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Vi hørte fra våpenhuset de små. Barnehageansatte hjalp til med å få av de store parkdressene og inneskoene kom på. Så ble de store kirkedørene åpnet, og med store
øyne stod de der og så inn i det lyset kirkerommet. Noen steg over dørterskelen med
stor frimodighet og løp. Rett frem til alterringen, knelte og strekte hals opp mot den
store altertavlen. Andre var mere forsiktig. Usikre tok de sine første skritt. Noen
måtte ha en hånd å holde i. Etter hvert fyltes rommet av de små. Barn fra ett til tre
år gamle. I en time skulle de bare være i kirken. Gjøre det de hadde lyst til. Gå dit de
ville. Ta på ting og se og lytte. Ingen voksne skulle gripe inn og sette grenser. Det ble
en sterk opplevelse for de voksne å se barna i helligdommen slik. De utforsket rommet. Hver enkelt på sin egen måte.

Kirken har i de senere årene hatt et stort fokus på
barna. Vi har fått trosopplæringsreformen og det er
satt i gang en mengde aktiviteter. Målet er å lage
planer som er tilpasset alle døpte barn og unge fra null
til 18 år uavhengig av funksjonsevne. Planene som
ligner skolens opplæringsplaner har som mål å gi
barna mere kunnskap og erfaring om den kristne tro.
I dette må en også stille noen grunnleggende
spørsmål. Hva bringer den lille med seg inn i denne
verden? Fødes hvert barn med en egen åndelighet
som er like ekte som den voksnes, eller er barnet
fortsatt noe uferdig? Hva skal vi tenke om det nyfødte barnets Gudsforhold?
Hva er det vi får i dåpen? Hva slags religionspedago
gisk tenkning skal gjelde? For kirken blir det viktig å sti
mulere til åndelig vekst og mangfold. Hvordan er det
mulig å bygge opp en barnekatedral i et godt samspill
med barn på barnas premisser og ikke bare de voksnes ?

LADE SOKN:

Besøksadr: Harald Hårfagres gate 2.
www.kirken.no/lade.
www.facebook.com/ladekirke
Kontakt: 994 36 000.
post.lade@kirken.trondheim.no
Postadresse: Lade menighet, Kirkelig
Fellesråd i Trondheim, PB 2300 Sluppen,
7004 Trondheim.
Ansatte:
Sokneprest Jan Asbjørn Sagen
Tlf. 947 84 291/916 21 137
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf 415 15 860
Kirketjener/Menighetsforvalter
Øyvind Arnesen
Tlf. 911 14 112
Diakon og menighetspedagog
Brit Ninni Fossli Tlf. 904 11 712
Diakon Sissel Håve Smørvik Tlf. 468 07 684
Kantor Øivind Netland
Tlf. 913 03 438
Menighetsrådsleder Asbjørg Larsen
Tlf. 900 46 834

Vi skal verken forherlige eller nedvurdere barnet,
men ta det på alvor som et fullt og helt og spesielt
medmenneske. Jesus var i sin samtid unik. Han sa:
«La de små barn komme til meg og hindre dem ikke,
for Guds rike tilhører slik som dem» Mark 9,13. I et
samfunn der voksne menn og kunnskap og makt
hadde størst betydning, tok han frem barnet og gav
det plass i sitt rike. Han bekreftet deres fullverdig
Gudsforhold.
Arbeidet med tema barnas katedral har utfordret
oss, og bevisstgjort oss på mange områder. Det har
også inspirert oss til å jobbe videre. Derfor ønsker vi
å slippe barna litt mere fri i Lademoen kirke. Se hva
som skjer? Forsøke å lete etter deres åndelighet
og deres egne trosuttrykk, og kanskje utvikle noe
sammen med dem. Hva som kommer ut avdette
vet vi ikke enda, men vi tror at der barna er med
kan mye spennende skje!

LADEMOEN SOKN:

Besøksadr: Frostaveien 2 H
www.kirken.no/lademoen
www.facebook.com/lademoenkirke
Kontakt: 994 36 000
post.lademoen@kirken.trondheim.no
Postadresse: Lademoen menighet, Kirkelig
Fellesråd i Trondheim, PB 2300 Sluppen,
7004 Trondheim
Ansatte:
Sokneprest Stein Ellinggard
Tlf. 468 14 084
Diakon og menighetspedagog
Brit Ninni Fossli Tlf. 904 11 712
Diakon Sissel Håve Smørvik Tlf. 468 07 684
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf. 415 15 860.
Kantor Øyvind Kåre Pettersen.
Tlf. 468 05 373
Kirketjener Ragnar Timmo Aune
Tlf. 915 84 017
Menighetsrådsleder Marie Hauge Gonzalez
Tlf. 993 63 675

BAKKLANDET SOKN

Besøksadr: Frostaveien 2 H.
www.kirken.no/bakklandet
www.facebook.com/bakkekirke
Kontakt: 994 36 000.
post.bakklandet@kirken.trondheim.no.
Postadresse: Bakklandet menighet,
Kirkelig Fellesråd i Trondheim,
PB 2300 Sluppen, 7004 Trondheim
Ansatte:
Sokneprest Hilde Rosenkrantz
Tlf. 468 15 485
Kantor Liv-Benedicte Bjørneboe
Tlf. 984 80 322
Diakon og menighetspedagog
Brit Ninni Fossli Tlf. 904 11 712
Diakon Sissel Håve Smørvik Tlf. 468 07 684
Menighetsforvalter Jørn Lænn
Tlf. 415 15 860.
Kirketjener Temesgen Birru
Tlf. 463 79 462.
Menighetsrådsleder:
Hilde Hov Lauritzen Tlf. 413 24 791
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NORDMENN I UTLANDET
TEKST: MAGNE BØ • ILLUSTRASJON: DAFFY DESIGN

SVENSKENE KALLER OSS DEN ENKLE NEVØEN SOM HAR VUNNET I LOTTO. HVOR ENKLE VI ER,
KAN MULIGENS DISKUTERES. MEN AT VI HAR FÅTT PENGER TIL Å REISE FOR, ER UDISKUTABELT.

Ikke for det; vi har da reist før også.
”Norrønafolket det vil fare, det vil
bringe kraft til andre”, sang Bjørnson. En av de mer berømte reisene
var da Sigurd Jorsalfar utstyrte 60
skip med Jorsal (Jerusalem) som
”destinasjon”. Helt problemfrit var
det ikke. Tenk bare på innkvarteringen: Alle mennene skulle ha mat
og losji. I England gikk det greit,
men i Frankrike holdt Sigurd på
å komme i krig med vertskapet.
Fredelig var ferden ikke. Hele åtte
slag kjempet han før han kom til
Jerusalem og ett mens han var der.
På tilbaketuren skulle han innom
Myklagard (Konstantinopel, nå
Istanbul). Han seilte inn stredet med
seilene i en imponerende rekke, og
ga streng ordre til mennene sine at
imponert, det måtte de ikke vise
at de var, uansett hva de så. Om
det så var Hagia Sofia, kristenhetens største og vakreste kirke.

som ordet tyder: en dom på for-
hånd. Så kan vi undersøke saken
og finne ut hvordan det virkelig
forholder seg. Da har vi en fordom mindre. Hadde det enda
vært så enkelt.
Vi hadde den fordommen at var
det noen som slo oss trøndere i å
feste, så er det finnene. Vi reiste
til Finland på campingtur og over
nattet ei lørdagsnatt på en
campingplass. Og sannelig fikk vi
erfare at fordommen stemte.
Bygdefestene i Trøndelag ble stus
selige greier i sammenligning.
Det hører med til historien at
da yngstemann kikket ut teltgluggen om morgenen, øynet han
store muligheter til fortjeneste.
Over hele plassen lå ølflaskene
spredt utover. Han i gang med å
samle flasker i en diger svartsekk.
Problemet var bare å få plass til
svartsekken i bilen foruten at det
luktet som i et bryggeri. Det endte
godt. Dagen etter fikk han realisert flaskene i finske mark og
gutten var såre fornøyd.

Våre reiser i dag skjer heldigvis på
en enklere måte. Men vi har med
oss noe av danningsreisenes idealer.
Gutten eller jenta skulle reise ut
og forhåpentligvis komme tilbake
klokere enn da de dro. Vi skal kvitte Nå kan det være at det viser seg
oss med fordommer. Ifølge opp- at fordommene rett og slett er
lysningsfilosofien er en fordom det feil. Vi som er så gamle at vi er

født i/under krigen, har gjerne en
fordom når det gjelder tyskere.
De er jo herrefolket må vite. I vinter
bodde kona og jeg på et hotell
der storparten av gjestene var
tyskere. Hvor var herrefolket?
I alle fall de tyskerne som var der ,
var de hyggeligste mennesker en
kan tenke seg. Så her slo opplys
ningsfilosofien til. Men jeg tror den
er i enkleste laget og at filosofen
Gadamer har rett når han sier at
fordommer må vi ha, men vi kan
sette dem på spill og endre dem
i løpet av våre liv.
Jeg er også enig med en annen
filosof, den berømte Immanuel
Kant, som uttalte at to ting ”opp
hører aldri å forundre meg:
Stjernehimmelen over meg og
den moralske lov i mitt hjerte.”
En ting til opphører aldri å for
undre meg, og det er nordmenns
forhold til kirka så snart de kommet seg ut over landegrensene.
I alle fall dit det er ei ”sjømanns
kirke”. For hva skjer? Ikke nok med
at det er stinn brakke. Men folk
går til nattverd. Og under over
under: De synger av full hals.
Kunne det ikke være mulig å ta
med noe av dette til Bakke,
Lademoen og Lade?
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GAULA FABRIKKER PÅ REINA
Gaula fabrikker representerer et for lengst avsluttet industrieventyr på Lademoen. I Årbok
for Strinda historielag 2014 forteller to av barna til grunnleggeren historien om Gaula fabrikker.
Grunnleggeren var O. M. Løfsnæs som både var initiativtaker, eier og leder i alle år. Randi
Kvistedal, født 1941, er den eldste av barna og Morten Løfsnæs, født 1951 er den yngste.
TEKST: PER ØVERLAND • FOTO: OPPHAVSRETT UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TRONDHEIM. UTLÅNT AV LADEMOEN HISTORIELAG

Det hele begynte i en tyskerbrakke
i mur på Reina like etter krigen og
tok slutt på Sorgenfri i 1977. Ordet
brakke kommer av det italienske
ordet baracca som betyr et enkelt hus,
helst av tre, for å huse arbeidere,
fanger eller soldater.
Tyskerne bygde mange brakker på
Lade og Lademoen under krigen.
Gaula overtok brakka fra direkto
ratet for fiendtlig eiendom. Gaulas
historie har sin store interesse. Sam
tidig kan denne delen av industrihistorien gi oss en innfallsvinkel til
historien om konfeksjonsindustrien
i byen i etterkrigstida.
Da den andre verdenskrigen var
slutt i 1945, var det et nesten
umettelig behov for nye klær. I de
fem krigsårene var klær omsydd og
endret for å få de gamle klærne til
å vare best mulig og lengst mulig.
Derfor var garderoben i de fleste
hjem temmelig nedslitt. I tillegg til å
få tak i nye klær var det mange som
ønsket flere og mer moderne kles
plagg. Situasjonen var den samme i
andre land i det krigsherjede Europa.
Derfor tok det tid før importen kom
igang igjen. I Trondheim ble gamle
fabrikker startet på ny og en rekke
nye ble satt i gang.
Løfsnæs registrerte sin nye fabrikk
den 9. september 1945. Det var et
typisk etterkrigstiltak. Adresseboka
for 1946 har seks konfeksjonsfabrikker. Det er Dovre, Gaula og
Hebu konfesjonsfabrikker. Nisens ar-
beidshusavdeling for konfeksjon er
oppført som slik fabrikk. Dessuten
kommer to Mendelsohn-fabrikker:
Trondhjems Konfektionsfabrikk var
Isak Mendelsohns i Mellemilen 34
og A. Mendelsohn og Sønner i Olav
Tryggvesøns gate 1.
I Adressebok for 1950 er det 13
konfesjonsfabrikker. I tillegg til dem
som var nevnt fire år tidligere finner

vi Herman Buchmann, Solveig Eidem,
Gråkallen ved M. Bolsø, Kr. Kolmann
skog, Nordenfjeldske Regntøy- og
Kappefabrikk, Tres Konfeksjon og Trikon
Fabrikker. I 1960 er oppført 11. Noen
av de tidligere er borte, mens fire nye
er kommet til. Det er Tiger konfeksjon
ved H. Klein i Ulstadløkkveien 15,
Albert Stoum i Konsul Lorcks gate 16,
Signe konfeksjonsfabrikk i Osloveien
3 og H. Mortensen i Nedre Bakklandet
2. Ser vi litt nærmere på personene
bak fabrikkene finner vi to
karakteristiske grupper.
Det er jøder og romsdalinger. Typiske
navn er Buchmann, Klein og Mendel
sohn for jødene og Aandahl, Bolsø
og Kolmannskog av romsdal
inger.
Byens jøder hadde grusomme tap av
menneskeliv under krigen.
Derfor er det verd å merke seg at
noen kom tilbake og gjorde sin inn
sats i byens næringsliv. Firmanav
net «A. Mendelsohn og Sønner»
fortsatte etter krigen, men alle de
tre sønnene til Aron Mendelsohn ble
drept i utryddelsesleirene i august
1943, men den enes enke, Ragna,
tok opp firmaet etter krigen. Fra
1960 er firmaet oppført i Stjør
dalsveien 5 der det var bygd nytt
bygg som fremdeles står.
I tyskerbrakka på Reina tok Gaula
til med sin produksjon. Brukte symaskiner ble innkjøpt fra USA og
sydamene satt i en lang rekke langs
vinduene i brakka. I første rekke ble
det sydd arbeidsklær. I 15 år holdt
fabrikken til på Reina. I 1953 kjøpte
Gaula opp boet etter Nordenfjeldske
Regntøy- og Kappefabrikk og kunne
da flytte inn i Industribygget i Inn
herredsveien 7. Kontor og lager av
ferdige varer ble likevel værende på
Reina til 1961. Gaulas ledelse hadde
lenge vært på markedet for å finne ny
tomt for å bygge nytt bygg. Av
kommunen fikk man kjøpt Sorgen
friveien 11. I 1961 stod bedriftens

nye industribygg ferdig i to deler:
en toetasjers blokk til kontorer og
kantine og en produksjonsdel med
småbuet tak. Arkitekt: Ingemund Dale.
Det var bygd i stor optimisme for
fremtiden så lys ut. Det ble mange
gode år både for Gaula og flere av byens konfeksjonsfabrikker, men mot
slutten av 1960-årene begynte ned
gangen. Da kom konkurransen fra
rimelig import. Det er tankevekkende
at så mye norsk industriproduksjon
er blitt utkonkurrert av utenlandske
bedrifter med billig arbeidskraft og
store enheter. Det gjelder ikke bare
konfeksjon. Gaula hadde i 1977 gått
med underskudd i tre år. Produksjonen
ble avviklet. En del av arbeiderne
fikk arbeid hos Tiger konfeksjon og
hos Trokofa som holdt ut noen år til.
I sine tre tiår hadde Gaula et stort
spekter av produkter. Det begynte
med arbeidstøy. Dongeri fra Dale
fabrikker ved Bergen ble sydd opp
til overaller, jakker og kjeledresser.
Ved industrimessen i Trondheim i
1953 viste fabrikken arbeidsklær,
skjorter, barnekonfeksjon og sports
tøy. Gaula var en topp moderne
bedrift med flinke arbeider. Avisa
Nidaros skrev den 5. oktover 1961:
«Besøkende ble særlig imponert
over en spesialmaskin som sydde
Ola-bukser med en fart på 6000
sting i minuttet. Ellers gikk det med
slik hurtighet å få sydd knapphull,
sydd inn knapper m. m. at en bare
måtte gi seg over av forbauselse.»
En messe i Düsseldorf i 1965 gav
god reklame og eksport ble aktuelt.
Et eksportfremstøt med produkter
i terylenefiber hadde en viss fremgang.
I 1966 var vams, særlig i hvit ull, et
vinnerprodukt. Fra 1969 stagnerte
salget og snart ble industrieventyret
Gaula en saga blott.
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GIR SEG PÅ TOPP
BRØDDEIGEN STÅR ALLEREDE PÅ HEVING KLOKKEN 10 OM MORGENEN NÅR KNUT ÅPNER DØRENE
FOR OSS TIL HJEMMET SITT. VI FINNER HUSET HANS BAK EN SJARMERENDE HAGE OG ET VAKKERT
EPLETRE SOM SNART SKAL UT I FULL BLOMST FOR Å SKAPE HØSTENS FRUKTER.
TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ
FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN

–Brødbaking og hverdagsmiddager
er mine oppgaver her hjemme,
sier han. Det er ikke en hvilken som
helst brødoppskrift han har. Under
studietiden i Oslo ble han kjent
med flere medisinstudenter som
var på jakt etter den optimale
brødoppskrift, og etter flere utprøvinger kom de frem til denne ,
som har holdt i over 40 år. Vi skulle
bare ønske vi kunne vært så lenge
at vi hadde fått smakt.

NAVN: Knut Kittelsaa
FØDT: 27.mars 1948 i Arendal
AKTUELL: Slutter som sokneprest i Bakklandet menighet.
FINESTE ERFARING:
Slutter på topp etter et flott
300-årsjubileum for Bakke kirke.
PROFIL: Prosjektleder for
”Nidaros –kirkelig sentrum
i 1000 år».
Leder for dialoggruppen
mellom kirken og muslimene.
FREMTIDSUTSIKTER:
Sokneprest og stabsleder i
Tempe og Leira menighet.

Etter 24 år i Bakklandet menig
het er det mye å snakke om når
Knut skal videre ut i verden. En aktiv og samfunnsengasjert prest,
som skaper debatt, dialog og presenterer kirken utad. - Jeg trives
like godt på utsiden av kirke
veggene som på innsiden, sier
han, og det har vi skjønt etter
hans tid i Bakklandet.
Etter 9/11 kom muslimene i fokus
i hele Europa. Derfor inviterte biskop
Finn Wagle seg inn til den davær
ende, eneste moskéen i Trondheim
for å høre hvordan muslimene
egentlig hadde det. Med seg på
laget hadde han Knut og tilsammen var de 6 representanter fra
Den norske kirke og fra moskéen.
Sammen skulle de føre samtaler
og bidra til å bedre respekt og
forståelse for hverandre. Knut ble
etter ønske fra alle, leder for gruppen, som fortsatt ekssterer. I dag
sier muslimene at de følte at de
rykket opp i samfunnet når de
hadde dialog med Den norske kirke.

Knut fikk flere bekjentskaper der,
og har blant annet hjulpet en i
dialoggruppen med å fått oversatt
en bok mot omskjæring til norsk.

si at jeg avslutter på topp, etter
300-årsjubileet til Bakke kirke.
Det har vært veldig morsomt å
se hvor mange mennesker denne
kirken har betydd noe for, og
Slår et slag for rettferdigheten kirken er jo så vakker. Hvis Bakke
Rettferdighet og jobben for like kirke hadde ligget i en annen by
stilling har preget mye av Knuts uten konkurranse fra blant annet
arbeid. Gjennom erfaringer fra Nidarosdomen, hadde den blitt be
vennskapsmenigheten, misjons- traktet som et stort klenodium.
prosjektet på Madagaskar og i Tenk at da den ble bygget var det
møter med mennesker fra andre så godt som bare én måte å
kulturer her i Norge, har han fått komme seg frem i verden på, og
et godt innblikk i hvordan den det var ved egen muskelkraft, hvis
vestlige verdens grådighet pre- ikke man fant seg en hest eller
ger hele kloden. – Verden er grunn noe da. Alt var forent med naturen.
leggende urettferdig organisert,
for når alle penger som tjenes i Sin jobb i sin tid
verden går til oss, da er det ikke Selv om Knut liker godt å kikke ut
rett. Landene betaler mer penger kirkedøren er likevel gudstjen
i avdrag på lån, enn det de får esten det viktigste for han.
inn i bistandsmidler, vi gir bort –Alt er helt meningsløst uten,
penger som går til oss selv. Når sier han. Som prest i en så gamdet er slik, føles vennskapsfor- mel kirke som Bakke kirke, får han
holdene våre bare ut som pea- et litt annet perspektiv på benuts, for det er alltid vi som vin- tydningen av seg selv. -Der
ner uansett, sier Knut. Øynene, har det stått prester gjennom
kroppsbevegelsene og engasje- tidene, mange som man ikke vet
mentet i stemmen viser at dette navnet på en gang. Men alle har
er noe han virkelig bryr seg om. gjort oppgavene sine i en spesiell
Han prøver som best han kan å tid, for det som er viktig akkurat
slå et slag for rettferdigheten. da, avslutter han. Nå er hans spNoe vi også kan se i hans arbeid esielle tid som sokneprest i Bakfor at likekjønnede skal ha rett til klandet menighet over, og for
å gifte seg i kirken. Det handler dere som trodde han skulle penom likeverd og rettferdighet.
sjonere seg, så tok dere feil. En ny
spennende stilling som SokneAvslutter på topp
prest og stabsleder i Tempe og
Hvis du skal peke ut et høyde Leira menighet må utforskes først.
punkt fra karrieren i Bakklandet,
hva skulle det vært? – Jeg må TAKK FOR NÅ KNUT!
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HUSK Å
STEMME VED
KIRKEVALGET
14.SEPTEMBER!

Dåpsglede og høytid: Dåp av søskenbarna Oda Vettran Nederhoel og Kjerstin Nederhoel, begge bosatt på Byåsen.

DEN (13. OG) 14. SEPTEMBER
KAN DU BESTEMME HVEM SOM
SKAL SITTE I MENIGHETSRÅD
OG BISPEDØMMERÅD SAMT
I KIRKEMØTET DE NESTE FIRE
ÅRENE. ALLE MEDLEMMER I DEN
NORSKE KIRKE FØDT I 2000 ELLER
FØR HAR STEMMERETT.

Dåpsfest for små og store: Dåp av Knut Wormdal, bosatt på Lade.

LADE KIRKE:

- DÅPSKIRKE FOR HELE BYEN
I LADE KIRKE HAR VI OFTE DÅP I GUDSTJENESTEN, MANGE DÅP.
I LØPET AV ETT ÅR DØPES MELLOM 70 OG 100 BARN HER.
DET ER VI GLADE FOR !
TEKST: JAN A. SAGEN
FOTO: DÅPSFAMILIENE

I gudstjenestene har vi opptil 4 dåp hver gang. Da er
det fest i kirken, både for familiene som følger dåpsbarnet og for de trofaste kirkegjengerne som går dit ellers.
Ekstra stas er det når vi døper barn i familiegudstjenestene. Det er den beste trosopplæring vi kan få når vi
kan delta og se dåp i praksis med egne øyne. Vi legger
stor vekt på å inkludere og aktivisere barn i dåpshand
lingen, gjerne slektninger av dåpsbarnet i oppgaver
som å ta av lua, tørke og ta i mot dåpslys. Ved dåps
handlingen er vi ikke bare tilskuere. Her blir vi minnet
på hvordan Gud tok i mot oss i vår dåp og gjorde oss til
sine barn helt gratis, helt uten betingelser. I dåpen fikk
vi troen på Jesus i gave, den kan vi utforske og utvikle,
slik vi gjør med livet ellers etter hvert som vi vokser til.
Ved dåpen blir dåpsbarna presentert for menigheten.
Og menigheten i Lade kirke denne søndagen, slektninger så vel som ukjente får en viktig oppgave: Å be
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for barna. Det er et privilegium å få legge slike små
mennesker frem for Gud i bønn. Dessuten får familie
og menighet del i et opplæringsansvar. Gaven å tro på
Jesus må jo pakkes opp og tas i bruk, lik alle andre gaver
vi får. Dåpsgaven, det å være Guds barn, er klar til bruk.
Da blir det litt stusslig hvis vi legger den bort til lagring
til senere i livet.
Hvis vi ser på adressene til dåpsbarna finner vi raskt ut
at halvparten av dåpsbarna bor på Lade. Men den andre
halvparten fordeler seg over hele byen, fra Byneset til
Malvik, fra Klæbu til Fjordgata. I tillegg kommer mange
fra andre steder i landet, «rekorden» er dåpsbarn fra
USA og fra Australia. Lade kirke er kirka til flere enn vi
tror. Lade kirke er dåpskirke for hele byen. Fortsatt er
tilhørigheten til kirka mens den var kirke for folk i Strinda
kommune, sterk og reell. Det er mange sterke fortellinger

om tradisjoner og tilhørighet knyttet til dåp i Lade kirke.
Undertegnede har møtt familier der generasjonene fra
tippoldefar og nedover til dagens dåpsbarn alle er døpt i
denne kirken ! Familier forteller om en sammenheng, en
rød tråd i slekta som er spunnet sammen med den gamle,
særpregede kirken. Både for ladeboere og for andre
skapes en historie om tilknytning og felles tilhørighet ved
dåpshandlingen. Som en dåpsmor sa: «Det er noe som
blir helt i livet og slekta.» De kom fra Oslo for å døpe sin
førstefødte.
Vi skulle ønske at flere som bor på Lade valgte å døpe
barna sine i denne tradisjonsrike kirken vår. Det er ikke
for sent å ha dåp om barnet har vokst ut av spebarns
stadiet. Hvert år velger for eksempel konfirmanter å
døpe seg i Lade kirke. Jeg har selv opplevd at dåpsbarnet både sa «takk for i dag» og «ha det» etter sin dåp.
Kanskje kan dere etablere et tilhørighetsforhold til kirken
og kirkens budskap på den måten? Som et dåpsbarn utbrøt på vei til barnehagen: «Der er kirka mi». I kirken ønsker vi å gi barn muligheten til å velge å tro på Gud. Men
for å velge må barna ha alternativer, det er som når man
skal velge andre aktiviteter, som å spille i korps eller spille
fotball. Derfor er det ikke tvang eller hjernevask å døpe
barn. Dåpen gir barnet en mulighet til å velge en kristen
tro eller ikke når det blir større. Da har det også et godt
grunnlag for å gjøre sitt valg.

Menighetsrådet er det demokratisk valgte organ for soknet. Hvert
sokn har et menighetsråd. Der en
kommune har flere sokn (som i
Trondheim), skal det i tillegg være
et fellesråd med representanter fra
menighetsrådene. Menighetsrådet samarbeider med de ansatte
og legger planer for gudstjenester,
trosopplæring, diakoni, kirkemusikk
og menighetens øvrige aktiviteter.
Bispedømmerådet er det demokratisk valgte organ for bispedømmet. Medlemmene i Norges 11
bispedømmeråd utgjør også
Kirkemøtet, som er Den norske
kirkes øverste demokratiske
organ. Bispedømmerådet tilsetter prester og utformer planer og
strategier for arbeid og satsningsområder i bispedømmet. Av Nidaros
bispedømmeråds 11 representanter skal det velges sju folkevalgte
medlemmer. Det foreligger to lister:
Nominasjonskomiteens liste og Åpen
folkekirkes liste.

Vi har plass til flere dåpsbarn, fra Lade og ellers i byen.
Velkommen til dåp i en av byens mest brukte dåpskirker.
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MENNESKER TRENGER
HVERANDRE
SISSEL HÅVE
SMØRVIK
diakon

I løpet av siste vår fikk jeg vandre på en viktig vei sammen med noen fantastiske mennesker. Nei, det var ikke en pilgrimsvandring. Det var en vandring
gjennom en smertefull del av livet for de jeg vandret sammen med. Vi satt i
ro mens vi vandret, vi vandret ikke i fysisk forstand! Vi var sammen og delte
tanker og erfaringer om det å miste noen en er glad i. Vi tørket tårer, vi lo, vi
var av og til stille sammen, vi drakk te og kaffe og vi spiste kjeks og sjokolade.
Og siste gang var det deilig kake…og ingen hadde lyst til å gå hjem.

«Jeg skulle ønske alle som mister noen, fikk opp
leve dette», sa en av deltakerne i sorggruppa. For
det opplevdes så nyttig og så livsviktig å komme
sammen på denne måten og snakke med andre
som hadde lidd tap av en de var glad i.
Jeg blir ydmyk i møte med det motet og den evnen
mange viser når de forteller om det vondeste de
har opplevd. Og enda mer ydmyk blir jeg når de
takker for at vi får i stand sorggrupper på denne
måten, for det er da virkelig den enkelte i gruppa
som gjør jobben. Jeg blir stadig forundret over at
noe så enkelt som å komme sammen og snakke,
kan ha en så stor virkning på menneskers liv. Men
sånn er det altså, og det er medlemmene i gruppa
som selv sier det. Selv kan jeg bare observere det
jeg ser og hører. Og det er forunderlige ting!
I løpet av det første møtet i gruppa hørte jeg noen
fortellinger og så noen tårer. Og dessuten kunne jeg
se noen sammenbitte tenner, noen redde blikk og
noen usikre bevegelser. Etter å ha vært sammen
noen ganger, kunne jeg se noe annet: Ansiktene var
blitt annerledes, blikkene var roligere, kroppene satt
mer avslappet i stolene og hele stemningen i rommet var annerledes. «Jeg syns vi snakker sammen på
en annen måte nå, jeg», sa en av deltakerne, «gjør
vi det?». Svaret mitt måtte bli «ja, jeg tror det». Og
det er ikke så rart. For det er vanskelig å gå på det
første møtet i ei sorggruppe. Å skulle fortelle fremmede mennesker om det vondeste av det vonde. Å
føle at du må blottlegge deg, kanskje. Å være redd

for å miste kontrollen på følelsene dine. Men når du
etter mye om og men har greid å komme på det
første møtet, så viser det seg at du er jo i samme
båt som mange andre. For alle sammen har det slik,
syns det er vanskelig, er redde og usikre. Og etter
hvert blir alle kjente og trygge på hverandre, og da
skjer akkurat det som er den store hemmeligheten
med sorggrupper: «Det er så lett å snakke med dere,
for dere vet akkurat hvordan det er! Jeg trenger ikke
forklare alt mulig, for dere forstår med en gang hva
jeg mener.»
Som diakon er jeg så heldig at jeg får være med i
sorggruppe uten at jeg har lidd noe tap og mistet
noen av mine kjære. Det er svært lærerikt. Hver gang
jeg er sorggruppeleder, lærer jeg noe nytt om livet
og om det å miste noen man er glad i. Det viktigste
jeg lærte denne gangen, var at vi mennesker trenger
hverandre. Vi har ikke godt av å gå og bære på ting
alene, vi trenger å dele med andre. Og det å våge
å dele sorgen med fremmede mennesker, kan vise
seg å være akkurat det som skal til for å komme seg
videre på en god måte. Dessuten er ikke fremmede
mennesker fremmede så veldig lenge, kanskje bare
en liten time eller noen minutter…
DIAKON SISSEL HÅVE SMØRVIK ER PROSTI
KONTAKT FOR SORGGRUPPER I DOMPROST
IET. DERSOM DU ØNSKER Å VÆRE MED I EN
GRUPPE, KAN DU TA KONTAKT PÅ TLF.
468 07 684. DIAKONEN HAR OVERSIKT
OVER SORGGRUPPER I HELE BYEN.

Nytt fra

LADE
De fleste samlinger er i Kirkelig
Aktivitetssenter, Harald Hårfagres
gt. 2, like ved Ladeparken.
ÅPEN KIRKE hver siste torsdag i

måneden kl. 12-14 i Lade kirke.

BABYSANG i Kirkelig Aktivitets-

senter starter opp torsdag 27/8 kl.
11.00 og fortsetter annenhver uke.
Kontakt: grenvik3@hotmail.com

LADE BARNEKOR øver i kantina

på Lade skole. Oppstart onsdag
19/8. For nye interesserte kontakt
leder: Øyvind Arnesen 911 14
112. Mail: oyvind.arnesen@kirken.
trondheim.no

FOLKEMØTE på Ringve 1/9 kl. 18.

MINNEGUDSTJENESTE i Lade
kirke 1/11 (Alle Helgens dag) kl.
18. Vi tenner lys og minnes våre
døde. Det siste års pårørende får
invitasjon i posten. Felles for Lade
moen og Lade.

Tema: Utbygging på Lade. Utbyggere, planleggere og politikere
stiller.

FORMIDDAGSTREFFET andre
tirsdag hver måned kl. 11.3013.30. Høstens datoer: 8/9,
13/10, 10/11 og 8/12.
PRESENTASJONSGUDSTJENESTE med årets konfirmanter

søndag 13/9 kl.11.00 i Lade kirke.

HYGGESTUNDEN i Lademoen kirke Interessert? Kontakt diakon Sissel
høsten 2015: 9/9, 14/10, 11/11, Smørvik.
9/12. Alle dager kl 12.00-14.00.

liegudstjeneste i Lade kirke 18/10
kl. 11.00. Høsttakkefest. Utdeling
av bok. Lade Barnekor.

JULEMESSA i Lade menighet blir i

år fredag 20/11 og lørdag 21/11.
Se annonse.

LYSMESSE 13/12 kl. 11.00 i Lade

kirke m/Luciafest. Ladespeiderne deltar.

tlf. 468 14 084 innen 7.9.

LESEKVELDER for små og store i
BARNAS GALLERI-KREATIVT
Lademoen kirke. Skuespiller Ragnhild
VERKSTED. Lademoen åpner galleri med Sølberg forteller for små og store.

BABYSANGKURS. Påmelding og
informasjon Ingrid Synnøve Østvang verksted for barn i 10 års alderen som
ingrios@alumni.ntnu.no eller diakon ledes av kunstneren Birgit Kvamme
Sissel Smørvik tlf. 468 07 684.
Lundheim og går over fire kvelder.
Torsdag 10.9,17.9,24.9 og 1.10.
SPRÅKKAFÉ hver mandag
kl. 17.00-18.30.Gratis. Begrenset
kl.18.00-19.30 i Lademoen kirke.
antall. Påmelding til: post.
Vi trenger flere frivillige.
lademoen@kirken.trondheim.no eller

15.10.22.10 og 29.10. Servering av
middag fra kl. 17.00.
DROP IN-DÅP lørdag 14/11
kl. 12.00-15.00.

BAKKLANDET
BABYSANG starter 20.august på

UTDELING AV 4- ÅRSBOK

25. oktober

UTDELING AV 6-ÅRSBOK og opp

legg for 3-åringene 29.november.

FELLES

DROP-IN-DÅP
MEDARBEIDERFEST I KA-SENTERET 15/10 kl. 19 for frivillige og

ansatte i våre tre menigheter.

DIAKONIENS DAG i Bakke kirke
søndag 25/10 kl. 11.00.
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6-ÅRINGER inviteres til fami-

lig Aktivitetssentertirsdager fra
17.00-1900. Kontakt organist
Øivind Netland tlf. 913 03 438.

LADEMOEN

Bakklandet menighets omsorgsenter.

En åpen dåpskirke for alle. Lademoen kirke den 14.november kl. 12.00-15.00.
Se vår hjemmeside for mer informasjon, www.kirken.no/lademoen.

LADE KIRKEKOR øver i Kirke-

ÅRETS KONFIRMANTLEIR 6.-8.

Aktivitetssenter på Lade. 4 personer
november på Mjuklia leirsted, Berkåk forteller om sin drømmekirke, disku
sjon i grupper og plenum. Enkel
«MIN DRØMMEKIRKE». Torsdag bevertning. Gratis. Arr. «Gi meg en
17. september kl. 18.00 i Kirkelig
fristende kirke».
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Livets gang

LADE SOKN
DØPTE
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
26.04
26.04
24.05
24.05
31.05
31.05
31.05
07.06
07.06
07.06
07.06
14.06
14.06
14.06
19.07
19.07

Kristoffer Skikstein
Jonas Nerdahl Larsen
Elias Svingen Benyahia
Dorothea Worsøe Næss
Theo Reginald Tøndel
Solveig Elvine Granøien
Vilma Granhus Følstad
Theis Lorentz Blaasvær
Knut Wormdal
Sofie Bach Lundahl
Milan Harbak Tettey
Maya Kasbara Bue
Tobias Moxness Jarwson
Julia Hjelmeseth-Larsen
Victor Håker-Thorvaldsen
Julia Meltzer Lund-Roland
Jonas Brækken Tegnander
Oda Vettran Nederhoel
Kjerstin Nederhoel
Amelia Talset
Leon Høiland Strømme
Levi Horsgård Talset

VIGDE					
21.03 Hanne Ersdal og
Gundersen Thomas
02.05 Liv Merete Haugen og
Inge Olavsbråten
23.05 Ingrid Wien og
Glenn Andre Skjærvik
06.06 Svetlana Borodina og
Erik Amundsen
13.06 Kristin Granbo og
Jørund Hessevik
20.06 Marianne Kvernberg og 		
Thomas Skorstad
27.06 Inga Marie Ekle og
Lars Erik Nielsen
04.07 Terese Thorsø og
Peter Colbjørn Stokstad
11.07 Karoline Paus og
Thomas Jacobsen
01.08 Therese Krogh og
Alex Rufus Karaka

GRAVLAGTE		
06.03 Thea Mathilde Kjøsnes
06.03 Torbjørn Nyvold
09.03 Anne Tordis Langvik
11.03 Odd Reitan
16.03 John Erling Lund
23.03 Else Sæther
27.03 Lilly Marie Sundsetvik
07.04 Gerd Johansen
07.04 Klara Eline Esp
21.04 Bjørn Sverre Rynning
24.04 Einar Viken
08.05 Per Gunnar Aune
26.05 Karen Nikoline Persson
08.06 Ester Pauline Bergmann
12.06 Jarle Kristian Grostad
16.06 Solveig Grevstad Lian
19.06 Edvind Bye
19.06 Eleonore F. K.Strømsland
23.06 Aud Elise Sjøsæther
07.07 Mabel Ingeborg Lian

LADEMOEN SOKN
DØPTE
21.03
21.03
09.05
09.05
09.05
09.05
09.05
09.05
09.05
14.05
24.05

			
Julie Egseth
Daniel Nilsen
Ina Alexandra Fredriksen
Per Grunnreis
Linus Strøm Johnsen
Elisabeth Margrete Larsen
Nelly Lisbeth Q. Arias
Gladys Ester Q. Arias
Enya Melina Selven
Rikke Gemignani Hay
Mia Velle

07.06
21.06
21.06

Rikke Dybdahl Lien
Albert Haugen
Andrine Mørkved Skevik

VIGDE
25.07 Hanna Hermstad og
Richard McCrae-Lauba
GRAVLAGTE		
19.02 Bjarne Sagen
02.03 Karsten Margido Røsand
06.03 Greta Rigmor Thomassen

19.03
23.03
24.03
09.04.
05.05
22.05
29.05
05.06
11.06.
16.06
19.06
24.06

Jan Erik Kjersem
Rolf Malvik
Solbjørg Reitan
Oline Grenne
Hildur Jensine Lund
Magnhild Kjellrun Mølnå
Ruth Leer
Jorid Karen Lund
Stig Harry Strøm
Leif Eddmund Albrigtsen
Olaf Magnus David Brun
Bjarne Martin Granmo

BAKKLANDET SOKN
DØPTE
26.04
21.06
21.06
21.06
05.04
26.04
14.06
24.05
01.08
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Sirill Salomonsen Bjørnson
Lina Hukkelås Flack
Jens Hukkelås Flack
Sofia Arcilla Gran
Lydia Browning Johnsen
Peter Thomas Nordberg
Matheo Wraalsen Sørgård
Felix Nicolai Tomren-Dahl
Arja Andersen Tvenning

VIGDE
30.05 Kristine Nervik og
Øystein Sørdal
06.06 Anne Helene Faanes og 		
Markus Henriksen
13.06 Silje Samuelsen og
Ole Petter Lødøen
01.08 Marianne Gravås og
Vegard Midtsian
01.08 Tonje Andersen og
Arnt-Ole Tvenning

GRAVLAGTE		
04.03 Fredrik Rafael Hellen
09.03 Gunvor Overrein
27.03 Anne Marie Røed
09.04 Svein Ulvær
14.04 Siri Qvam Jakhelln
08.05 Bjørnar Schei
08.05 Liv Petrine Andersen
11.05 Johan Andreas Sagen
12.05 Olga Marie Normann
05.06 Øystein Sørum
08.07 Karin Dahl
24.07 Kjell Hammervold

Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER BAKKLANDET, LADEMOEN OG LADE
13.09 - 13.12.2015
13.SEPTEMBER - 16. SØNDAG
I TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11:00: Gudstjeneste
m/presentasjon av årets konfirmanter.
Spr. Sagen. Kirkekaffe. Foreldremøte
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse. Innsettelse av ny sokneprest.
Spr. Rosenkrantz. Brit Ninni Fossli
innsettes som ungdomsdiakon og
trosopplærer.
20. SEPTEMBER - 17. SØNDAG
I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00: Guds
tjeneste med presentasjon av årets
konfirmanter. Spr. Ellinggard. Kirkekaffe.
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse. Spr.
Rosenkrantz og tidl. spr. Bjørn Sandvik
BAKKE KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon av årets
konfirmanter. Vikarprest Steinnes
SØNDAG 27.SEPTEMBER - 18.
SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 18:00:
Kveldsmesse. Spr. Sagen. Organisten
spiller utvalgt musikk for dagen.
SØNDAG 4.OKTOBER - 19.
SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11:00:
Høymesse. Spr. Rosenkrantz
LADE KIRKE kl. 11:00:
Høymesse. Spr. Ellinggard
BAKKE KIRKE kl.18.00:
Kveldsmesse. Spr. Rosenkrantz
SØNDAG 11. OKTOBER - 20.
SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
LADE KIRKE kl. 11:00: Høymesse.
Spr. Sagen. Predikant: Dr. teol. /Professor ved HiST Ola Tjørhom

BAKKE KIRKE kl.11.00:

Høymesse. Vikarprest Steinnes

SØNDAG 18.OKTOBER - 21.
SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11:00:
Høymesse. Spr. Rosenkrantz.
LADE KIRKE kl 11:00: Familieguds
tjeneste. Spr. Sagen. Høsttakkefest.
Utdeling av 6-årsbok. Lade barnekor.
Kirkekaffe/kirkesaft.
SØNDAG 25.OKTOBER
- BOTS OG BØNNEDAG
BAKKE KIRKE kl.11:00: Felles
høymesse. Diakoniens dag. Spr.
Ellinggard. Spr. Rosenkrantz. Diakon Smørvik. Diakon og trosopp
lærer Fossli. Utdeling av 4- årsbok.
Kirkekaffe.
SØNDAG 1.NOVEMBER
- ALLE HELGENSSØNDAG
LADEMOEN KIRKE kl. 11:00:
Høymesse. Spr. Ellinggard.
LADE KIRKE kl. 18:00:
Minnegudstjeneste. Spr Sagen.
Diakon Smørvik. Kirkekaffe.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Vikarprest Steinnes
SØNDAG 8.NOVEMBER - 24.
SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Spr. Rosenkrantz.
LADE KIRKE kl. 11:00:
Høymesse. Spr. Ellinggard.
SØNDAG 15.NOVEMBER - 25.
SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 18:00: Ung
Messe. Spr. Ellinggard. Kap. Lerdahl.

Alle konfirmanter fra domprostiet deltar.
LADE KIRKE kl. 11:00:
Høymesse. Vikarprest Steinnes.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Spr.Rosenkrantz
SØNDAG 22. NOVEMBER
- DOMSSØNDAG/KRISTI
KONGEDAG
LADE KIRKE kl. 11.00:
Høymesse. Spr. Rosenkrantz
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Spr. Sagen
SØNDAG 29.NOVEMBER
- 1.SØNDAG I ADVENT
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Lysmesse. Spr. Ellinggard.
Konfirmantene deltar. Tema:
Menighetens misjonsprosjekt.
LADE KIRKE kl. 11:00: Familieguds
tjeneste. Spr. Sagen. Lade Barnekor.
Kirkekaffe/kirkesaft
BAKKE KIRKE kl.11.00: Gudstjeneste med utdeling av 6- årsbok.
Vikarprest Steinnes
SØNDAG 6.DESEMBER
- 2.S.I ADVENT
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Høymesse. Spr. Ellinggard.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Rosenkrantz
SØNDAG 13.DESEMBER
-3.SØNDAG I ADVENT.
LUCIA-DAGEN

LADEMOEN KIRKE

kl.11.00:Høymesse.
Spr. Rosenkrantz.
LADE KIRKE kl. 11:00:
Lysmesse. Spr. Sagen. Speidere fra
Trondheim 8.NSF.
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LADE, LADEMOEN og BAKKE kirke takker sine annonsører:

ÅPENT 7 DAGER I UKEN !!!

FERSKE, VELSMAKENDE BAKERI- OG KONDITORIVARER!

Tlf.: 73 52 22 80
Innherredsveien 1, 7014 Trondheim

Nonnegata 28, T: 73 51 33 43, M: 915 70 829
Bymøbler, klokker, parafinlamper m.m
Åpnet onsdager 17-20, torsdager 17-20
minst annenhver lørdag 11-15
(se på inngangsdøren for nærmere informasjon)

TV-AKSJONEN 18. OKTOBER:

VI SKAL VOKTE REGNSKOGEN
TV-AKSJONEN NRK 2015 GÅR TIL REGNSKOGFONDETS ARBEID MED Å REDDE REGNSKOG I NÆRT SAMARBEID MED MENNESKENE SOM BOR DER. MIDLENE FRA ÅRETS
TV-AKSJON SKAL REDDE ET REGNSKOGSOMRÅDE STØRRE ENN HELE NORGE OG
DANMARK TIL SAMMEN.
Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert
minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid.
For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen
og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt.
TV-aksjonen er 18. oktober. Pengene som samles inn skal
bidra til å bevare noen av verdens største regnskogs
områder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.
Bli bøssebærer for TV-aksjonen og vær med og vokte
regnskogen! På blimed.no kan du lese mer om TV-aksjonen 2015 og registrere deg som bøssebærer.
Mer om årets TV-aksjon:
Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Regn
skogen forsyner verden med mat, vann og medisiner,
og bidrar til å redde klimaet på kloden. Å redde verdens
regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer,
global oppvarming og fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som
rommer 50–80 prosent av klodens plante- og dyrearter.
Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for
vår felles framtid og for menneskene som har regnskogen
som sitt hjem.
Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettig
hetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor
samarbeider Regnskogfondet tett med menneskene
som bor i regnskogen om rettighetsopplæring, advokat
bistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til
skogovervåking. Organisasjonen jobber samtidig for nød
vendige endringer fra myndigheter i regnskogland, internasjonale organer som FN og Verdensbanken, og private
selskaper og industrier.
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920 99 749

Regnskogfondet ble grunnlagt i 1989 og er i dag en av
verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. De jobber i nært samarbeid med over 70 lokale og
nasjonale organisasjoner i elleve regnskogland.
Hva skal pengene fra TV-aksjonen 2015 gå til?
Pengene fra årets TV-aksjon går til Regnskogfondets
arbeid med å bevare regnskogen i nært samarbeid med
menneskene som bor der. Sammen skal vi bevare et område som er større enn Norge og Danmark.
Menneskene som lever i regnskogen er de som rammes
hardest når regnskogen ødelegges. Samtidig er det disse
menneskene som tar vare på regnskogen for oss alle –
for klodens og vår felles framtid.
Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å
stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette å leve
et godt liv i regnskogen.
Gjennom TV-aksjonen skal regnskogens folk få:
• opplæring i hvilke grunnleggende rettigheter de har til
skogen de lever i utfra nasjonale og internasjonale lover
• støtte til å overvåke og beskytte eksisterende
urfolksterritorier
• advokatbistand for å forsvare regnskogen eller vinne
den tilbake dersom tømmer-, olje- eller gruveselskaper
har tatt seg til rette
• støtte til å bygge og bemanne vaktposter langs
elvene for å forhindre at ulovlige tømmerhuggere tar
seg inn i urørte regnskogsområder.
• støtte i arbeidet for at myndighetene i regnskogsland
bevarer regnskog og anerkjenner urfolks grunnleggende menneskerettigheter
• opplæring i å lage kart som dokumenterer hvordan
de bruker og forvalter skogen.
Denne dokumentasjonen reduserer sjansene for at
myndighetene gir skogen deres til tømmer-, plantasje-, olje- og gruveselskaper

BUNNPRIS ROSENBORG AS

Weidemannsveien 4, 7014 Trondheim
Tlf.: +47 73 52 20 28
bprosenborg@bunnpris.no
www.bunnpris.no

MILJØGATA - INNHERREDSVEIEN
LADEMOEN VEL BLE STIFTET 11.MARS 2015 I BYDELSHUSET OG HAR I DAG OVER 70 MEDLEMMER.

Lademoen Vel skal være et åpent
forum hvor en kan ta opp viktige
saker for bydelen og nye nettverk
kan bygges. En av de viktige
sakene i det siste har vært Inn
herredsveien. I de politiske vedtak
ene i forbindelse med planlegging av Strindheimstunnelen lå
det føringer om nedbygging av
Innherredsveien til to felt og ut
forming en miljøgate. Arbeidet ble
likevel ikke satt i gang , derimot ble
en superbusstrasè vedtatt av
politikerne. Derfor engasjerte Lade
moen Vel seg i saken. Et innbyggerinitiativ med over 1000
underskriver fikk saken igjen på
sakskartet i bystyret. På folke

møte den 3.juni i Dokk
huset,
arrangert av Lademoen Vel,
skjedde så det gledelige! Det
ble et klart politisk flertall for å
støtte en forsøksordning på ett
år med to felt! Statens Vegvesen
er den som nå skal komme med
en konkret utforming som formannskapet skal vedta, og vi
venter spent på hvordan dette vil
bli. Vi må nok fortsatt leve med
gjennomgangstrafikken. Bussen må
frem! Men vedtaket skaper for
håpninger om at det kan utvikles
en miljøgate i bydelen, med bre-
dere fortau og muligheter for både
uteservering og andre møteplasser
for ung og gammel. Kanskje vil det

JULEMESSE 2015
Lade menighet arrangerer Julemesse i
K.A.senteret Haraldhårfagres gt.2

FREDAG 20. NOV.KL.11-15.
LØRDAG 21.NOV. KL.11-15.
Salg av håndarbeid, julepynt og julebakst.
Kàfe med salg av kaker, smørbrød og varmmat.
Åresalg, utlodning og tombola

også inspirere næringslivet til
nyskapende satsing.
Likevel bør alle være våkne og følge
med. Det er valg og et nytt bystyre
kan legge andre føringer. Nå er
derfor tiden for å utfordre de
politiske partiene i valgkampen.
Lademoen Vel vil fortsatt følge
med, involvere oss og tale by
delens sak. Vi er glad for at vi er
blitt lovet deltagelse i det videre
planarbeidet. For i utviklingen av
bydelen til en unik, spennende,
attraktiv og fremtidsrettet del
av Trondheim er Innherredsveien
et viktig element!

LOKALHISTORIE
TIL SALGS
“Historieglimt”, flere hefter
til kr. 100, kan kjøpes på
Kirkekontoret på Buran og hos
skomaker Ålberg i Fjæregata 3.

NESTE NR. KOMMER UT I STARTEN AV DESEMBER • UTBÆRING UKE 49 • STOFF LEVERES INNEN UKE 45
Bladbærerne henter bladet på Østbyen eller Lade kirkekontor. Henting kan avtales ved henvendelse til kontorene.
Menighetsbladet gis ut av Bakklandet, Lademoen og Lade menigheter. Bladets kontonr. er: 8601.43.54036.
Gaver til menighetsbladet kan sendes til denne kontoen eller leveres på kirkekontorene.

Utforming: daffydesign.no

VELKOMMEN

