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“DET VAR IKKE PLASS TIL DEM”
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6 OG MENS DE VAR DER, KOM TIDEN DA HUN SKULLE FØDE, 7 OG HUN FØDTE SIN SØNN, DEN
FØRSTEFØDTE, SVØPTE HAM OG LA HAM I EN KRYBBE. FOR DET VAR IKKE PLASS TIL DEM I HERBERGET
Det lille barnet var
en fremmed.
Kapasiteten på
overnattingssteder
var sprengt, han
hadde verken fa
milie eller venner der, og selv om
fødselen var nær, ble foreldrene
ikke tilbudt annet enn en stall. Jule
evangeliet handler om hyrder på
marken, om tre vismenn som reiste
langveisfra for å gi gaver, ja, til og
med om storslåtte, strålende himmel
vesener som sang til Guds ære på
marken. Men fortellingen skildrer
også en liten familie som kom langveis
fra og som det ikke var plass til.
Det er ikke mulig å lese fortellingen
uten å tenke på den situasjonen som
omgir oss og preger oss sterkt i
disse dager. Store folkemasser er
på vandring, og vi kan ikke løpe fra
spørsmålet om det er plass til dem.
Har vi plass?

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 Johanna Trønnes,
Tlf. 952 63 425

Juleevangeliet er også fortellingen
om Gud som kommer til oss som et
barn, som en fremmed. Spørsmålet
vi får i møte med julens fantastiske
hendelse, ligner på det første:
Gir vi ham plass?
Sammenhengen mellom disse to
utfordringene lever også på et
dypere plan. Vår vilje og evne til ta
i mot det lille barnet og evangeliet
han kommer med, vil spille en rolle
i forhold til vår vilje og evne til å
møte vår tids utfordringer, og vår
tids fremmede. Det er ingen som
ikke forstår at flyktningekrisen er en
del av store og komplekse spørsmål.
Våre handlinger dreier om mer enn
tro og moral – de berører også
politiske prioriteringer og kulturelle
overveielser. Likevel har kirken alltid
lært at barnet kom med et fredsbudskap; et budskap om neste
kjærlighet og omsorg.

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 Ingrid Stina Halmø
Tlf. 924 08 353

Eyvind Skeie har oversatt en jule
salme fra New Zealand. Den er en
vakker fredsbønn som omslutter barn
over hele jorden – den kommer til å bli
sunget mye denne julen:
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud.
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner
julens fred.

SOVENDE
JESUSBARN

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
Misbrukt, skadet i den dype natt.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner
julens fred.
Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet,
Vis hvert jordbarn himlens herlighet.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner
julens fred.
Med ønske om velsignet jul,
Helga Haugland Byfuglien

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

TEKST: MAGNE BØ

JOMFRUSØNN HIMMELBARN
SOVNET INN PÅ GULVET AV SMERTENS TRE
DET ER DA NOE TIL PUTE DEN FROMME MESTER HAR GITT DEG Å DRØMME PÅ
BLOMSTRE DU, FOR ENDA LIGGER FADERENS HERLIGHET DEMRENDE I KNOPP
DEN SOM BARE KUNNE ANE BILDENE GJEMT BAK DEN
HØYE PANNE MED DE MØRKE ØYENBRYN
BILDER MALT MED MYKE PENSELSTRØK
JOMFRUSØNN HIMMELBARN

Ovenstående maleri og dikt får stå
på egne ben. Men noen bemerk-
ningerkan likevel være på sin plass.
Den italienske maleren Francesco
Albani (1578-1660) er mester
for maleriet. Han malte såkalt alle
goriske bilder, det vil si at hver del
av maleriet peker ut over seg selv
og betyr noe utenom maleriet.
Den tyske dikteren Eduard Mørike
(1804-1875) er mester for diktet.

På tross av at han deler av livet vir
ket som prest, har den religiøse
følelse en beskjeden plass i hans
lyrikk. Dette diktet er dermed et
skikkelig unntak, i og med at sjel
den kommer forbindelsen mellom jul og påske bedre frem enn
her. Mørike kom noe i skyggen av
Heine, men betydelige kompo-
nister som Schuman, Franz og
Brahms har tonesatt mange av

hans dikt. Dette gjelder i høy grad
også den østerrikske komponisten Hugo Wolf som i 1888 hadde
tonesatt ikke mindre enn 53 av
Mørikes dikt, inkludert Sovende
Jesusbarn. Det mangler ikke på
sangere som har sunget inn Sovende Jesusbarn på plate. Likevel må det
være lov å anbefale Marianne Beate
Kielland. I sin juleplate Sæle Jolekveld
er den et av høydepunktene.
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Johannes Smemo. Der var min studiekamerat og
kollega som skoleungdomsprest, Gunnar Stålsett,
som mange år senere ble biskop. Nåværende biskop
Kvarme var aktivt medlem av kristelig skolelag i
Trondheim da jeg var studentprest der i byen. Ved
Universitetet kom minnet om 7. juni 1951 da jeg
fikk en blank ener i hebraisk! Nå lå Slottet foran meg
i all sin nyoppussede prakt i solen den fine oktober
dagen. Jeg ble minnet om vårdagen i 1954 da da-
værende kronprins Olav delte ut Den norsle Korea
medalje til oss som hadde vendt tilbake fra FNtjenesten ved det norske feltsykehuset NorMASH.

TORSHOVGUTT
MØTER KONGEN
Min 85 årsdag falt på tirsdag 13. oktober 2015. Samme dag var jeg invitert
til Slottet for å møte kong Harald 5 sammen med de andre som hadde fått
Kongens fortjenestemedalje siste år.
TEKST: PER ØVERLAND • FOTO: NTB

v
Det ble en underlig dag. Siden 1962 har jeg bodd i
Trondheim. Årsdagen ble feiret med familien lør
dagen før jeg dro til Oslo. Jeg overnattet på et
hotell ved Oslo S. Tirsdagen ble en fin solskinnsdag selv om morgenen var tåket. Vandringen opp
mot slottet startet på Jernbanetorvet. En gammel
mann har også med seg gutten han en gang var.
Før krigen hadde jeg sammen med kamerater fra
Torshov utforsket byen og streifet rundt alle sted-
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er for å bli kjent med hjembyen. Ikke minst spennende var Østbanen og slumstrøkene der Oslo S
nå ligger. Nå gikk den lille gutten fra Torshov
oppover Karl Johans gate med Slottet som mål.
Gangen oppover ble samtidig stadier på livets vei.
Ved Domkirken, som vi kalte Vår Frelsers Kirke,
dukket minnet frem fra 1. oktober 1958 da jeg
ble ordinert til prest i Den norske kirke ved biskop

Så gikk turen inn Slottets hovedinngang flankert av
gardesoldater. Innenfor viste andre gardister oss
til et stort rom der statsrådene samler seg før stats
råd hos Kongen på fredagene. Der var garderoben og
en rekke av Kongens adjutanter og sekretærer og
andre av Slottets ansatte hjalp oss av med ytter
tøyet. Hoffsjefen ønsket velkommen. Hun under
streket at alle ansatte var her for vår skyld. Konge
paret hadde tydeligvis instruert alle om å vise et
blidt ansikt og være tjenestevillige. Det så ikke ut
som om det var noen tung byrde. Under hele arrangementet var det helt tydelig at Slottet ville
vise mottakerne av Kongens fortjenestemedalje
at vi skulle vises ære. Før vi høytidelig skulle hånd
hilse på kongen og dronningen overlot hoffsjefen
til sjefsomviser på Slottet å holde en omvisning
i noen av bygningens mest kjente rom. Først så vi
det berømte Fugleværelset som er dekorert med
vekster og fugler. Deretter så vi dronning Mauds
kabinett og det såkalte Speilrommet. I alle rom
mene fikk vi benytte stoler og sofaer mens guiden
snakket. Unntatt var Speilrommet der de gamle
møblene var for skrøpelige. Der var det satt frem
klappstoler. Mange av oss trakk jo på årene så de
ansatte var svært omsorgsfulle om noen kunne ha
behov for noen form for assistanse.
Turen gikk så opp den brede hovedtrappa opp til
andre etasje. Der gikk vi i orden to og to inn i det
store mottakelsesrommet. En av adjutantene ropte
høyt og tydelig navnet på hver enkelt som så gikk
frem og håndhilste først på kong Harald og deretter
på dronning Sonja. Jeg var den siste, nummer 34,
av medaljemottakerne. Vi ble fotografert av Norsk
telegrambyrås (NTB’s) fotografer. Så fulgte selve

lunsjen i den store festsalen. Den er praktfullt stelt
som rommene ellers på Slottet. Vi hadde fått utdelt bordkort. Vi ble benket rundt fint dekkede,
runde bord. Stolen ved siden av min stod tom voktet av en adjutant. Der kom kongen og satte seg!
Det var en ære! Vi fikk en riktig hyggelig prat rundt
bordet takket være kong Harald som med en gang
fikk bort ærefrykten for situasjonen. Han holdt en
velkomsttale som understreket hvor viktig frivilligheten er i vårt samfunn. Jeg har sjelden hørt en
så klar påvisning av verdien av ubetalt innsats. Jeg
tror mange av oss som hadde fått medaljen, gled
et oss over det han sa.
Siden jeg satt ved siden av kongen, minnet jeg
om da jeg var vert for ham og dronningen da vi
gav æresdoktorat til den islandske presidenten
Vigdis Finnbogadottir på Dragvoll da jeg var rektor ved Universitetet i Trondheim, AVH. Da sa han
at det var lenge siden. Ja, det var 20 år siden!
Så gikk jeg lenger tilbake og nevnte at vi på sett
og vis var skolekamerater. Vi hadde mange av de
samme lærerne ved Oslo katedralskole. Han begynte da jeg sluttet ved examen artium i 1949.
Jeg nevnte også at vår felles religionslærer, Harald
Johannessen, hadde bedt meg komme til Haralds
klasse for å snakke om buddhismen jeg hadde
møtt i Østen. Jeg avslo fordi jeg da ville ha sagt
flere ting som ikke stemte med læreboka klassen brukte. Da lo Kongen godt. Jeg fortalte hvor
viktig det hadde vært for meg som Torshovgutt å
bli opptatt ved landets mest berømte gymnas. Ja,
sa han, det er klart at vi fra de mer bortskjemte
kretsene tok fordelene som mer selvsagt. Mens vi
satt ved bordet fortalte sjefsguiden særskilt om
den store festsalens historie. Til slutt grep dronning Sonja ordet og takket en strykekvartett fra
Edvard Munch videregående skole. De hadde spilt
flere flotte komposisjoner. Dronningen tok så opp
tråden fra Kongens tale og understreket at frivillig innsats også i fremtiden ville ha stor betydning.
Dermed var det hele slutt. Fra den store festsalen
gikk vi ut i rommet rett bak slottsbalkongen som
det var morsomt å se fra innsiden. Spaserturen ned
Karl Johan fra Slottet ble en lang tur for å fordøye
alt som hadde skjedd hos Kongen. Torshovgutten
var mange fine minner rikere.
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EN GOD SAU HAR MYE ULL
EN SAU SOM ER TEGNET SOM BARE EN RUNDING MED FIRE BEN ER IKKE LIKE FIN SOM
EN SAU SOM ER LAGET AV MANGE KRUSSEDULLER, MEN EN SAU BLIR DET UANSETT.
TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ
FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN

På et møterom på loftet hos Kirkens
bymisjon pakkes matpakken opp og
kaffen sjenkes i koppen. Vi møter Lade
gutten som bor i sitt barndomshjem
fra da Lade var en nybygd bydel med
mest arbeiderboliger, Ladestien ikke
eksisterte og skogen langs fjorden var
barnas rike. I Smestubukta haddde de
småbåter de kunne dra ut og fiske med.
Speider´n for han var en liten gjeng
med én gutt som var et år eldre enn de
andre. Han ble utnevnt til patruljefører.
Fra tidlig alder fikk Karl Sellgren (59)
være med å utforske små og store
turer i skog og fjell på egenhånd.

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.

Veien til Karl har vært som å tegne
en sau. En skikkelig kraftig sau med
mange krusseduller av god og tykk ull.
For det er ikke alle liv som former seg
like enkelt, noen ganger tar det litt tid
før man finner sin plass. Fra gymnaset
av måtte Karl jobbe litt for å holde
motivasjonen oppe, og etter det har
han prøvd seg på mye forskjellig fra
økonomiskole, arkitekturutdanning,
filosofi, psykologi, forsvaret, sosialan-
tropologi og geografi for å nevne noe.
Som utskrevet befal i forsvaret har
han vært i Sør-Libanon og Somalia.
Et samboerforhold med en stesønn
førte han til Island, hvor han arbeidet
med jordskjelvovervåkning under
Islands Meteorologiske institutt, tok
turguideutdanning og ble i 4-5 år,
før han returnerte til Trondheim og
endte opp med hovedfag i geografi.
-Jeg tror det er viktig å være ærlig om
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setter pris på. Ja, og etter noen år
med krussedulltegning og stitramping
fant han en turleder, en kvinne,
Kristin Helset. Og hva er vel vitsen
med å vente, når man vet at man har
funnet den store kjæligheten. Så etter 2-3 måneder kjøpte de like gjerne
hus sammen, en liten enebolig i Angell-
Gjennom sine filosofiske studier og trøa. Nå bor de i Karls barndomshjem,
samtaler med studiekamerater be- er gift og har en datter og to sønner.
stemte han seg for å ha et kristent
standpunkt til livet, og han ville ikke Kristin likte å gå jevnlig i kirken, og de
melde seg ut av kirken som mange gikk gjerne sammen i Lade kirke. En
gjorde på den tiden. Han er medlem dag etter gudstjenesten ble han spurt
av kirken på et prinsipielt grunnlag om å stille til valg i menighetsrådet.
-Hvis jeg synes det er litt vanskelig Etter studietiden sin hadde han mest
å tro til tider, ja da er jeg skapt for at forholdt seg til retten til å være kristen,
jeg skal synes det er litt vanskelig da. men i det han fikk dette spørsmålet
kjente han også på plikten med å
Selv om Karl har noen mil med stier være kristen, så da kunne han ikke si
bak seg, er det akkurat der han føler nei. Han hoppet inn i oppgaven og tok
seg god. Den «frie» speidertroppen lederrollen ved første konstituering.
hans har fulgt han gjennom livet og I løpet av tiden i menighetsrådet fikk
han gleden av å være med på å starte
gitt han påfyll til kropp og sjel.
opp både babysangen og barnekoret.
-Jeg fungerer på tur, det gir meg Karls drømmekirke er en folkekirke
virkelig noe, sier han med et smil og hvor omsorg er et sentralt begrep.
minnes mange gode turopplevelser.
Til og med fra tiden hans i Somalia. I 2002 fant også karrieren tid for å
Som FN-soldat var han med på Blomstre. For da var det en ledig jobb
oppdraget om å «redde sultne men som fagansvarlig for natteravnene i
nesker», men det var jo ekte krig. Trondheim med Kirkens bymisjon som
Det føk granater, og flere fra trop- arbeidsgiver. - Det er jo helt fantaspen hans ble skadet. Til og med tisk å kunne jobbe et sted som har som
denne tiden kan Karl se tilbake på visjon at menneskene i byen skal erfare
som den muligheten det ga han til å respekt, rettferdighet og omsorg, med
et slagord som er «Rom for alle». Så
bestige Killimanjaro.
her er han, og her blir han og er med
Det å ha naturen som fristed for på å spre ekte hjertevarme ute på
kropp og sinn er noe han fremdeles gata - midt på natta.
dette til ungdommen. Det er lov til
å bruke litt tid før man finner ut hva
man skal gjøre med livet. I dagens
samfunn er det så stort fokus på for
ventninger og prestasjon. Men mange
av oss har lagt en god del stier bak
oss før vi finner roen.
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UNG OG PERFEKT
NINNI FOSSLI
Menighetspedagog
og diakon

Selv om undersøkelser viser at
dagens tenåringer gjør det bedre
på skolen, har høy terskel for rus
bruk og liker å være sammen med
sine foreldre, gir deres psykiske
helse grunn til bekymring. Det er
ikke i seg selv feil å prestere, men at
hele samfunnet er prestasjons
orientert, er et større problem. Når
samfunnet verdsetter prestasjon og
perfeksjon kan skamfølelse oppstå.

jentene går opprøret innover. Selv-
kritikken erstatter samfunnskritikken.
Gutter skårer høyere på ensomhet
enn tidligere.
«Ensomhet» Sosiale medier er antisosiale. Alene sammen-koblet
på- lenker er illusjoner om kontakt.
De enestående unge - De enestående unge.
Hvordan nå fram til dem?

Materiell luksus skaper ikke nødvendigvis «luksusproblemer».
Hva er luksus for oss? Luksus er det
iPhone som en skammemaskin.
man ikke har. Hva mangler ungdom:
Hva som utløser skam i vår kul- Oversikt, ro, forutsigbarhet, miljø,
tur har endret seg de siste tiårene. mening med livet.
Tradisjonell skam har oppstått når
en har gjort for mye ut av seg selv. Vi dreies til ytre styrte mennesker.
Vår skam i dag er å gjøre for lite ut Tryggheten blir borte når tradi
av seg selv. I dag skal du stille deg sjoner er på vei ut. Samfunnet er i
ut og slik gjøre deg selv til et objekt. stadig endring. Vi lever i et opp
bruddsamfunn. Da blir vi mer oppPå sosiale medier, slik som facebook, merksomhetssøkende og avhen
får man respons, pynter på fasaden gig av respons.
og legger på lykkelig happening.
Vi sender oss ut som prosjekter og Vi lever i et « radarsamfunn». Vi
får tilbake respons. Er det bra nok? er opptatt av hva andre tenker
Er jeg fin nok? Da kan man lett få og hva som er trendy akkurat nå.
følelsen av ikke å være bra nok.
Det er meg det er noe galt med. Det er nye krav i dag enn før. Før
skulle man være lydige og gudForeldre etterlyser ungdomsopp fryktige. Nå skal man være sosial
rør, på universitetet klager de over kompetente og selvstendige. Før
lydige studenter. Saken er at hos i tiden skulle man være vanlig og
Hei.
Jeg heter Brit Ninni Fossli og jobber som
menighetspedagog i halv stilling og diakon
i halv stilling for unge i domprostiet.
I løpet av neste år skal vi ha ferdig trosopp-
læringsplan for alle menighetene. Denne planen
skal inneholde trosopplæringstiltak for alle årskull fra 0-18 år og skal godkjennes av biskopen.
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Som diakon er jeg med på det som er ungdoms-
arbeidet i prostiet. Vi har ledertrening for ung
dom året etter konfirmasjon. De har undervisning fire kvelder i året, har egen lederleir og
avslutter med pilegrimsvandring fra Skaun til
Nidarosdomen. Det er også en ungdomsklubb,
JCNO, i Kirkestuene på Weisenhuset. Vi har
faste samlinger ca. en gang i måneden.

Det er en kroppslig dyrking i dag.
Kroppen er vårt fremste sosiale
medium. Kroppen blir et språk for
sinnet og det sosiale. Det er dypt
og grunnleggende overflatisk. Norm
ene blir trangere. Vi dyrker det
«glatte» og tar bort spor av levd
liv. Vi bruker kroppen som bevis på
at vi har kontroll. Jeg rydder tal
lerken, jeg går på treningsstudio.
Altså: Man er overopptatt av den
ideelle kroppen og har lite kontakt
med den levde kroppen. Man flytter
angsten over på tallerkenen Vi
burde vært mer opptatt av mål
tider. Det fremmer barns språk
og prestasjoner.
Det kan være vanskelig for for
eldre og oss som jobber med
ungdom å se hva som skjer og vite
hvordan ungdommene har det.
Derfor må vi hele tiden være
genuint nysgjerrig for å finne ut
hvordan de egentlig har det.
Ungdommene har måltid sammen, tar opp for
skjellige tema og avslutter med korssamling.
Ungdomslederne er ledere på konfirmant
leir og andre store tiltak i prostiet.
Jeg var så heldig å få bli med på leir sammen
med konfirmanter og ungdomsledere for første
gang nå i november. Det er et godt innarbeidet
opplegg og det så ut til at ungdommene trivdes.
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ikke stikke seg fram. Nå skal man
være spesiell og unik. Å være
«ekstraordinær» = ordinær.
Det store paradokset er sammen
ligningens psykologi. Vi ser på
blogger: Jeg vil bli meg selv, ved
å bli akkurat som deg. Man defi
nerer seg selv ut i fra andres presta
sjoner. På kommentarfeltet kan
man ofte se ytringer at de unge
drømmer om å bli like fin og flink
som den som skriver bloggen.

f

f

f

I OKTOBER VAR DIAKON SISSEL SMØRVIK OG JEG PÅ DIAKONIKONFERANSEN
I OSLO, DER TEMAET VAR «UNG OG PERFEKT» DET VI LÆRTE DER ER VIKTIG
Å HA MED SEG I KONTAKT MED UNGDOM I DAG. VI HØRTE ET FOREDRAG AV
BLANT ANNET PSYKIATER OG FORFATTER FINN SKÅRDERUD. HAN SIER:

Dagens ungdom kalles generasjon
prestasjon. De er unge og mottar
daglig krav om å være perfekt på
mange plan.

f

f
f

f

f

f

f
PÅ VANDRING

f

f

f

f

ÅRETS KONFIRMANTLEIR BLE ARRANGERT 6.-8/11. VI HADDE TRE INNHOLDSRIKE
DAGER PÅ MJUKLIA LEIRSTED PÅ BERKÅK, NOE VI HÅPER BILDENE VISER.
TEKST: JAN A. SAGEN
FOTO: KONFIRMANTENE

Årets tema var «På vandring», et svært aktuelt tema
både i verden og i konfirmantenes liv. Vi er på vandring i livet, i troen, i verden. Vi er i utvikling, livet gir
rom for utfoldelse og utforskning. Vi ser medmen
nesker som kommer til vårt land etter lang vandring
som flyktninger. Mange har opplevd et liv fullt av
vold, uten fremtidsutsikter. Både dåpsperla og ørken-
perla fra kjedet som kalles Kristuskransen gir inn

hold til dette å være på vandring, i glede over Guds
gaver, men også når livet byr på utfordringer og motgang.
Vi har sett 96 konfirmanter og vel 30 ledere som har
levd sammen, trivdes sammen og vandret sammen.
Flere konfirmanter gav uttrykk for at leiren skulle
vart lenger, det er et godt tegn for vandringen videre.
TAKK FOR LEIREN !
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Nytt fra

LADE
LYSMESSEN med speiderne er på

selveste Luciadagen søndag 13/12
kl. 11 i Lade kirke.

JULEKONSERT «Vi synger julen»

inn 20/12 kl. 18 i Lade kirke

JULEAFTEN er det tre familieguds

tjenester i Lade kirke kl. 13, 14.30 og 16.

FAMILIEGUDSTJENESTE med 2

åringer. Til familiegudstjenesten
10/1 blir 2-åringene på Lade invitert. Dette er del av menighetens

trosopplæringstilbud. Invitasjon
kommer i posten rett over jul.

ÅPEN KIRKE. Lade kirke er åpen

fra kl. 12-14 den siste torsdag
hver måned for en stille stund:
28/1, 25/2, 31/3.

ELDRES DAG 31/1. Gudstjeneste
i Lade kirke kl. 11. Middag, kaffe,
kaker og underholdning på KASenteret etterpå. Påmelding til
Øyvind Arnesen 911 14 112

BABYSANG i KA-Senteret torsdager
kl.11-12:14.og28/1,11.og25/2og10/3

VÅRBASAR 5/3 kl. 11-15 i

Lade skole hver torsdag 14.30-15.30.

KA-Senteret.

FORMIDDAGSTREFF i Lille sal på

KA-Senteret: 12/1, 9/2 og 8/3.

LADE BARNEKOR, Ballade, øver på
LADE KIRKEKOR øver hver

tirsdag på KA-Senteret fra 17-19.
Kontakt organist Øivind Netland.

LADEMOEN
«VI SYNGER JULEN INN I LADE
MOEN KIRKE» søndag 20/12

kl. 18.00: Lademoen kirkekor deltar.

DIAKONIENS
DAG
SØNDAG 25. OKTOBER feiret menighetene i Østbyen
Diakoniens dag i Bakke kirke med fokus på barn og unge.
Hele menigheten tok del i dramatiseringen av fortellingen
om Jesus som stiller stormen.
I anledning dagen var det også utdeling av 4 års bok for
4-åringene i Bakklandet. Barnegruppa BALLADE deltok
med flott sang.
BLI MED OG

TENN
ADVENTLYS
på Kristiansten Festning

kl 13.15 alle søndager i advent
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JULETREFEST i kirka for liten og stor

søndag 3/1 kl. 16.00.
Gratis inngang.

«ELDRES DAG» søndag 31/1

kl.11.00 på Laugsand bydelskafé.
Spr.Ellinggard og diakon Smørvik.
Middagservering

KVINNERS SPRÅKKAFÉ hver

fredag kl. 11.00

LESEKVELDER med Hege Merakerås LADEMOEN KIRKEKOR øver hver
torsdag 21/1, 11/2, 17/3. Starter onsdag kl. 19.00
kl. 17.00 med felles middag. Åpen
for liten (og stor).
KARNEVALGUDSTJENESTE søndag
7/2 kl. 17.00. Servering av kirkepølser
SPRÅKKAFÉ hver mandag kl. 18.00 fra kl. 16.00 Utdeling av 6-årsbok.
KULTURKVELD søndag 24/1

BAKKLANDET
BABYSANG annenhver torsdag
i Bakklandet menighetssenter kl.11.
Gratis lunsj. Neste: 07/1
STRIKKEKAFÈ: Annenhver tirsdag
i Bakklandet menighetssenter kl.11
Neste: 08/12. Gratis vafler og kaffe.
SENIORTREFF onsdag 25.nov kl.12
på Bakklandet menighetssenter

29/11: Feltprest Frode Lagset og Luftforsvarets musikkorps
06/12: Biskop Tor Singsaas. Lademoen kirkekor og barnekor fra Singsaker skole.
13/12: Pastor Jan Gravås fra Betel. Betel Brass.
20/12: SokneprestHilde Rosenkrantz. Bakklandet menig
het og forsangere fra domkirkens oratoriekor. Servering.

«ELDRES HYGGESTUND» kl.
12.00 : onsdag 20/1, 20/2, 9/3.

FAMILIEGUDSTJENESTE m/ ut
deling av 6- års bok søndag 29/11
kl.11 i kirka. Lyssalg etter gudstjenesten. Inntekten går til menighetens
misjonsprosjekt på Madagaskar.
Bli med og TENN ADVENTLYS på
Kristiansten Festning 1. søndag i advent, 29/11 kl.13.15: Feltprest Frode
Lagset og Luftforsvarets musikkorps

2. søndag i advent, 06/12 kl.13.15:
Biskop Tor Singsaas. Lademoen kirkekor og barnekor fra Singsaker skole.
3. søndag i advent, 13/12 kl.13.15:
Pastor Jan Gravås fra Betel. Betel Brass.
4. søndag i advent, 20/12 kl.13.15:
SokneprestHilde Rosenkrantz. Bakklandet menighet og forsangere fra
domkirkens oratoriekor. Servering av
varm drikke og pepperkaker.

FELLES
VETERANLEIR

11.-14/2- 2016:
For ledere og konfirmanter fra 2015
og 2014 får egen invitasjon.

LYS VÅKEN 12.-13/3-2016: Et tilbud

innen trosopplæringen for 12-åringer i
våre menigheter. Vi overnatter i Nidaros-

domen, forbereder gudstjeneste og
bruker kirkerommet både til lek og
læring. Egen invitasjon kommer i posten.
11

Livets gang

LADE SOKN
DØPTE
23.08
23.08
23.08
06.09
06.09
13.09
13.09
20.09
04.10
04.10
11.10

Emil Andre Jørgensen
Leonore Dahl Brox-Rande
Daniel Momyr
Isai Lykke Neergaard
Georg Hjartnes Naavik
Leander Olai Vorren
Alma Eldrup Aavatsmark
Vetle Tronvold
Martin Olsen-Kalstad
Vetle Keiseraas Trefjord
Birk Skrove Bjugan

11.10
11.10
18.10
18.10

Alida Iversen
Dortea Risnes
Ellie Wetting Michaelsen
Mie Iversen

VIGDE				
22.08 Jannicke Iren Aune
og Andreas Birkeland
05.09 Lise Wiseth
og Marvin Wiseth
12.09 Eva Tiller og Vidar Sæther

GRAVLAGTE		
31.07 Ambjørg Øwre
21.08 Åse Synnøve Hanebo
01.09 Ingrid Oline Basmo
18.09 Gunn Marion Pedersen
18.09 Svein Georg Mogseth
18.09 Kari Muhle
18.09 Marie Johnsen
09.10 Elise Mogseth Skrove
13.10 Alfred Adolf Wean
15.10 Geir Helge Kristiansen

Velkommen i kirke:

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE
20.12 - 13.03.2015
SØNDAG 20.DESEMBER4.SØNDAG I ADVENT

kl. 18.00:
Vi synger julen inn. Lademoen kirkekor. Spr. Ellinggard.
LADE KIRKE kl. 18.00: Vi synger julen
inn. Lokale musikere og Lade kirkekor.
Spr. Sagen.
BAKKE KIRKE kl.12.00: Familiegudstjeneste på Kristiansten festning.
Vikarprest Marianne Steinnes og spr.
Hilde Rosenkrantz. Konfirmantene
deltar. Tenning av adventslys på festningen kl.13.15.
LADEMOEN KIRKE

LADEMOEN SOKN
DØPTE
14.08
30.08
30.08
20.09
04.10
08.11

			
Frida Schjetne Johnsen
Jakob Strømsholm
Johanna Lunheim
Viktor Lindboe
Jakob Årrestad Halmøy
Aiden Langø Kovacic

VIGDE
22.08 Karin Elisabeth Alterskjær 		
og Arnt Ove Kirknes
15.09. Tone Haugan
og Bård Haugen

GRAVLAGTE		
02.07 Petter Alf Øverås
23.07 Elsa Krag
24.07 Anne Mari Larsen

2.JULEDAG - 26.DESEMBER
LAUGSAND BYDELSKAFÉ kl.

11.00:
Gudstjeneste. Spr.Ellinggard.
Kirkekaffe.

LADESLETTA HELSE- OG VELFERDS
SENTER kl. 11.00: Gudstjeneste med

nattverd. Spr Sagen.
NYTTÅRSAFTEN – 31. DESEMBER
ROSENBORG KAPELL kl.16.00:
Gudstjeneste. Spr. Sagen.

NYTTÅRSDAG – 1. JANUAR
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Høymesse. Spr. Rosenkrantz .

JULAFTEN - 24.DESEMBER
LADEMOEN KIRKE kl.

BAKKLANDET SOKN
DØPTE
23.08 Elsa Bédrune Glomstad
23.08 Cassandra Victoria
Navarro Langø
13.09 Nora Birkevold
13.09 Gabriel Brandli Høgnes
13.09 Astrid Høines Reinertsen
13.09 Sigurd Warø Sæther
20.09 William Grinde Øien
25.10 Nicolas Johnsen Quintanilla
01.11 Ada Ulsund Forbergskog
01.11 Nila Færø-Finnvik
01.11 Herman Hanekamhaug
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VIGDE
15.08 Hanne Gabrielsen
og André Lund
29.08 Heidi Fredly
og Espen Karlsrud
26.09 Janniche Hiltula
og Simon Rekkebo
03.10 Margaret Vikan
og Sindre Frøhaug

GRAVLAGTE		
13.07 Sylvia Margrethe
Furan Haave
07.08 Oddmund Garberg
14.08 Marie Ansnes
21.08 Øyvind Ofstad
25.08 Anders Gynnild
28.08 Jorunn Augdal
04.09. Ole Lars Haltbrekken
18.09 Marianne Helene Wiklund
29.09 Astrid Dagmar Kilnes

16.00: Julaftensgudstjeneste. Vikarprest Marianne Steinnes.
LADE KIRKE: Familiegudstjenester kl.
13.00, 14.30 og 16.00. Spr Sagen.
BAKKE KIRKE kl.16.00: Julaftengudstjeneste. Spr. Rosenkrantz.
JULEDAG - 25.DESEMBER
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Spr.Ellinggard.
Lademoen kirkekor.
LADE KIRKE kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste.
Vikarprest Marianne Steinnes.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høytidsgudstjeneste.
Spr. Rosenkrantz.

SØNDAG 3.JANUARKRISTI ÅPENBARINGSDAG
LADEMOEN KIRKE kl.16.00:
Juletrefest for liten og stor.

SØNDAG 10.JANUAR- 2.SØN
DAG I ÅPENBARINGSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Etiopisk-norsk gudstjeneste
v/ Ellinggard, Birru og Smørvik
Kirkekaffe
LADE KIRKE kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. 2-åringer invitert. Trosopplærer Brit Ninni Fossli og
spr. Sagen. Kirkekaffe.
BAKKE KIRKE kl.11:
Høymesse. Spr. Rosenkrantz.

SØNDAG 17.JANUAR – 3.SØN
DAG I ÅPENBARINGSTIDEN

LADEMOEN KIRKE kl. 18.00:
Høymesse. Innsettelse av Agelika
Grandy-Teig Domprost Jepsen og
sokneprest Ellinggard deltar.
Lademoen kirkekor. Kirkekaffe.

SØNDAG 24.JANUAR –
SÅMANNSSØNDAGEN
LADE KIRKE kl.

Spr. Sagen.

11.00: Høymesse.

BAKKE KIRKE kl.11.00:Høymesse.
Kapellan Angelika Grandy- Teig.

SØNDAG 31.JANUARKRISTI FORKLARELSESDAG
LAUGSAND BYDELSKAFÉ kl.

11.00:
ELDRES DAG. Gudstjeneste spr. Ellinggard og diakon Smørvik. Middag
LADE KIRKE kl. 11.00:
Høymesse. Spr. Sagen. Ingen dåp.
Eldres dag på KA-Senteret. Middag
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse.
Spr. Rosenkrantz.
SØNDAG 7.FEBRUARFASTELAVENSSØNDAG

LADEMOEN KIRKE kl. 17.00:
Karnevalsgudstjeneste. Kap.GrandyTeig. Utdeling av kirkebok til 6-åringene.
Servering av kirkepølser fra kl. 16.00.
LADE KIRKE kl. 11.00: Høymesse.
Spr. Ellinggard.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Spr. Rosenkrantz.
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LADE, LADEMOEN og BAKKE kirke takker sine annonsører:

SØNDAG 14.FEBRUAR –
1.SØNDAG I FASTETIDEN

SØNDAG 28.FEBRUAR3.SØNDAG I FASTETIDEN

LADEMOEN KIRKE kl.11.00:

LADEMOEN KIRKE kl.

Høymesse. Spr.Ellinggard.
SØNDAG 21. FEBRUAR –
2.SØNDAG I FASTETIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse. Spr.Rosenkrantz.
LADE KIRKE kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste. Spr. Rosenkrantz.

BAKKE KIRKE kl.11.00:

18.00:
Kveldsmesse kap. Grandy-Teig.
Kantor spiller utvalgt musikk for
dagen.Nattverd
LADE KIRKE kl. 11.00: :
Høymesse. Spr. Sagen. Ingen dåp.
BAKKE KIRKE kl.11.00: Høymesse.
Kap. Angelika Grandy-Teig.
SØNDAG 6.MARS4.SØNDAG I FASTETIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Høymesse.Spr.Ellinggard.
LADE KIRKE kl. 11.00:
Høymesse. Kap. Grandy-Teig

Familiegudstjeneste med utdeling
av 6- års bok. Trosopplærer Brit
Ninni Fossli og Spr. Rosenkrantz.

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)

SØNDAG 13.MARSMARIA BUDSKAPSDAG
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Temagudstjeneste. Kirkens
Nødhjelp. Spr.Ellinggard. Årets
konfirmanter deltar. Kirkekaffe.
LADE KIRKE kl. 11.00:
Temagudstjeneste Kirkens
Nødhjelp. Spr. Sagen. Årets
konfirmanter deltar. Kirkekaffe.
920 99 749

NYE MENIGHETSRÅD ER VALGT:
BAKKLANDET:
Medlemmer:
1. Thomas By
2. Vibeke Rosenkrantz Ulrichsen
3. Hilde Hov Lauritzen
4. Tone Valmot
5. Morten Skille
6. Ragnhild Steinholt
Varamedlemmer:
1. Anne Brit Slørdal
2. Dagrun Marie Dueskar Dahlen
3. Bjørg Stigum
4. Helga Rogne
5. Agnes Sofie Gjeset

LADE:
Medlemmer:
1. Kristin Helset
2. Stig Meidell
3. Johanna Trønnes
4. Kristin Kjølset Johansen
5. Trude Warnes
6. Asbjørg Larsen
7. Anne Brit Breivik
8. Nils Victor Juul
Varamedlemmer:
1. Turid Meidell
2. Turid Ersfjord
3. Kate E. Nærum Brendaas
4. Gunnar Jan Flack
5. Judith Mæhre

BLI MED OG SYNG JULEN
INN I LADEMOEN KIRKE
Søndag 20/12 kl. 18.00:
Lademoen kirkekor deltar.
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LADEMOEN:
Medlemmer:
1. Marie Hauge Gonzalez
2. Gita Aspen
3. Gøril Linge Five
4. Eirik Selvik
5. Jan Olav Straume
6. Ingrid Stina Halmø
Varamedlemmer:
1. Hanna Marie Dahle
2. Thomas Ngari Wanjohi
3. Hans Daniel Skjelbred
4. Liv Andreassen
5. Arvid Holme

JULETREFEST
for liten og stor i Lademoen kirke
søndag 3/1 kl. 16.00.
Gratis inngang.

BUNNPRIS ROSENBORG AS

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

HISTORIEN OM ANNA SOM BESØKTE
LOUISA OG FAMILIEN HENNES
Anna pensjonerte seg i fjor sommer fra jobben sin som lærer. Hun
savnet å være i kontakt med barn
og foreldre. Via en venninne ble
hun kjent med HSF, og tok kontakt
med ønske om å bli familiekontakt. Etter å ha deltatt på forbe
redelseskurs, var Anna spent på
om koordinator i HSF hadde funnet en familie hun kunne starte
opp med å besøke.
Koordinator hadde kommet i kon
takt med Louisa. Da hun kom til
Norge, var hun helt alene med de
to barna sine på 4 og 5 år. Alt var
nytt, og hun hadde mange spørs
mål om livet i Norge. Både hun og
barna savnet familien i hjemlandet. Louisa ble nysgjerrig da hun
fikk tips om Home-Start Familiekontakten gjennom helsesøster.

Fantes det noen som ville komme
og besøke hennes familie? En som
kunne være en støtte for henne
og barna – en å dele opplevelser i
hverdagen med?
Både familien og Anna var spente
på det første møtet. Ville de finne
tonen? Ville de forstå hverandre?
Anna besøkte familien ukentlig
fra januar til juni. Sammen fant
de løsningen på hverdagslige utfordringer, samtidig som de delte
mange gode opplevelser, latter
og glede. Louisa og barna lærte
å bake pepperkaker, mens Anna
på sin side, lærte seg noen spennende afrikanske retter. I starten
var språket en utfordring. Når som
merferien nærmet seg, og vi skulle
avslutte støtten, hadde begge

barna funnet seg godt til rette i
barnehagen. Louisa selv hadde
fått arbeidspraksis, og det gikk der
for raskt fremover med språket.
Familien hadde også blitt kjent med
andre familier gjennom ulike tilbud
i byen som Anna hadde vist dem.
Dette sa Anna om sin tid sammen
med familien: Jeg kan med hånden
på hjertet si at jeg har hatt noen fine
og minneverdige måneder sammen med både mor og barn, og føler
virkelig at jeg har blitt satt pris på.
Louisa selv sa: Dette har vært så
fint for både barna og meg! Vi
har kommet så langt, og livet er
mye lettere nå.
Mer info om Home-Start :
www.bymisjon.no/trondheim

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et støtteprogram for småbarnsfamilier. Støtten gis gjennom at frivillige, familiekontakter, besøker en familie èn
dag i uka, i to-fire timer, over en periode på ca. et halvt år. Målet med å gi støtte i en avgrenset periode er å bidra til at familien kommer «over en kneik»
slik at de selv vil oppleve å mestre hverdagen. Familiekontaktene bidrar med støtte og omsorg ut fra den enkelte families behov. Home-Start Familiekontakten (HSF) Trondheim er en del av familiearbeidet UNG i Kirkens Bymisjon, hvor Trondheim kommune er en viktig samarbeidspartner.
Perioden med små barn byr på mange gleder og utfordringer. Familier som bor i Trondheim kommune, og har minst ett barn under seks år, kan ta kontakt med HSF. I blant er det små ting som avgjør hvordan vi håndterer hverdagen. Det kan være godt å ha støtte fra en voksen som ser både små og
store i familien. Vår erfaring gjennom 20 år i Trondheim er at mange familier med ulike utfordringer har glede av støtten fra en familiekontakt.

i Lade menighet Lørdag 5/3
Kl.11-16. i KA. Senteret, Harald
Hårfagres gt.2 (ved Lade parken).
Åresalg. Gjennomgangsutlodning.
Tombola. Kafè med salg av kaker,
vafler, snitter og varm mat.
Underholdning, sang og musikk.
Sett av dagen allerede nå.

ELDRES DAG
i Lade menighet søndag 31/1. Vi starter
med Gudstjeneste i Lade kirke kl 11.
Middag med underholdning og åresalg
i KA. Senteret etterpå.
Eldres dag på Lademoen skjer på Laugsand
bydelskafé søndag 31.januar kl.11.00
Spr.Ellinggard og diakon Smørvik. Middag.
Alle eldre på Lade og Lademoen
er velkommen .
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