsgudstjeneste kl. 18:00
v/ Ellinggard

1.nyttårdag
Matt 18.19-21

Høymesse kl. 11:00 v/ Sagen
Nattverd.
Takkeoffer til Menighetens arbeid.

Søndag 6.januar
Kristi Åpenbaringsdag
Joh 12,42-47

Høymesse kl. 11:00 v/ Ellinggard

Familiegudstjeneste kl. 11:00
v/ Sagen. Lade barnekor deltar.
Takkoffer til Lade barnekor

Søndag 13.januar
Kol 1,15-20
Søndag 20.januar
3.søndag i åpenbaringstiden
Joh 1, 15-18

Høymesse kl. 11:00 v/ Ellinggard

Søndag 27.januar
Såmannssøndag
Matt 13, 24-30

Høymesse kl. 11:00 v/ Ellinggard og
Temesgen Oromo evg.church Trondheim deltar. Bibeldagen

Søndag 3. februar
Luk 9, 28-36
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Høymesse kl. 11:00 v/ Rosenkrantz.
Takkoffer til Menighetens arbeid

Høymesse kl. 11:00 v/ Rosenkrantz.
Takkoffer til Det Norske bibelselskap

Familiegudstjeneste med babysang
kl. 11:00 v/ Sagen. Babysangere og
Lade barnekor deltar.
Takkoffer til menighetens trosopplæringsarbeid

Lade og Lademoen menighetsblad

Velkommen til kirke
GUDSTJENESTER

Lademoen

Lade

Søndag 10.februar
Fastelavns søndag
Luk 18,31-34

Karnevalsgudstjenesten kl. 17:00
v/ Rosenkrantz
Utdeling av 6 årsboka

Høymesse kl. 11:00 v/ Ellinggard.
Takkoffer til Misjonen

Søndag 17.februar 1.søndag i faste
Matt 26,36-45

Laugsand bydelskafè, Eldres dag
Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Ellinggard
og Smørvik. Tale ved Tore Eid.
Middag

Eldres dag
Gudstjeneste kl. 11:00 v/ Sagen.
Lade kirkekor deltar.
Takkoffer til menighetens Diakonale
arbeid. Samling på KA-Senteret.
Middag, kaffe og kaker

Søndag 24.februar- 2.søndag i faste
Luk 13,22-30

Høymesse kl. 11:00 v/ Kittelsaa

Høymesse kl. 11:00 v/ Sagen.
Takkoffer til Misjonen

Søndag 3.mars – 3. søndag i faste
Luk 22,28-34

Misjonsgudstjeneste kl. 11:00
v/ Rosenkrantz
Konfirmantene deltar
Takkoffer til Misjonsalliansen

Høymesse kl. 11:00 v/ Ellinggard
Takkoffer til Misjonen

Søndag 10.mars – 4.søndag faste
Joh 6, 24- 36

Høymesse kl. 11.00 v/ Sagen

Søndag 17.mars – Maria
budsskapsdag
Luk 1, 39-45

Høymesse kl. 11:00 v/ Rosenkrantz

Familiegudstjeneste kl. 11:00
v/ Sagen. Ladespeiderne deltar.
Takkoffer til Menighetens trosoppæringsarbeid

Søndag 24.mars- Palmesøndag
Joh 12,1-13

Ordinasjonsgudstjeneste kl. 14:00 av
Temesgen Dabessa som prest for
Oromo evg. church in Trøndelag.
Biskop Tor Singsaas og lokale prester
deltar.

Høymesse kl. 11:00 v/ Ellinggard
Takkoffer til Kirkens SOS.

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim

Telefon: 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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Med Sognepresten fra Lademoen fraktet
opp til Einvika og fantastiske st. Hansvær,
kunne Lademoen menighetsråds formann
Marie Hauge og Kristian Gonzalez
gi hverandre sitt ja i Einvika i
Flatanger 23.06.12.
Vi gratulerer!

Årets konfirmantleir
på Mjuklia
Sokneprest i Lade
Jan Asbjørn Sagen
Lade alle 78b
tlf. 916 21 137/ 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.asbjorn.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
Daglig leder Lillian Barseth
Tlf. ktr. 468 11 936

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

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

