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“VÅRE ØYNE SER MOT BETLEHEM”
«VÅRT ØYE SER MOT BETLEHEM» - SLIK ER INNGANGEN
TIL ET AV SVEIN ELLINGSENS VAKRE JULEDIKT. MED BLIKKET
VENDT MOT BARNET I KRYBBEN FORBEREDER KIRKEN
FEIRINGEN AV JESU FØDSEL.

Julens under – at Gud ble menneske for å bli vår bror
og Frelser – er godt budskap for hele folket, fremdeles.
Også i år skal adventstid og julehøytid fylles av vakker sang og musikk. Derfor finnes knapt noen bedre
tid for lansering av Ny norsk salmebok enn denne
delen av kirkeåret.
Salmene og salmesangen er en verdifull skatt i vår
kirke og vår tradisjon. Svært mye viktig ved å være
kirke finner sitt svar i fellesskapets salmesang:
*Gjennom salmene ber vi, takker vi og lovpriser den
treenige Gud.
*Salmeskatten, ikke minst gjennom den nye boka, knytter oss sammen med det verdensvide kirkefellesskapet.

*Gjennom sangen får menigheten delta i gudstjenesten, og tekstene er en glimrende form for trosopplæring. Salmesang er inkluderende
*Salmene knytter sammen tradisjon og samtid og
fremtidshåp. Derfor rommer den nye boka gamle
skatter sammen med nye perler. Vi trenger fortidens
vakre uttrykk, bilder og språk. Men vi trenger også
salmer for vår tid, som løfter våre sinn mot fremtiden. Dessuten har den nye salmeboka en variasjon i
språk og uttrykk som favner bredt.
*Salmesang er tro i praksis
Jeg håper at den kan bli til glede og inspirasjon ,til å synge
inn mange av de nyere og, de inntil nå, ukjent salmene.
Jeg ønsker dere velsignet jul !

Helga Haugland Byfuglien

JULEVERKSTED
TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ
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NYSNØ OG AKKURAT PASSE MED MINUSGRADER GJØR RAMMEN PERFEKT DA
VI ANKOMMER LADEMOEN BYDELSHUS FOR Å VÆRE MED PÅ ÅRETS JULEVERKSTED
Vel innenfor blir vi møtt av julemusikk og herlige
dufter av gløgg og julebakst. Folk er godt igang
med produksjon av havremakroner og marispan i
mange forskjellige former.
De minste sørger for at treet blir pyntet, og det
meste av pynten havner fra midten av treet og ned
av helt naturlige årasker.
Vi nyter baksten med gløgg til, mens mørket
allerede har begynt å senke seg utenfor.

En dag tidlig i desember arrangerer Østbyen frivilligsentral og Lademoen kirke juleverksted for alle i
bydelen hvert år.
I år er det innom ca 50 stk i løpet noen timer
denne søndagen.
Leder for Østbyen frivilligwsentral Cecilie Klüver
er veldig fornøyd og glad for at så mange kom!
At treet ble pynta så flott og at stemingen var så
god fra begynnelse til slutt!

Menighetsrådsleder Marie
Hauge Gonzalez
Tlf. 461 66 544/93 63 675
www. lademoen.kirken.trondheim.no
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HISTORIEGLIMT

FRA OMNIBUSSTALL
TIL SKATEBOARDHALL

Trikkestallen 1914 sett fra vest

BUSS OG TRIKK ER VELKJENTE ORD OG VELKJENTE KOMMUNIKASJONSMIDLER.
ORDENE KAN SAMTIDIG GI OSS EN INNFØRING I HISTORIEN TIL DISSE KOMMUNIKASJONSMIDLENE - IKKE MINST PÅ LADEMOEN!
TEKST: PER ØVERLAND
FOTO: BJØRN LIEN

Omnibusstallen på Voldsminde 1897 med hestene, kuskene og
omnibussene

Trikkestallen 1914 sett fra øst

Buss kommer av det latinske ordet omnibus som betyr
«for alle». Mange større byer fikk omnibusslinjer med
faste holdeplasser der vogner trukket av hester stanset
til faste tider. De ble avløst av den elektriske sporvognen
som på engelsk fikk navnet «electric tramcar». Dette
navnet ble forkortet på flere måter. Vi fikk trikk av siste
del av electric. På engelsk ble trikken kalt enten til tram
eller tramcar.
I 1893, da Lademoen ble bydel, åpnet Trondhjems Omnibus Aktieselskap en omnibusrute mellom Buran og Ila.
Der trikkestallen i Mellomveien idag ligger, var det stall
for hestene og plass for omnibusvognene om natta. Veien
fra Buran til stallen ble døpt til Omnisbusveien. Tidligere
var denne veistubben en del av Kirkeveien fra Gamle
Kongevei til Lade kirke. Kirkeveien ble delt i tre deler. Fra
omnibusstallen til Lade kirke fikk vi Ladeveien. Fra Gamle
Kongevei til Buran kom Gamle Kirkevei. Senere ble Omnibusveien til Mellomveien!
Med alle hestene, vognene og kuskene ble det mye liv i området. Mange av kuskene fikk seg hus ikke langt fra stallen.
Omnibussen ble populær. Antallet passasjerer steg fra år
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til år. I år 1900 reiste 406.855 passasjerer med omnibussene, året etter kom den kommunale og elektriske trikken.
Omnibusselskapet drev en rute fra Øya til jernbanen i 1902.
Selskapet fikk også en dampdrevet buss. På jomfruturen
brøt den sammen ved Elgeseter bru. Da var det ute med det
private selskapet og trikken overtok.
Trikken i Trondheim er litt av et eventyr. Utbygningen av
elektrisiteten og sporveien i byen gikk parallelt. Trikken
skulle gi e-verket stort og sikkert avtak for strøm til god
betaling. Siemens og et annet tysk firma utarbeidet gratis planene for kombinert utbygging av e-verk og sporvei.
Begge virksomheter ble organisert i samme kommunale
firma: Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei. Dette
fellesskapet varte til 1936! Den 4. desember 1901 tok
trikken sine første passasjerer på turen mellom Buran
og Hjorten i Ila. Trondhjemstrikken var populær. Den
gav i en årrekke solide overskudd til bykassa. Den første
trikkestallen i byen ble oppført i 1901 på Hospitalsløkkan
ved Ila. I 1913 ble det bygget ny vognhall på Voldsminde
der Lademotrikken kunne ha sine vogner om natta. Den
ble satt opp der den gamle stallen til omnibussene hadde
stått. Da bytrikken ble nedlagt i 1982, ble veteranvognene
parkert i Trikkestallen. Den 13. juni 1988 ble 14 veterant-

rikker flyttet til Sporveismuseet på Munkvoll da den siste
sporveislinjen Lade-Lian ble nedlagt. De nye leddtrikkene ble lagret i Trikkestallen, Mellomveien 32, til 1990
da Lianbanen ble åpner i gjen. De 4 siste leddvognene ble
hentet et par år etter.
Trikkestallen fikk så et nytt liv som skateboardhall. Den
er blitt Norges største innendørs skateanlegg. Drevet
av Trondheim Skate Association (TSA) i samarbeid med
Trondheim kommune, har det utviklet seg et fint ungdomsmiljø. Starten omkring 1993 var beskjeden. Den
drevne skateren Brage Smith forteller: «Jeg var rundt
tretten år første gang jeg skatet her og da bodde det
en uteligger i hallen. Han var ikke videre glad for vårt
selskap og kjeftet stadig på oss, så vi dro alltid en gjeng
sammen, i tilfelle fyren dukket opp». Se Sorgenfri nr. 44.
Den gangen var mange av vinduene knust og portene

åpne, men så skjedde det noe.. Kommunen hjalp til og
TSA ble dannet. Bygget ble stelt og ungdommen jobbet
på dugnad. Selv sier de unge at miljøet er inkluderende.
TSA står for den daglige driften. Virksomheten er åpen
for jenter og gutter fra 8 til 35 år på skateboard, blades og
BMX-sykkel. Guttene er i flertall, men nå gjør jentene seg
mer gjeldende. Hver tirsdag er det «girlskate».
Trikkestallen er et rommelig bygg. I loftsetasjen har
Trondheim kommune innredet 16 lydisolerte og tette øvingsbokser. I hver av dem kan 3-4 band øve. Trikkestallen
Loftet som det kalles, ble først åpnet for øving for band
i 2002. I 2006-2007 ble boksene bygd. De administreres
av Buran musikkhus og gir plass for inntil 45 band. Leien
for ett band som ønsker å ha en boks alene, er kr 3000,
men mindre om det deler med ett eller to andre band.
Det er flott mulighet for dem som spiller.

MENIGHETSBLADET I NY DRAKT!
Kjære leser! Menighetsbladet vårt har denne gangen et litt
annet utseende. Redaksjonen har lenge ønsket en fornyelse
og har derfor inngått et samarbeid med Daffydesign og
Kirsten Stangvik om dette nummeret.

Økonomien vår er stram og vi vet enda ikke om det vil komme ut
flere slike nummer. Uansett setter vi pris på å høre ditt inntrykk
av bladet. Send oss tilbakemelding på: post.lade@kirken.trondheim.no eller post.lademoen@kirken.trondheim.no

www. lademoen.kirken.trondheim.no
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GOD NOK!
VAR TEMA FOR ÅRETS KONFIRMANTLEIR FRA
8.-10. NOVEMBER PÅ MJUKLIA LEIRSTED PÅ BERKÅK.
TEKST: JAN ASBJØRN SAGEN
FOTO: MEDIAGRUPPA

Med et slikt flott tema lå alt til rette
for deltagelse og utfoldelse fra alle
under leiren.Vi var en stor og livlig
flokk: 87 konfirmanter fra menighetene i Domprostiet, Domkirken/Vår
Frue, Bakklandet, Lademoen og Lade
var med. Sammen med vel 30 ledere
og 4 prester ble deltagerne til et stort
fellesskap, et VI, der alle var «god
nok». På leir og etterpå har vi fått
mange glade tilbakemeldinger om at
de unge trivdes og ble kjent med nye
ungdommer fra andre menigheter.
Miljøsamlinger, som underholdningskveld, disco og sangsamlinger bidro
til stor stemning og godt miljø. Stillhet
og ettertanke ble det også plass til,
bl.a. på korssamlingen som avsluttet
lange leirdager.
På bildene kan dere se konfirmantene i varierte aktiviteter. De hadde
undervisning knyttet til bønnekransen
«Kristuskransen» og perlene der: Jegperla og de to røde kjærlighetsperlene.
Alle laget hver sin krans som armbånd.
Alle hjalp hverandre i de faste gruppene, både til undervisning og måltider.
Gruppene ble mer sammensveiset etter at de gjennomførte mestringsløypa
med forskjellige utfordringer underveis
på lørdag. Her fikk vi frem det beste i
alle!
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Vi hadde på forhånd delt alle konfirmantene i aktivitetsgrupper med
forskjellig oppgaver. Alle fikk en
gruppe de hadde valgt, men noen få
slet kanskje litt med at de hadde fått
tredjevalget sitt, men det gikk seg til
etter hvert. Aktivtetsgruppene var:
Dans, drama/teater, kor, band, kreativ
gruppe, media (bildene er tatt av den
gruppa), underholdning og friluftsgruppe. Alle oppgavene i gruppene
ble samlet til en gudstjeneste som
avsluttet leiren søndag på Mjuklia.
Fredagen etter leiren delte vi denne
gudstjenestefeiringen med foreldre,
biskop Helga og mange andre i Ung
messe i Lademoen kirke. Det ble en
sterk og varm opplevelse for oss alle.
I likhet med Jesu møte med Sakkeus
ble vi invitert inn i et raust fellesskap
der alle bidro og delte, vi var gode nok!
Takk til lederne som gjorde en fantastisk innsats, takk til konfirmantene
for at dere var så positive og greie.
Takk for gode leirminner om å være
«God nok»!

“DA TENNER
MODER ALLE LYS”
I ET VARKKERT RØDT HUS MED UTSIKT MOT FJORDEN PÅ LADE MØTER VI SOFIE HARTMANN DAHL (88).
HUSET ER FYLT MED SYMBOLER, VEVDE DUKER OG SMÅ VISDOMSORD FRA JESUS. PÅ EN LITEN
PLAKAT PÅ KJØKKENET STÅR DET ”DIOS BENDIGA CADA RINCON DE ESTA CASA” – GUD VELSIGNE
HVERT HJØRNE I DETTE HUS. OVER DØRA INN TIL TV-STUEN STÅR DET ”CHRIST IS THE HEAD OF
THIS HOUSE, THE UNSEEN GUEST AT EVERY MEAL, THE SILENT LISTENER TO EVERY CONVERSATION”. DET ER INGEN TVIL OM HVEM SOM FYLLER HJERTET TIL EIEREN AV DETTE HJEMMET.
TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ
FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN

Sofie har lenge vært engasjert i
kirken. Bak seg har hun et langt
medlemskap i diakonforeningen
på Lade, hun har vært sekretær
i Lademoen menighetsråd og
leder i Lade menighetsråd.
Hun har også hatt et stort engasjement i bønnemøtene på Lade.
Bønnemøtene som også er kjent
som Sofiemøtene ble startet i
sakrestiet i Lade kirke. Men da
KA-senteret stod ferdig i 1982
flyttet møtene inn dit og de ble
holdt annenhver torsdag frem til
det sluttet for et par år siden.

Slik som man heller ikke kan
tro på Gud uten å tro på Jesus.
Vi må ha Jesus med oss i troen,
det er han som er frelseren vår.
Man kan ikke møte Gud uten
at frelseren kommer i mellom,
for det er han som har sonet
for syndene våre. ”Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i
ditt hus bli frelst” (apostlenes
gjerninger 16,31) Det er jo han
som døde for oss og det er han
som har gjort det sånn at vi kan
få møte Gud slik jeg ser det. Tro
på Jesus og tro på nåden.

Med tynt lag nysnø utenfor går
det mot jul igjen, også for Sofie.
Hun tilbringer julen med sin sønn
Dagfinn, og av og til er også barnebarnet med. Dagfinn er hennes
gode hjelper og støttespiller i
hverdagen. Han hjelper til med
både kjøring og handling og det
meste som trengs. De møtes
nesten hver dag og spiser ofte
middag sammen.

Og nå skal Jesu fødsel snart
feires igjen.På julaften leses
juleevangeliet og de synger ”Jeg
er så glad hver julekveld”. Sofie
er spesielt glad i strofen ”Da
tennner moder alle lys, så ingen
krok er mørk”. Det ligger mye
høytid og helligdom i den strofen
sier Sofie.

Etter middagstid har de som
regel en liten bibeltime. De
følger bibelplanen sammen,
og det er en hyggelig og viktig
stund for dem begge. “Å lese
bibelen og be, det hører sammen det” sier Sofie. Hun sammenligner det med å gå på ski:
“gjennom bønnen får vi med oss
stavene også”.

Menyen er også klar. På lillejulaften kokes et lammelår og legges til kjøling til dagen etter. På
Julaften skjæres dette i skiver
og serveres kaldt med varme
poteter og rømmegrøt til. Dette
er en tradisjon hennes mor
innførte i familien etter at hun
hadde hørt om denne retten i et
radioprogram da Sofie var liten
og bodde i Soknedalen.

Det er her Sofie er født og her
bodde hun frem til hun var 17 år.
Det er mange og gode minner
fra julefeiringene hjemme sammen med mor, far og to søsken.
En eldre bror og en yngre søster.
Julen i Soknedalen var fylt med
tradisjoner og regler for hva som
skulle og kunne gjøres. - Helt
fantastisk, og helt annerledes
enn i dag! utbryter Sofia. -Julen var mer hellig og høytidelig
før. Hun husker godt følelsen
hun fikk da juletreet kom inn i
stuen. Lukten av ferskt granbar
fra et tre de hadde hugget selv,
spredte seg i hele huset, og ble
etterhvert pyntet med levende
lys. Det kom ikke elektrisitet til
Soknedal før etter hun hadde
flyttet hjemmefra.
Og juleheftene. De var kjøpt inn
i god tid før jul, men det var ikke
lov å lese i dem før på julaften.
Da satt familien sammen mens
far leste for dem. Da var det
virkelig høytid. Det var også helt
utenkelig å gå på besøk til noen
1. juledag.
Denne dagen gikk hennes familie i kirka . Ikke julaften. Sofie
er ikke sikker på hvorfor, men
tror at det var travelt hjemme
på julaften og at det var bedre
plass i kirka 1. juledag. Sofie har
beholdt også denne tradisjonen.

www. lademoen.kirken.trondheim.no
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Livets gang

INKLUDERENDE FELLESSKAP
DIAKONI KAN DELES OPP I FIRE VIRKSOMHETSOMRÅDER.
ET AV DEM ER «INKLUDERENDE FELLESSKAP».
TEKST: DIAKON SISSEL HÅVE SMØRVIK

Når det nå nærmer seg jul, så er fellesskap (og ensomhet!) noe som mange av oss tenker mye på. Hvem skal
jeg være sammen med i jula? Skal vi invitere vår gamle,
ensomme tante? Kommer mine voksne barn hjem til
jul? Rekker jeg å stikke innom naboen med en blomst, og sykehjemmet for å hilse på? For jul er tiden for å vise
at vi faktisk tenker på og bryr oss om mennesker. Det er
inkluderende fellesskap! Det å regne med de som ikke
alltid er med, de som ikke kommer av seg selv.
I stor grad handler det om å se!
Og om å oppleve å bli sett!
Jeg syns vi er ganske flinke til å se hverandre både i Lade
og i Lademoen menigheter.
I Lade har menigheten sett at noen kan trenge et uformelt
og enkelt miljø å være i, så de har startet strikkekafé. I
Lademoen er mange frivillige med på å drive en språkkafé, slik at fremmedspråklige kan bli sett og få muligheten til å snakke norsk. I forbindelse med jul er det
mange som blir sett av Lade menighet i form av en
blomsterhilsen. Det å komme sammen på hyggetreff på
KA-senteret og i Lademoen kirke, er en flott anledning til
å se hverandre og kjenne på det gode fellesskapet.
Som diakon har jeg gleden av møte mange i forbindelse
med Adresseavisens juleinnsamling. Så sent som kl
16:00 en torsdag ettermiddag, hørte jeg at det gikk i
ytterdøra til Lademoen kirke. Det var allerede begynt
å bli mørkt, og jeg ble minnet om at jeg burde stenge
døra når jeg satt der sånn alene utover ettermiddagen.
Men så var det altså en som tok i ytterdøra og trampet

inn i varmen. Han var en av mange som hadde kommet
innom denne dagen, mørk i huden og med et litt gebrokkent språk. Han ville fylle ut en søknad om penger
til jul. Denne dagen var dette blitt rutinearbeid for
diakonen, det hadde vært en jevn strøm av mennesker
som skulle fylle ut skjema. Da skjemaet var ferdigutfylt,
gjorde jeg som til alle andre: ga han en brosjyre om
språkkafé, og sa at han var velkommen!
Da rettet mannen seg opp, så meg inn i øynene og
spurte klart og tydelig: «Kan jeg komme?». Jeg møtte
blikket hans. Nå var det ikke lenger rutinearbeid! Han
fikk mitt oppriktige svar: «Ja, du er hjertelig velkommen!». Øynene hans strålte! Han var så glad! For han
bodde alene og hadde visst alt for mye tid til overs.
Nå kunne vi to smile til hverandre, og begge kunne vi
begynne å glede oss til vi skulle møtes igjen! Og jeg ble
så glad fordi han ble glad, også ble jeg stolt over dette
flotte tilbudet. Stolt for at det faktisk finnes et fellesskap
som det går an å invitere til.
Diakonen kan ikke lage fellesskap alene, det må være et
felles prosjekt! Et felles prosjekt om å bygge fellesskap
der målet er å ta imot og se alle som kommer. Et
fellesskap som sprer varme mellom mennesker. Et
fellesskap som er til å glede seg over, og som det er lett
å invitere til.
Takk til deg som er en del av vårt fellesskap og dermed
bidrar ved rett og slett å være der! Velkommen til deg
som ennå ikke har funnet din plass i fellesskapet…. vi
har en ledig plass som venter på deg!

MESSE FOR VERDIGHET
ONSDAG 5. FEBRUAR KL. 18.00

arrangeres Messe for verdighet i
Trondheim. Årets messe finner sted i
Vår Frue kirke. I gudstjenesten tematiseres erfaringer rundt seksuelle
overgrep. Gjennom de årene Messe
for verdighet er blitt arrangert, har
mange gitt uttrykk for at dette er et
viktig sted å kunne komme med sine
erfaringer. I år vil Nidaros domkor delta med sang, Øyvind Engen
spiller cello og det vil også være med
dansere fra danselinja ved Trondheim Katedralskole. Preken holdes
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av tidligere instituttprest ved Modum
Bad, Berit Okkenhaug.
Samme dag, på formiddagstid,
arrangeres det seminar med tema
«Når jeg skjuler mitt ansikt. Opplevelser av skam etter seksuelle overgrep». Foredragsholder er Berit Okkenhaug. Hun har gjennom mange
år jobbet med tematikk knyttet til
skam på ulike områder i livet. Seminaret finner sted på Håndtverker`n
(Vår Frues strete 9) kl. 10.00-15.00.
Målgruppen for seminaret er

overgrepsutsatte, fagpersoner som
jobber med overgrepsproblematikk
og ellers andre interesserte. Prisen
er kr. 250. Påmelding sendes til
SMISO: vibeke@smiso-st.no
Arrangør av både messe og seminar
er Nidaros Domkirke og Vår Frue
menighet, Studentprestene i Trondheim, SMISO (Senter mot incest
og seksuelle overgrep), Kirkens
Bymisjon og RVTS (Ressurssenter
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt)

LADEMOEN SOKN
DØPTE I LADEMOEN KIRKE		
20.10.2013 Thea Sæter Spjelkavik
20.10.2013 Lukas Burström Refseth
27.10.2013 Johan Moe Martinsen
24.11.2013 Niilas Kelechi Okeke Pedersen
08.12.2013 Selda Rognlie Sannum
			
DØPTE I ANDRE KIRKER		
27.10.2013 Elian Ingebrigtsen-Grønbech
27.10.2013 Knut Molvær Grande
17.11.2013 Charlie Johannes Hell Bjørnmelen
24.11.2013 Logan Matheo Elnes Reset
			

GRAVLAGTE I LADEMOEN SOKN
22.10.2013 Eva Irene Gravbrøt
22.10.2013 Karin Grete Eide
22.11.2013 Eldbjørg Hoem
29.11.2013 Knut Ulrik Hagen
02.12.2013 Jens Nerøien

LADE SOKN
DØPTE I LADE KIRKE:		
13.10.2013 Olea Kindseth Lundgaard
13.10.2013 Martin Wikdahl
13.10.2013 Christiane Eide Kjus
20.10.2013 Emma Sofie Vinje-Halvorsen
20.10.2013 Rakel Marlen Hammer Langås
20.10.2013 David Eric Juberg Depay
17.11.2013 Aleksander Danielsen
17.11.2013 Agnes Muehlemann-Hegdal
17.11.2013 Anine Eli Ofstad
17.11.2013 Charlotte Marylin Evans
24.11.2013 Kristoffer Wist-Johansen
24.11.2013 Håkon Linberg Gravås

08.12.2013
08.12.2013
08.12.2013

Arne Amundsen
Mathilde Lunde
Mattis Strand

GRAVLAGTE I LADE SOKN:		
11.10.2013 Jim Raino Tindstad
16.10.2013 Reidar Hermansen
24.10.2013 Bjørg Kristine Ofstad
29.10.2013 Helen Johanne Overgaard
01.11.2013 Rolf Einar Petersen
08.11.2013 Gerd Johnsen Rønning
08.11.2013 Kåre Nilsen
12.11.2013 John Olav Johnsen

ELDRES DAG I
LADE MENIGHET
SØNDAG 02.03.2014

BASAR I
LADE MENIGHET

Vi starter med Gudstjeneste i Lade kirke kl 11.
Middag med underholdning og åresalg i KA.
Senteret etterpå.
Alle eldre på Lade velkommen.
Påmelding til menighetskontoret.

(Harald Hårfagres gt 2, v/Ladeparken)

Diakoniutvalget

Lørdag 29. mars 2014. Kl.11-15.
i KA-senteret

Åresalg. Gjennomgangsutlodning. Tombola.
Kafè med salg av kaker, vafler. Snitter.
Varm mat.
Underholdning ikke bestemt ennå,
men sett av dagen allerede nå.
Med hilsen B v vasarkomiten.

www. lademoen.kirken.trondheim.no
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Nytt fra

LADEMOEN

GUDSTJENESTETIDSPUNKTET: Merk at noen
gudstjenester starter kl. 17:00. Søndagskaffe fra
kl. 16:00 med litt program.
JULETREFEST: Søndag 5.januar kl. 17:00:Juletrefest i Lademoen kirke for små og store. Bevertning,
andakt,leker, julenisse-besøk. Gratis inngang.

BABYSANG: Nye grupper starter i februar
(se hjemmesiden)
MENIGHETENS HYGGESTUND:
15. jan, 12.feb, 12.mars, 9.april, 14.mai.
Alle dager kl 12-14 i Lademoen kirke.
ELDRES DAG: 16.februar kl 11:00 på Laugsand
Bydelskafé. Middag og program. Påmelding til
kirkekontoret
MISJONSGUDSTJENESTE 23.mars kl. 11:00 med
besøk av generalsekretær for Misjonsalliansen
Arnt Gjerpstad
ÅPEN KIRKE: Hver onsdag fra kl. 13:00-15:00
LADEMOEN KIRKEKOR: Øvelser hver onsdag kl. 19:00
HURRICANE TEN SING: Oppstart tirsdag 7.januar kl. 18:30

GUDSTJENESTER LADE OG LADEMOEN
22.12.13 til 06.04.14
22.DESEMBER
Juleandakt på Laugsand kl.12:00
v/ Rosenkrantz
23.DESEMBER
Juleandakt på Buran kl.12:00
v/ Rosenkrantz

Lade kirke kl. 13:00, 14:30 og 16:00.
Familiegudstjenester v/ Sagen
Gruppe fra Lade skoles musikkorps.
Lade barnekor kl. 16.

LADE
DE FLESTE SAMLINGER ER PÅ KIRKELIG AKTIVTETSSENTER,
HARALD HÅRFAGRES GATE. 2. ( VED LADEPARKEN)
JULEAFTEN er det tre familiegudstjenester
i Lade kirke: kl. 13:00, 14:30 og 16:00.

LADE BARNEKOR øver hver uke på onsdager
i kantina på Lade skole kl. 15:00-15:45

FORMIDDAGSTREFF i Lille sal på 2. tirsdag
i måneden kl. 11:30-13:30:
14. januar, 11. februar, 11. mars, 8. april

LADE KIRKEKOR øver mandager fra kl. 18:00
på KA-senteret.
ELDRES DAG søndag 2. mars.
Påmelding menighetskontoret
VÅRBASAR lørdag 29. mars kl. 11:00-15:00 .

Felles info:
VETERANLEIR 24.-26. JANUAR på Mjuklia leirsted, Berkåk for konfirmanter fra 2013 og

2012. Dette er et populært reuniontilbud. Invitasjon og informasjon vil bli sendt ut til alle
veterankonfirmantene i hele Domprostiet.

12 www.lade.kirken.trondheim.no

Velkommen i kirke:

24.DESEMBER - JULAFTEN
Lademoen kirke kl. 16:00
Familiegudstjeneste v/ Rosenkrantz .
Kirkekoret synger

Nytt fra

ÅPEN KIRKE. Lade kirke er åpen siste torsdag
i måneden for en stille stund kl. 12:00-14:00.
30. januar, 27. februar, 27. mars , 24.april.

Foto: Bjørn Lien

KARNEVALSGUDSTJENESTE SØNDAG 2. MARS
I forbindelse med utdeling av 6-årsbok arrangerer
Lade-moen i år igjen en karnevalsgudstjeneste. Vi starter
kl.16.00 med underholdning og annen moro, med blant
annet ansiktsmaling. Det blir også servering til store og
små. Gudstjenesten begynner ved 17 tiden og vi regner å
bli ferdig før seks. Det er lov å kle seg ut. Velkommen.

SPRÅKKAFE: Torsdag 9.jan, 23.jan, 6.feb, 20.feb,
6.mars, 20.mars.I Lademoen kirke kl 18-19:30

Foto: Alkis Moraitis

IKONUTSTILLING I LADEMOEN KIRKE
I perioden 25.februar til 02.mars vil det være en utstilling av ikoner i kirken. Bildene har et moderne utrykk
og malt med en helt spesiell teknikk. På åpningsdagen
vil vi møte Elin Anita Aasland og Heidi Hestnes som
har laget bildene og da vil vi også få innføring i motivene og arbeidet bak bildesamlingen

25.DESEMBER-1.JULEDAG
Lademoen kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard
Kirkekoret synger
Lade kirke kl. 11:00. Høytidsgudstjeneste m nattverd v/Sagen

SØNDAG 19.JANUAR
– 3.S.E.KR.ÅP DAG
Lademoen kirke kl. 11:00
Økumenisk gudstjeneste v/ Temesgen
og Ellinggard, Dåp
Lade kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v Sagen.
Lade Barnekor, Kirkekaffe
SØNDAG 26.JANUAR
4.S.E.KR.ÅP DAG
Lademoen kirke kl. 17:00
Gudstjeneste v/ Hilde Rosenkrantz
Søndagskaffe kl. 16:00.
Tema: Ny salmebok

SØNDAG 2.MARS
– FASTELAVENSSØNDAG
Lademoen kirke kl. 17:00
Karnevalsgudstjeneste v/ Rosenkrantz
Utdeling av bok til 6-åringene
Kl. 16:00 Søndagskaffe ( program for barna)
Lade kirke kl. 11:00. Generasjonsgudstjeneste v/Sagen. Lade kirkekor, Lade
barnekor. Eldres dag. Middag og kaffe
på KA-Senteret etterpå. Påmelding
SØNDAG 9.MARS – 1.SØNDAG I FASTE
Lademoen kirke kl. 11:00. Høymesse
v/ Ellinggard. Vi markerer grunnlovsjubileet. Kirkekaffe

Lade kirke Ingen gudstjeneste
(se Lademoen)

Lade kirke kl. 11:00
Høymesse v/Rosenkrantz

SØNDAG 2.FEBRUAR
5.S.E.KR. ÅP DAG
Lademoen kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Ellinggard

SØNDAG 16.MARS – 2.SØNDAG I FASTE
Lademoen kirke: Ingen gudstjeneste
(se Bakke og Lade)

Lade kirke kl. 11:00
Høymesse v/Rosenkrantz

Lade kirke kl. 11:00. Høymesse v/Sagen

26.DESEMBER 2.JULEDAG
Laugsand bydelskafe kl.11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard. Kirkekaffe. SØNDAG 9.FEBRUAR
6.S.E.KR. ÅP DAG
29. DESEMBER ROMJULSSØNDAG
Ingen gudstjenester (se Bakke)
Lade kirke kl. 11:00. Høymesse v/Sagen
SØNDAG 16.FEBRUAR
1.NYTTÅRSDAG - 1.JANUAR
- SÅMANNSSØNDAG
Lademoen kirke. Høymesse kl. 11:00 Laugsand bydelskafe kl. 11:00
v/ Rosenkrantz. Nattverd
v/ Ellinggard. Eldres dag. Diakon
Smørvik deltar. Middag (påmelding)
SØNDAG 5.JANUAR
Lademoen kirke: kl. 17:00
Lade kirke kl. 11:00
Juletrefest for store og små.
Høymesse v/ Rosenkrantz

SØNDAG 23.MARS
- MARIA BUDSKAPSDAG
Lademoen kirke kl. 11:00 v/ Ellinggard. Misjonsgudstjeneste. Tale :Generalsekretær Gjerpstad/Misjonsalliansen
Konfirmantene deltar. Kirkekaffe

Lade kirke kl. 11:00: Høymesse v/Sagen SØNDAG 23.FEBRUAR
- KRISTI FORKLARELSESDAG
SØNDAG 12.JANUAR
Ingen gudstjeneste (se Bakke og Lade)
-2. SØNDAG E.KRISTI ÅP. DAG
Lademoen kirke kl. 11:00
Lade kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Ellinggard
Gudstjeneste mted markering av
grunnlovsjubileet. v/Sagen. StortingLade kirke kl. 11:00
srepr. Bjørnstad. Lade kirkekor og
Høymesse v/ Rosenkrantz
Ladespeiderne. Kirkekaffe

Lade kirke. Ingen gudstjeneste
(Se Lademoen)

Lade kirke kl. 11:00:
Familiegudstjeneste v/Sagen.
Lade barnekor. Kirkekaffe
SØNDAG 30.MARS – 4.SØNDAG I FASTE
Lademoen kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Rosenkrantz

SØNDAG 6.APRIL – 5.SØNDAG I FASTE
Gudstjeneste kl. 17:00 v/ Ellinggard
Kl.16:00 Søndagskaffe.
Lade kirke kl.11:00. Temagudstjeneste.
Fasteaksjonen: Sammen for andre.
v/Sagen. Konfirmantene deltar
www. lademoen.kirken.trondheim.no
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LADE og LADEMOEN kirke takker sine annonsører:
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KIRKENS
NØDHJELPS
FASTEAKSJON
SAMMEN MED KONFIRMANTENE«tyvstarter»
vi årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp lørdag
5. april. Da kan mange møte konfirmantene som
er bøsseinnsamlere denne dagen. Menighetenes
konfirmanter kommer rundt og ringer på dørene i
bydelene våre eller de står på kjøpesentre.
Vi rekker ikke innom alle så det er fint om dere
støtter Kirkens Nødhjelp ellers også!
Ved å støtte Kirkens Nødhjelp kan vi skape forandring. Gjennom andre. For hverandre. Kirkens Nødhjelp arbeider sammen med hverdagshelter over
hele verden om å redde liv og skape forandring og
forbedring i hverdagen til selvhjelp og selvrespekt.
NØDHJELP TIL FILIPPINENE
Akkurat nå trengs det mye nødhjelp til Filippinene
etter katastrofen der. Kirkens Nødhjelp er tungt
inne med ressurser for å lindre den akutte nøden
og hjelpe til med oppbyggingen av nødvendige
goder som for eksempel vann. Midler fra fasteaksjonen i år blir brukt til å skaffe mat, telt, medisiner
og annen nødhjelp. Vi vet ikke hvor katastrofen
rammer neste gang. Men vi vet at det kommer
til å trenges hjelp til de som blir rammet.. Derfor
satser vi på å samle inn mye penger i Fasteaksjonen 2014 for at mennesker som utsettes for nye
katastrofer også kan få hjelp.

nesker og dele av vår velstand. Vi er så privilegerte at vi kan vise solidaritet så det virkelig
merkes ved vår støtte. Sammen kan vi forandre
virkeligheten her hjemme og i verden etter idealet
fra den kristne nestekjærlighetstanken.
Takk for din støtte 5. april !
HVA GÅR PENGENE TIL?
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å
samle inn penger til dem som trenger det mest,
og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden
1967. Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden.
Noen eksempler på hva din støtte betyr:
• For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til sultrammede
• For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker
tilgang til rent vann
• For 1000 kroner kan du sørge for at én 		
landsby får en vannpumpe

FASTE OG SOLIDARITET
Vi står i en lang og solid kirkelig tradisjon når vi
bruker tiden før påske, fastetiden, til denne innsamlingsaksjonen. I fastetiden kan vi løfte blikket
litt fra eget forbruk og egen bedagelighet. Vi kan
gjøre en forskjell ved å bry oss om våre medmen-

STOR
JULETREFEST I
LADEMOEN KIRKE
SØNDAG 5.JAN.
KL. 17:00

VELKOMMEN
TIL ELDRES DAG
16.FEBRUAR
PÅ LAUGSAND
BYDELSKAFE

Program for store og små.
Andakt, leker, bevertning,
juletregang, nissebesøk. Gratis inngang.

Program og middag.
Starter med gudstjeneste kl. 11:00.
Påmelding til kirkekontoret og diakonen.

UTBÆRING CA UKE 15.

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.
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