MENIGHETSBLAD
BAKKLANDET, LADEMOEN OG LADE
NR 02_ 2016

3 ANSIKT
LEDER:

TIL ANSIKT

6

HISTORIEGLIMT:

BAKKE
REPERBANE

8

PORTRETTET:

HÅKON
GULLVÅG

10

DRIVE IN-VIGSEL:

EN SUKSESS

KJENNER DU N´ MARTIN?
JAN ASBJØRN
SAGEN
sokneprest
i Lade sokn

MARTIN ER ET FORHOLDSVIS VANLIG NAVN. MEN JEG SPØR HVERKEN
ETTER EN BEKJENT ELLER EN KJENDIS, MEN ETTER MARTIN LUTHER.
HAN HAR GITT NAVN TIL VÅR KIRKE I NORGE: DEN EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE.
MARTIN GJORDE OPPRØR MOT KIRKEN SOM FORTSATT SETTER SPOR ETTER SEG.

Vi har for eksempel en katolsk og en luthersk kirke og
mange andre kristne trossamfunn. Fra vårt lutherske
ståsted ser vi at Martin bidro til at menneskers forhold til
Gud kan være åpent og personlig. Med nåtidens ord kan
vi si at vi er blitt på hils med Gud, både i skaperverket, i
kirken, i ord og musikk/sanger, ja i livsførsel, i tanker og i
tro. Martin Luther er en av dem som har vist oss mulig
heten til å ta med oss troen som en gave ut i hverdagen, til
vanlige liv. Særlig gjelder dette troens praksis, som bønn,
omsorg og omtanke for andre, fellesskap i Guds navn.
Martin tok troen ut av de stengte rom der trosspesia
listene var. Troen kunne være med der man levde i
sin livsgjerning sa han, som borger, bonde, hånd
verker, ektefelle. Vi kan være på hils med Gud,
direkte og personlig, slik Jesus viste i møte med
mennesker i sitt liv. Martin hadde selv opplevd at
adgangen til Gud var stengt. Det var vanskelig å
tro at livet og de vanskelige tankene hans angikk Gud,
for de passet ikke inn i kirkens faste former og tradisjoner.
Gjennom sin troskrise oppdaget han at troen kunne være
hans personlige prosjekt, som en gave han hadde fått helt
gratis fra Gud. Det betyr av nåde. Alt forandret seg for
Martin etter dette: Gud så på alle mennesker med barm
hjertig blikk. Det var det viktigste grunnlaget for å tro på
Gud, ikke hvem man var, ikke hva man hadde utrettet, ikke
hvor sterkt eller rett man trodde. Troen var og er en gave..
Opprøret mot kirken startet med at Martin spikret opp
sine teser, sine påstander, på kirkedøra i hjembyen sin:
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Wittenberg 31/10 1517. Selv uten facebook og inter
nett ble tankene hans fort kjent. Neste år er det 500 år
siden og det vil bli markert på forskjellig vis.
Hva skjedde etterpå med n’Martin? Han måtte forsvare
seg mot det som da var kirken. Det ble grunnlagt en ny
kirke som fikk hans navn. Han giftet seg med en dame
som tidligere hadde vært nonne, selv var han jo munk før
han ble kirkeforandrer. Nå ble han familiefar og kirkefar.
Mer om n’ Martin får vi ikke med her. Bare dette: Martin
var ingen helgen, han var ikke ufeilbarlig, hans syn på
jøder og mange andre kristne er både kritikkverdig
og utdatert. Men noe står igjen etter ham: Guds
barmhjertige blikk som ønsker oss velkommen:
Du kan delta og høre til i et fellesskap med din
tro. Her kan du dele troens gave med andre. Du
kan være fullverdig medlem i din menighet, enten
du tror sterkt eller svakt, enten du er prest eller drop
per inn på bakerste benk. Eller du ikke orker å gå på gud
stjenester i det hele tatt. Martin innførte gudstjenester
der alle kunne delta og bidra: Med salmesang bl.a. Mye av
gudstjenestespråket var fra dagligspråk som folk kjente.
De kunne høre Bibelen på sitt eget språk (Det norske
Bibelselskap feirer 200 år i år). N’ Martin prøvde å vise
oss at troen er en gave. Apostelen Paulus minner oss om
dette i sitt brev til menigheten i Efesos kap. 2,vers 8-9:
For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget
verk, det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at
ingen skal skryte av seg selv.
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ANSIKT TIL ANSIKT
«ALLE» ER PÅ FACEBOOK. DET ER NOK FORDI VI ALLE ØNSKER BÅDE Å SE OG BLI SETT.
I SOMMER HAR VI DELT BILDER OG FORTELLINGER FRA VÅRE MER ELLER MINDRE
EKSOTISKE FERIER, JA NÆRMEST KONKURRERT OM OPPMERKSOMHET OG LIKES.
TEKST : OLA ERIK DOMAAS

Det er fint å dele egne opp
levelser med andre på sosiale
medier, og ikke minst få en
følelse av å tilhøre et nettverk som omfatter alt fra
naboen til nyoppdagede fjerne
slektninger på andre kontinent
er. Men, hvor nær hverandre
kommer vi egentlig på sosiale
medier? På tross av navnet; vi
ser ikke hverandres ansikt på
Facebook. Det er en usynlig
vegg, eller rettere en skjerm,
mellom oss og de vi ser eller
snakker med. Det vises mye
positiv omsorg via nettet, både
med ord og med likes, men det
vil alltid være en relativt ufor
pliktende og lettvint omsorg på
armlengdes avstand.
Dessverre ser vi at kontrasten
til dette; de negative kommen
tarene er også tydelig lettere å
ty til når vi ikke ser hverandre.
Det kan alle bloggere og de som
leser kommentarfeltene i nett-
avisene bekrefte. Ordene sitter
i det hele tatt løsere når de sies
på avstand enn når de sies ansikt
til ansikt. Den fransk-jødiske
filosofen Emmanuel Levinas står
bak en etikk som ofte blir kalt
«ansiktets etikk». Han mener
at det å kunne se den andres
ansikt, og bli berørt av det, er

menneskets viktigste kjenne
tegn. I et slikt møte må vi aner
kjenne den andre som et men
neske og medmenneske. Den
andre er seg selv, men samtidig
ligner han på meg! Vi får og en
opplevelse av å ha et umiddel
bart ansvar for hverandre i et
slikt møte. Ja, vi opplever å holde
noe av et annet menneskes liv
i våre hender, sier den danske
filosof og etiker Knut Løgstrup.
Slike ekte møter med medmen
nesker er vanskelig å få til på
sosiale medier. For å etablere og
utvikle fellesskap der gjensidig
respekt og reell omsorg kan få
plass trenger vi også å møtes
ansikt til ansikt bokstavelig talt.
Sosiale medier kan invitere til og
drive reklame for slike felleskap,
men er ikke selv slike felleskap. En
menighet kan f.eks. ikke leve bare
via likes på Facebook, den må og
berøre folks liv på en mer konk
ret måte. Det var jo det Jesus
gjorde da han vandret omkring i
Palestina; ikke ved å snakke om
folk, men i konkrete møter med
mennesker av kjøtt og blod. På
sosiale medier behøver vi egen
tlig ikke å være oss selv; vi kan
spille roller, vi kan iscenesette
oss selv, vi kan kjøpe oss likes
osv. Faren er at vi med det blir
mer isolert både fra oss selv og

fra andre. Nei, vi må også møtes
ansikt til ansikt.
Det gjelder også for menighetene
i Østbyen. Der bør vi trygt kunne
være oss selv i møte med andre,
enten det skjer i gudstjenester, på
babysang, i kor, på språkkafe, un
der konfirmanttiden, på formid
dagstreff eller i andre sammen
henger. Det holder med et ærlig
ønske om å være nær mennesker
og et ønske om få et glimt av
Guds nåde. Men Gud får du vel
ikke se ansikt til ansikt der heller?
Nei, det hører nok framtiden til.
Men du kan oppleve at Gud kom
mer ganske nær noen ganger, det
være seg i stillheten i et kirkerom,
i en sang, i en bønn, gjennom en
fortelling, i dåpens vann eller i
nattverdens brød og vin. Og nærhet skaper tillit, enten det er men
nesker imellom eller mellom
mennesker og Gud. Og tillit er det
samme som tro. Det er ikke uten
grunn Jesus sier at der to eller tre
er samlet i hans navn, der er han
midt i blant dem. I dette møtet
knyttes vi og til et håp om å møte
ham ansikt til ansikt en gang.
Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal
vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg
stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt
ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
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UTEDÅP I KORSVIKA
ENDELIG TILLOT DET SKIFTENDE TRØNDERVÆRET AT VI HADDE
UTEGUDSTJENESTE I KORSVIKA DENNE SØNDAGEN 12. JUNI
Det er mange år siden sist. Derfor var
det ekstra stas å kunne feire Skaper
verkets dag ute i den største katedralen
av dem alle: Guds frie natur. Og hvilken
vakker natur! Godt over 100 mennesker
(og noen måker) var møtt frem.
Like vakkert var det å kunne døpe fem
barn under Guds åpne himmel.
Dåpsfølgene fortalte at det hadde vært
en stemningsfull og særpreget opplev
else som de ville huske.
Dåpsbarna fikk et spesielt minne fra
dåpen som speiderne i Trondheim 8.
hadde laget: En vennskapsknute. Speider
Ruben overrakte gaven til dåpsbarna og
holdt en tankevekkende tale om vennskap
i Guds sårbare skaperverk. Menigheten
gav som vanlig dåpsbarna et lys. Etter
på var det kirkekaffe i trivelig solskinn.

I ARBEIDET MED Å PROFILERE KIRKENE I TRONDHEIM
HAR EN VALGT LADEMOEN KIRKE TIL BARNAS KATEDRAL
Dette er den andre kirken i Norge
som får denne betegnelsen. Nykirken i Bergen var den første.
Hva innebærer det å være Barnas
katedral? Det betyr at Lademoen
skal ha et spesielt fokus på barn.
Det vil fortsatt være gudstjenester
for voksne, kirkekor, hyggestund,
språkcafé og andre aktiviteter,
men det vil bli flere nye tilbud til
alle barna i byen i denne kirken. For
2016 kan vi nevne forestillingen
«Lang natts ferd mot dag», for barn
mellom 7 og 12 år. Den spilles av
skuespillerensemblet Konstellasjon
og er en forestilling om kirkens til
blivelse. Den ble sett av over 300
barn våren 2016. En annen fore
stilling som kommer i november
er «Farvel, Herr Muffins», som et
dukketeater om sorg, for barn fra
fem til syv år. Som en avslutning

på denne uken med forestillinger
vil det for første gang bli arrangert
Barnas allehelgens-søndag den
6.november. To ganger i året har
Barnas katedral et åpent kunst
verksted i Barnas galleri med ut
stilling. Det hele avsluttes med en
gudstjeneste hvor tema er kunst.
I Barnas katedral har det også blitt
utviklet en egen gudstjeneste kalt
«Kirkeskipet» for de aller minste fra
ett til tre år. Denne gudstjenesten
håper vi kan bli en fast del av gud
stjenestetilbudet i katedralen. Det
er også startet opp et Sangverk
sted for barn i førskolealder som vi
håper menigheten kan få glede av i
gudstjenestene. Alle disse tilbudene
er åpne for barna i byen. I tillegg
til dette er det i Lademoen kirke;
babysang, utdeling av kirkebok til 4
og 6 åringer, karnevals-gudstjen

este, påske, pinse og julesamlinger,
adventverksted, et fint skole- kirke
samarbeid, fortellerkvelder med
middag og «Tårnagenthelg» for åtteåringer. Barnas katedral har også
fått sin egen logo. Den er laget
av Kirsten Stangvik i Daffydesign
og fremstiller lekende barn rundt
korset, på bakgrunn av en blå him
mel og soloppgang. De tre barna
er Jakob, Rakel og Peter. Kirsten
har hentet inspirasjon fra tre stik
kord i Barnas katedral GLEDE,
NYSGJERRIGHET OG LEK. Det er
også dannet en styringsgruppe for
katedralen som består av repre
sentanter fra Nidaros bispedømme,
fellesrådet i Trondheim, Lademoen
menighet, stab og Dronning Mauds
minne høgskole. Barnas katedral
støttes både av bispedømmet,
fellesrådet og menigheten.

UNGE KLOKKERE

UTEGUDSTJENESTE

VI ER VANT TIL AT EN KLOKKER ER EN ELDRE PERSON MED VERDIG GRÅTT HÅR SOM LESER BIBEL
TEKSTEN OG HJELPER PRESTEN I KIRKEN. I ET PAR ÅR HAR UNGDOMMER FRA LEDERGRUPPA I
UNGDOMSARBEIDET VÅRT VÆRT KLOKKERE I LADE KIRKE. DET HAR VÆRT FINT PÅ MANGE MÅTER

I FLERE ÅR HAR BAKKLANDET MENIGHET FEIRET GUDSTJENESTE EN SØNDAG I JUNI MÅNED
PÅ KRISTIANSTEN FESTNING. I ÅR VAR VI SPESIELT HELDIG MED VÆRET.

Det er fornyende og forfriskende å
ha unge mennesker i arbeid i menig
heten, ikke minst i gudstjeneste
samlingene. Det er en vinn-vinn
situasjon: De unge opplever
mestring og muligheten til å bidra
i en vanlig gudstjeneste i kirken de
opplever som sin. Gudstjenestedel
tagerne møter modne og livglade
unge som leder gudstjenesten
sammen med oss andre ansatte.
Takk til Oda Stenberg Ness og Tora
Welde Kjølås som slutter som klok
kere nå. Dermed kan vi presentere
de to nye klokkerne i Lade kirke:
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LADEMOEN KIRKE =

ANDREA NYLAND
VINJE

16, snart 17 år.
Bor på Lade, elev på
«Katta».
Hobby: Dans.
Tanker før du begynner i jobben
som klokker: Det er åpent og trygt
å være og jobbe i kirka. Jeg vil være
med på å gjøre kirka til et sted der
folk kan føle seg velkomne og viktige.
Ser frem til samarbeid med de andre
ansatte og oppleve kirka innafra.

MARTE KUBBAN
LARSEN
17 år, bor på Lade.
Elev på «Katta».
Hobby: Spiller gitar
Tanker før du begyn
ner i jobben som klokker: Ikke så
mange tanker. Men gleder meg til
å se hvordan det er å jobbe i kirka.
Vi blir jo kjent med menigheten og
kirka på en litt annen måte. Skal
bli fint å treffe folk som kommer i
kirka, både unger og voksne.

Begge var konfirmanter i Lade menighet. De har gått på ett års lederkurs
og blitt konfirmantleder. De var med som ledere på leiren i fjor høst og
deltar i ungdomsklubben for Domkirken, Bakklandet, Lademoen og Lade
menigheter, JCNO. De unge møtes der en gang i måneden, topp miljø og
mange trivelige folk å henge med, forteller Andrea og Marte.
Velkommen til Marte og Andrea, nye medarbeidere i Lade menighet!

Etter gudstjenesten var det aktiviteter for barn
og voksne. Her er to av barna som skuer utover
anlegget, for anledningen kledd som riddere.

11. mai feiret Bakklandet barne
hage pinsegudstjeneste i Bakke
kirke. Dette er en lang og fin
tradisjon, kirken var fylt med 75
barn og etterpå var det boller og
saft utenfor i finværet.
Bueskyting var en av aktivitetene.

5

HISTORIEGLIMT

BAKKE REPERBANE 1701
TEKST: PER ØVERLAND • FOTO: BYARKIVET, TRONDHEIM KOMMUNE

UTOVER 1600-TALLET STYRKET TRONDHEIM SIN VIRKSOMHET MED SKIP.
BÅDE REPARASJON OG BYGGING AV SKIP OG LEVERING AV UTSTYR BLE VIKTIG.
SÆRLIG VIKTIG BLE SLIK VIRKSOMHET PÅ BAKKLANDSSIDA.

Bakgrunnen var den store by
brannen 19. april 1681 som
startet i Kjøpmannsgata og la
storparten av den gamle byen
i aske. Den 6. mars 1686 kom
en kongelig befaling med for
bud mot en rekke varer som ikke
lenger skulle lagres i hus eller
brygger på bysiden av Nidelva.
Det ble forbudt å lagre: «Krudt,
Tjære, Tran, Hamp, Lin, Stry, i
deres Huuse eller Brygger i Byen,
men at have saadanne Varer paa
Baklandet, hvorfra de efterhaande n
kan lade hente i smaa Partier, hvad
de af samme Varer dagligen
bruge eller forhandle.»
Tidligere var det få hus på Bakklandet. Ny bru medvirket til økt virk
somhet. Den gamle brua fra Elgese
ter til byen strøk med i bybrannen.

Ny bru som nå kalles «Gamle
bybro» ble bygd på Bakklandet
og førte all trafikk fra syd og øst
til byen om den nye brua. Brua
var stengt ved at vindebrua var
heist opp fra klokken 21 til 6
neste morgen. Da ble det behov
for både vertshus og overnat
tingssplasser. Samtidig utviklet
handelen seg på Bakklandet.
Mange solgte varene sine til ny
etablerte handelsmenn der. Da
kunne de spare aksisen, vare
tollen, som ble krevd av varer som
ble ført inn i byen over brua. Stell
av skip var en annen aktivitet.

til å slå rep og trosser. Datidens
seilskip hadde stort behov av tau
verk av mange typer. Å slå rep,
som det het om å vinde mindre
kordeler til større tauverk. Å slå
mindre rep trengte ikke særlig
mye fast ut
styr, men grovere
trosser trengte mer faste anlegg.
Allerede i 1637 ble den første re
perbanen i byen anlagt. Den kal
tes reperbanen på Kalvskinnet og
lå langs Kongens gate på sydsiden.
Syv alen, drøyt fire meter, var
normal bredde på en slik bane.
Der kunne to mann arbeide side
om side med å slå rep.

Mange av varene som det ble
forbudt å lagre i byen, var stoffer
som ble brukt ved stell av skip.
Vi merket oss først og fremst
hamp. Den ble særlig benyttet

Reperbanen på Bakke gård kom
tyve år etter bybrannen. Bakke
reperbane ble i 1701 grunnlagt
av biskop Peder Krog som hadde
kjøpt Bakke gård i 1699. Gården
ble altså både bispegård og
bolig for sognepresten i Strinda
fordi bispen også hadde dette
vervet. Peder Krog så behovet
for en reperbane fordi han sta
dig så virksomheten med skip
på Bakklandet. Han var ikke redd
for å konkurrere med dem som
drev reperbanen på Kalvskinnet.
Han søkte kongelig privilegium
på å drive slik virksomhet. Det
fikk han i 1702.

L ADE MENIGHET ARRANGER

JULEMESSE
i K.A senteret, Harald Hårfagresgt. 2 (ved Ladeparken)
Fredag 18. nov. kl.11 - 17 og lørdag 19. nov. kl 11 -16.
Salg av håndarbeider og julepynt • Utlodning og åresalg
Salg av hjemmebakst • Kafe med salg av smørbrød, kaker, varm
mat. Alle er velkommen til en trivelig stund.
Hilsen Lade menighet.
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Krog hadde god forbindelse med
kongehuset. At han begynte allerede i 1701 vet vi fordi den rep
slageren han innkalte fra Bergen,
Brynhild Amundsen, står i mann
tallet for 1701 som beborer på
Bakklandet. Eierne på Kalvskin
net klaget på det nye privilegiet.
En rekke rettssaker fulgte. Om
dem kan leses i Jan B. Vindheims
artikkel i Trondhjemske Samlinger
2000 med tittel Reperbaner i
Trondheim 1637-1925. Krog
overførte reperbanen til sin svigersønn, president Jens Hansen Collin,
ved et gavebrev av 14. oktober
1709. Collin overtok året etter
og drev den i mange år.
I 1718 kom general Armfeldts
tropper mot Trondhjem. Reper
banen på Bakke ble brent av de
norske styrkene for at svensk
ene ikke skulle ha nytte av den.
Etter krigen søkte eieren om
krigserstatning fra Kongen. Han
ville ha to års leie på 170 riksdal
er (rdl) og videre erstatning for
bygningene, et råvarelager med
utstyr og et tjærelager. Gave
brevet var nok ikke helt tydelig.
Bispen døde i 1731. Da Collin ville
selge reperbanen i 1742, hevdet
biskopens sønn Christian Krog at
han hadde odelsrett på reper
banen. Etter en lang rettssak fikk

han i 1744 overta den mot å be
tale 300 rdl. til sin svoger Collin.
Året etter stevnet Collin sin svoger
for manglende betaling av de 300
rdl. Og etter flere nye runder i
retten ble Christian Krog endelig
eier i 1760! Naturlig nok hadde
eierstriden uheldig innflytelse på
driften. I 1750 ble repslager Knud
Sivertsen Lykke stevnet av by
fogden «for slet udført Arbeid
og daarlig contant Betaling». Da
var det altså Lykke som stod for
driften. Bakke gård ble i 1787
solgt til regimentskvartermester
Johannes Finne. Han satte bort
driften av reperbanen til repslager
Albert Schanche og senere til
hans sønn Albrigt. Den 11. sep
tember 1811 gav Kong Frederik
VI «Privilegium for Regimentsquartermester Johannes Finne til
en Reberbanes Anlæg og Drift paa
Bakke Gaard ved Trondhjem».
Dette var bare en stadfesting
av retten til å drive det eksister
ende anlegget. At det gikk bra
ser vi av at Albrigt Finne tidligere
samme år ble pålagt å bidra med
30 rdl. til Norges Bansk fond.
På denne tiden var reperbanen mellom hundre og to hundre meter
lang. Den lå mellom landeveien og
sin egen beskyttende steinmur
mot sjøen. I 1810 var trafikken i

Innherredsveien blitt så stor at
eieren Finne ble pålagt av magi
straten å sette opp et gjerde mot
veien. Påbudet ble gjentatt i 1815
så gjerdet var ikke satt opp! I 1823
inngår den nye eieren av Bakke,
enkefru Brun, en avtale med rep-
lager Albrigt Schanche og hans
sønn om bygsel av banen for 40
spesiedaler (spd.) om året. Seks år
senere selger fru Brun den til
Schanche. Avtalen gjelder driften
og bygningene. Grunnen må det
betales en årlig leie av 60 spd. for.
En gang før 1850 ble det oppført
en spinnehall slik at repslagingen
kom under tak. I mai 1853 brøt det
ut brann, men byggene ble snart
gjenreist. I branntaksten av 12.
august 1856 ser vi at selve banebygningen var 137 alen, ca. 90
meter, lang og 7 1/2 alen, 4 meter,
bred. De første 50 alen hadde
teglsteinstak mens resten var
tekt med tjærepapp. Senere på
1800-tallet ble det maskindrift.
I 1894 var banen i full drift, men
ble nedlagt i 1897. Utstyret ble
kjøpt av Fritz Düvel på Katrine
lyst. Reperbanen på Bakke ble altså
drevet i omtrent tre hundre år.
De siste husene ble revet i 1967,
men da hadde de vært brukt til
små butikker i mange år. De ble
kalt basarene ved Innherreds
veien og lå nedenfor Bakke kirke.
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EN KORGUTT FRA LADE
VI BLIR GEILEIDET INN GJENNOM GANGEN. BILDER STÅR STABLET INNTIL VEGGENE, FORBI
KONTORET, ET EGET ROM FOR Å SIGNERE TRYKKENE, RUNDT HJØRNET OG INN I HALLEN I DET
GAMLE TRAFOBYGGET PÅ HOSPITALSLØKKAN.
TEKST: MARIE HAUGE GONZALEZ
FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFY DESIGN

Et stort bord med fire femarmede
lysestaker på minst en meter hver
står tent og setter sitt preg på
atmosfæren i rommet. Rundt oss
ser vi blant annet Noahs ark, Kong
Harald, og en stor tiger.
Bøker og bilder er ryddet bort for
å få litt plass til å sitte å prate ved
bordet. Vi forstår at vi er hjemme
hos en svært aktiv og produktiv
mann med mange baller i luften.
I barndommsårene tilbrakte Håkon
Gullvåg (57) mye tid i kirken.
Som korgutt i Lademoen kirkes
guttekor og med en far som var
kirkesanger ble det mange fine
opplevelser i forskjellige kirkerom.
Det var både vielser, begravelser
og gudstjenester i Lade kirke, Lade
moen kirke, Lademoen kapell, og
av og til andre kirker.
Men du vokste opp på Lademoen?
spør jeg. Nei, vi bodde på Lade,
men jeg sang i Lademoen kirkes
guttekor. Hele området stilte jo
med guttestemmer til koret, og
Lade og Lademoen, det er jo samme
området det da, svarer Håkon.
Han var ofte med sin far på jobb
som liten gutt og fikk et spesielt
møte med, og forhold til kirke
rommet. Det å stå oppe på orgel
galleriet i Lademoen kirke og se
nedover kirkeskipet og la blikket
møte altertavlen fra den vinkelen
gjorde inntrykk. Oppstandelsen,
Emmausvandrerne. Jesus sittende
til bords med to disipler som til å
begynne med ikke forstår hvem
de snakker med.

Det er litt snedig, for altertavlen
i Lademoen kirke er malt av Ga
briel Kielland, og det er også han
som har tegnet Trondhjems Elektricitetsverk og Sporveis gamle om-
formerstasjon som nå er hjemmet
til Håkon. Og Emmausvandrerne,
har han selv laget noen versjoner av.
Det trekkes mange viktige tråder
tilbake til Lade og Lademoen. Både
fordi han vokste opp og har hatt
familien sin der, men også fordi
det har gitt han et fundament i
forhold til kirkekunst. Han har også
ved flere anledninger brukt barn
dom som tema.
I sitt tusen kvadratmeter store
hus på Hopitalløkka har han et eget
rom der han kun jobber med kirke
kunst. Husets påbygg er billedlig
innredet som en gigantisk alter
tavle. Med lys fra taket ned to
etasjer og glassvindu i gulvet ned
til et av kjellerrommene kan du
i det nederste rommet se et bilde
av nattverden. I første etasje henger
et stort maleri av korsfestelsen.
Jesus på korset i midten og hele
korsfestelsens historie fortalt i
mindre bilder som henger rundt.
Over henger Agnus Dei, lammet
med seiersflagget.
- Det er vanskelig å dra ut en
spesiell bibelfortelling som er min
favoritt, men sterke fortellinger
gjenspeiler seg i kunsten min. En
ting er historien og hvordan ting
ene er, men scenariet som blir
bildet facinerer meg veldig. sier
Håkon. Når han jobber med disse
bildene er han på en reise mel

lom innlevelse og avstand, kjølig
distanse og dyp innlevelse.
- Jeg ønsker å gi kirken god kunst
som står seg som kunst, og da
er jeg nødt til å ha en kjølig faglig
distanse til det jeg jobber med.
Jeg er ikke forkynneren, det er
presten, og da er det prestens oppgave å bruke bildene i forkyn
nelsen, sier han.
Han trekker frem den bibelske
syklus, som var utstilt i Nidaros
domen. 15 bilder, 15 fortellinger.
Syv fra det gamle testamentet og
syv fra det nye som speiler hver
andre, og oppstandelsen i enden.
Slik kan vi lese det gamle og det
nye testamentet samtidig. Skap
elsen og Jesu fødsel, syndefallet
og Jesus som renser tempelet,
Noahs ark og kvinnen ved brøn
nen, Babels tårn og nattverden,
Abrahams ofring av Isak og korsfestelsen, drukningen av den Egyptiske hær og Jesu legeme som
bæres bort, gullkalven og Agnus Dei
og til slutt oppstandelsen for seg
selv, i midten, øverst. Alle bildene
og speilingene er valgt i en miks av
personlig interesse, facinasjon og
kunsthistorisk tradisjon og kultur.
I en kirke, som et kjernested i men
neskers liv, er kunsten med på å
gi fortellingene enda en dimen
sjon, og i dette spesielle rommet
kan man gjennom bildene frem
kalle noe som allerede ligger der.
Vi er glade for å få møte Gullvåg en
av de få dagene han er i Trond
heim, for snart går turen videre
til Kina, Europa og Palestina. En
travel mann med et uttrykk som
blir tatt godt imot over hele verden.
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SUKSESS
MED
DRIVE IN VIGSEL
FÆRRE VELGER Å GIFTE
SEG I KIRKEN. ÅRSAKENE KAN
VÆRE MANGE. NOEN SYNES
KANSKJE AT DEN ØKONOMISKE BELASTNINGEN BLIR
FOR STOR. ET BRYLLUP KAN I
DAG FORT KOSTE OPP MOT
100 000 KRONER.
TEKST: STEIN ELLINGGARD
FOTO: KIM NYGÅRD, ADRESSEAVISEN

Nytt fra

LADE
De fleste samlinger er i KA-Senteret,
Harald Hårfagres gt. 2, ved Ladeparken

BABYSANG starter 8/9 i KA-Senteret
FORMIDDAGSTREFFET møtes andre
og fortsetter annenhver torsdag kl. 11
tirsdag hver måned. Høstens møte
datoer: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12.
BARNESANGGRUPPA BALLADE
for barn fra 2. trinn og oppover starter
på Ringve vgs torsdager 14.30 – 15.30. PRESENTASJONSGUDSTJENESTE
med konfirmantene 2016-17, søndag
Tidligere medlemmer blir varslet om
oppstart. Interesserte kan kontakte leder 11/9 kl. 11 i Lade kirke. Det er i år 26
unge påmeldt.
Øyvind Arnesen tlf. 911 14 112, mail:
oa456@kirken.no.

HYGGESTUND nsdager kl. 12-14 i
kirka. 14. sept., 12. okt., 9. nov., 14. des.

KVINNERS SPRÅKKAFÉ fredager
kl. 11.00-12.30 i kirka bortsett fra når det
er skolefri. For kvinner og eventuelt barn.

Ikke alle liker den storslagne bryl
lupsfesten og kunne gjerne tenke
seg noe som var litt enklere og
neddempet. Ulike familiesammen
setninger gjør at noe kanskje kvier
seg for den store sammenkomsten.
Eller - det kan rett og slett være at
tiden bare går og datoen ble aldri
satt. Derfor inviterte Lademoen
menighet til drive in-vigsel lørdag
28.mai. Fire prester stod klare sam
men med diakon og menighetsråd.
Kirken var pyntet med hvite duker
og blomster. Rosenborg bakeri spon-
set stor bryllupskake og det var
eplesider servert i høye glass. Re
sponsen var fantastisk. Hele 21 par
ble viet denne lørdagen. De kom
fra hele landet. Noen i fullt bryl
lupsantrekk. Slik som Eva Karin Juberg
og Jon Arve Artzen fra Verdal.
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De hadde drømt om å dra til Las
Vegas, nå fikk de litt av «Vegas
følelsen» i Trondheim der de kom
i hvit limousin til kirken. Noen var
helt i starten på sitt samliv, mens
andre hadde over 30 års samliv bak
seg. Hvert par fikk en liten samtale
med en prest og vielsen fant sted
ved hovedalteret i kirken eller i
sidekapellet. Det ble lagt opp til
en enkel seremoni som bestod av
en kort tale, skriftlesning, løfteav
leggelse og forbønn. På tross av at
det hele virket svært så enkelt, opp
levde brudeparene det både høyt
idelig og gripende. I samtalen etter
på kom det frem at dette var en
form som de satte stor pris på.
Endelig fikk de en anledning til å
gifte seg, noe de hadde tenkt på i
mange år. Spesielt brudgommene
satte pris på denne formen.

UTDELING AV 4-ÅRSBOK i kirka søn
dag 28.august kl. 17. Kirkepølser fra kl. 16.

De fleste som gifter seg i kirken vil
nok fortsatt ha en høytidelig sere
moni med bryllupsmarsj og salmer,
og samle familie og venner til en
skikkelig bryllupsfest. Det er fint og
viktig. Det er også mulig å gifte seg
på et kirkekontor hos den lokale
presten i det stille uten at det koster
noe. Likevel, kan drive in- vigsel være
et godt alternativ for noen. En kan
kombinere vigsel med en roman
tisk helg i Trondheim. Det blir litt
fest uten at det tar helt av.
Ikke alle fikk sjansen 28.mai, derfor
arrangerer Lademoen menighet
et «oppsamlingsheat» den 27.au
gust for 13 brudepar. Våren 2017
vil det bli en ny vigselslørdag i
Lademoen kirke. Datoen legges ut
på hjemmesiden vår ved årsskifte.
Går du med tanker om å gifte deg
er det derfor bare å ta kontakt
med kirkekontoret i Østbyen.

6-ÅRINGER inviteres til familiegud
stjeneste med feiring av høsttakkefest
2/10 kl. 11. Utdeling av bok til 6-årin
gene. Barnegruppa BalLade synger.
MINNEGUDSTJENESTE Alle Helgens
dag i Lade kirke kl. 18. Vi tenner lys og
minnes våre døde. Pårørende det siste
året får invitasjon i posten. Felles for
Lade og Lademoen menigheter.
JULEMESSE i Lade menighet 18. og
19. 11. Se annonse.

LADEMOEN
SPRÅKKAFÉ Mandager kl. 18.0019.30 i kirka bortsett fra når det er
skolefri. For alle.

Eva Karin Juberg og Jon Arve Arntzen vvble viet av prest Angelika Grandy-Teig.

LADE KANTORI øver i KA-Senteret
tirsdager kl. 17-19. Kontakt: Organist
Øyvind Netland tlf. 913 03438

BABYSANG- kurs. Oppstart tirsdag
30.aug. i kirka. Påmelding: Ingrid Syn
nøve Østvang, e-post: ingrios@alumni.
ntnu.no

MIDDAG OG FORTELLERKVELDER
Torsdager kl. 16.30-18.00 i kirka:1.sept,
29.sept, 27.okt, 17.nov og 8. des.
BARNAS GALLERI og kunstverk
sted. Oppstart torsdag 22.9 kl. 17.
Ta kontakt med kapellan Angelika GrandyTeig, e-post: AG625@kirken.no
ÅPEN DÅPSLØRDAG- Drop in
–dåp lørdag 22.okt. kl.12-14. Ta kon
takt på forhånd. Ta med fødselsattest
og min. to faddere. Sokneprest Stein
Ellinggard e-post: SE778@kirken.no
BARNAS ALLEHELGENS SØNDAG
6.nov. kl. 11. For barn og voksne.

Annicken Haugås Geil viser deler av
forestillingen «Farvel, Herr Muffins»
INTERNASJONAL KURVFEST
søndag 13. nov. kl. 16 i kirka.
JULEVERKSTED 20. nov. på
Lademoen bydelshus.
LADEMOEN KIRKEKOR øver hver
onsdag kl.19. Påmelding: kantor Øyvind
K. Pettersen e- post: OP395@kirken.no
SANGVERKSTED for før-skolebarn
hver tirsdag kl. 16.30- 18.00. Ta kon
takt med kantor Øyvind K. Pettersen
e- post: OP395@kirken.no

BAKKLANDET
BAKKLANDET MISJONSFORENING
har oppstart i september. Mandager kl
17.30 til 19.30 på Bakklandet menig
hetssenter. Mere informasjon: sokne
prest Hilde Rosenkrantz tlf: 468 15 485

SENIORTREFF på Bakklandet menig
hetssenter Onsdag 28.09, 26.10 og
30.11. Møtene begynner kl 12.00

BABYSANG på Bakklandet menig
hetssenter annenhver torsdag kl 11
Oppstart 01.09

STRIKKEKAFÈ på Bakklandet
menighetssenter annenhver tirsdag
kl.11-14. Oppstart 06.09

ADVENTSLYS tennes på Kristiansten
festning hver søndag i adventstiden
kl.13.15. Gratis kaffe/saft og peppekaker.

FELLES
MEDARBEIDERFEST i KA-Senteret
6/10 kl. 18 for frivillige og ansatte i
våre tre menigheter.

DIAKONIENS DAG for våre tre
menigheter markeres i Lademoen kirke
søndag 30/10.

Diakoner og menighetens prester samt
koret Kor artig deltar.
Kirkekaffe.
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Livets gang

LADE SOKN
DØPTE
06.03. Astrid Krangsaas Skogås
13.03. Jenny Eline Wist-Johansen
03.04. Ida Green Johansen
10.04. Johannes Songstad Jacobsen
10.04. Henrik Oestreich Grunnhov
10.04. Live Vennes Halvorsen
17.04. Didrik Berg-Selnes
17.04. Marcus Lium Jentoftsen
08.05. Ida Maurstad
08.05. David Skjølberg Endresen
22.05. Sokrates Leander Steen
22.05. Maria Hollund
22.05. Henry Miles Kuether
05.06. Erik Sørensen Dodge
05.06. Live Yttervik Pahr
05.06. Johan Undheim Hoff
12.06. Elias Pintzka
12.06. Brage Bjørnstad Tveitå
12.06. Carmen M. Figueroa-Aresvik
12.06. Marie Morset Fjellvikås

GRAVLAGTE		
05.02. Sverre Sløgedal
15.02. Bjørn Sandvold
26.02. Ragnar Johnsen
08.03. Vigdis Synnøve Magnussen
10.03. Anne-Marie Bjørhaug
14.03. Kjell-Erik Ofstad
17.03. Gjertrud Fallan
VIGDE				
22.03. Jorunn Vangen
16.04. Mona Kristin Horsgård og 		
01.04. Nelly Irene Olsen
Talset Bjørnar Horsgård
28.05. Helena Sellgren og Mathias Svendsen 05.04. Kjell Jarle Johansen
04.06. Gerd Inger Hjelde og HansPeter Kibsgaard 07.04. Torleif Tøndel
04.06. Mari Evensen og Per Øyvind Hansen 26.04. Gunvor Synnøve B. Hansen
18.06. Brit-Kristin Mevatne og Christian Rygg 11.05. Rolf Arnfinn Kristiansen
03.06. Rolf Harry Hauan
18.06. Marthe Torp og Øystein Helland
25.06. Siv Iren Glømmen og Marius Karlsen 03.06. Sverre Vangstad
23.06. John Kristian Rødsjø
02.07. Julie Worsøe og Arild Næss
01.07. Kenneth Engen Mauseth
30.07. Phoebe Jopson og Erik Berg
01.07. Erna Margrethe Ulvik
22.07. Agnes Ulrikke Larsen
05.08. Aasta Solveig Persvik
12.06. Even Walsøe Dyrseth
19.06. Benjamin J. Waaler Bentzen
19.06. Snorre Baldersheim
10.07. Hans Kristian Ohr
31.07. Storm Werrum
31.07. Sofia Helen Røstad

18.09 - 11.12.2016
SØNDAG 18.SEPTEMBER
-18.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00:

Høymesse Spr. Sagen
Høymesse Spr. Rosenkrantz

VIGDE:
07.05. Marianne Barø og Roger Løfshus
07.05. Karin Bjørnerås og Geir Enebakk
07.05. Ranveig Tuv og Morten Kvåle
21.05. Hanne Berge og Svein Olav Lande
28.05. Sissel Røstad og Steinar Pedersen
28.05. Torunn Varmdal og Ole Brevik
28.05. Christina Evensen og Per Glømmen
28.05. Maren Hopsø og Bjørn Lervåg
28.05. Eva Juberg og Jon Arntsen
28.05. Mette Berg og Johnny Adsen
28.05. Toril Borch og Petter Høgås
28.05. Marthe Wangensteen og Fredrik Ravlo
28.05. Liv Hopsø og Olav Rød
28.05. Hege Gjelten og Ørjan Haugen
28.05. Maria Kvam og Ronny-André Kvam
28.05. Camilla Helland og Per Reppe
28.05. Kathrine Hjelseng og Stig Nilsen
28.05. Randi Østlie og Lars Berget
28.05. Brit Angerhöfer og Sebastian Grossstuck
28.05. Kristin Langemyhr og Fredrik Samdal
28.05. Åse Farbu og Per Hansen
28.05. Vivian Nordal og Geir Skjerve

28.05. Siv Bjørnbeth og Andreas Øyangen
28.05. May-Synnøve Opskar og 		
Trond Sommervold
28.05. Marianne Neeraas og Kjetil Kjevik
23.07. Alexandra Bergan og Bjørn Brygfjeld
27.07. Kristin Selnes og Egil Selnes
06.08. Synøve Marie Gjævran og 		
Annold Soundararasa
GRAVLAGTE
19.02. Gundvor Kristine Aunvik
02.03. Kari Aune
03.03. Else Roel
01.04. Ivar Gaare
13.04. Judith Alice Reklev
22.04. Nancy Helga Schjelderup-Strøm
06.05. John Henry Brekke
24.05. Elin Sissel Teigen Skjærvik
16.06. Line Solemsli
21.06. Trygve Hansen
24.06. Robert Kristian Kaspersen
08.07. Aase Johanne Wold
25.07. Jorunn Moen

BAKKLANDET SOKN
DØPTE
06.03. Arwen Van Everdink Brandslet
20.03. Pil Pipaluk Kjørsvik Kaas
03.04. Tomine Westad-Nilsen
10.04. Lilly Åmodt Smestad
10.04. Henrik Haarberg Maråk
23.04. Karoline Rindberg Monsø
05.05. Marielle Hellan Gården
05.05. Louis Elliot Tetlie Whiteley
05.05. Axel Greger
22.05. Pernille Bjerkan
22.05. Linnéa Teig Kvamtrø
29.05. Fredrik Pedersen Haugan
02.07. 12
Gustav Aakre Dromnes

GUDSTJENESTER LADE, LADEMOEN OG BAKKE

LADE KIRKE kl. 11.00:

LADEMOEN SOKN
DØPTE 			
06.03. Samuel Storholmen Kojen
06.03. Johan Michael Digranes
10.04. Kasper Melkvik Klempe
17.04. Vincent Løvstad
17.04. Oline Halsan Arnekleiv
24.04. Jens Øvstedal Bakken
01.05. Robin Alstad Wisth
07.05. Sebastian Grossstuck
07.05. Vilde Grande-Weberg
07.05. Sindre Grande-Weberg
07.05. Solvei Grande-Weberg
07.05. Erlend Folven
07.05. Jo Folven
07.05. Vetle Folven
07.05. Zoe Aurelia Angerhøfer
05.06. Live Kjerstad Tjønna
05.06. Hedda Høiberg Stahr
05.06. William Holvik
05.06. Amalie Victoria I. Heiberg

Velkommen i kirke:

17.07. Lucas Berg Martinussen

16.02.
16.02.
23.02.
VIGDE:
02.03.
04.06. Anette Wold og Tord Solvoll
18.03.
25.06. Karen Stene og Eirik Sekkesæter
15.04.
02.07. Ingrid Dromnes og Erlend Aakre
19.04.
09.07. Lene Jensen og Brede Nilsen
16.07. Eli Smeplass og Thomas Kristiansen 06.05.
06.08. Marianne Zaitzow og Arnfinn Brevik 12.05.
20.05.
13.08. Marlene Grande og Anders Bakken
13.08. Raina Johanne Johansen og Harald Mihle 09.06.
02.08.
02.08.
GRAVLAGTE		
03.08.
02.02. Kirsten Tengelsen

Kari Syrstad Andersson
Ragnhild Sigrun Trønsdal
Arne Harry Andersson
Geir Andre Paulsen
Einar Peder Kristiansen
Daniel Bye Lefstad
Laura Amalie Skjervold
Solveig Brunes
Aud Dorthea Woldseth
Hjørdis Hauknes
Elen Høsteng Baardsgaard
Solveig Mihle
Dagny Brevik
Else Larsen

SØNDAG 25.SEPTEMBER
-19.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:

Høymesse Spr. Ellinggard.
BAKKE KIRKE kl.18.00:
Kveldsmesse Spr. Ellinggard
SØNDAG 2.OKTOBER
- 20.S.I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:

Økumenisk gudstjeneste.
Spr. Rosenkrantz og Temesgen Birru.
LADE KIRKE kl. 11.00: Familieguds
tjeneste Spr. Sagen. Utdeling av
6-års bok. Barnekor. Kirkekaffe.
SØNDAG 9.OKTOBER
- 21.S. I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00:

Kveldsmesse Spr. Ellinggard.
Kantor spiller utvalgt musikk.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse Kapellan Grandy-Teig
LADE KIRKE kl. 11.00:
Høymesse Spr. Rosenkrantz
SØNDAG 16.OKTOBER
-22.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.11.00:

Høymesse Spr.Rosenkrantz
LADE KIRKE kl. 11.00:

Høymesse Spr. Sagen

SØNDAG 23. OKTOBER
- 23.S.I TREENIGHETSTIDEN
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:

Høymesse Spr. Ellinggard.
BAKKE KIRKE kl.11.00:
Høymesse Spr. Rosenkrantz
LADE KIRKE NB! Tidspunkt!
kl. 13.00: Gudstjeneste m barnedåp
Spr. Rosenkrantz
TORSDAG 27.OKTOBER
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00: Litur

gisk samling med tema «Kunst».
Åpning av utstilling i Barnas galleri.
Kapellan Grandy-Teig
SØNDAG 30.OKTOBER
-BOTS- OG BØNNEDAG
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:

Diakonien dag. Sang av KorArtig.
Kirkekaffe.
Felles for alle menighetene i Østbyen,
Bakklandet, Lademoen og Lade
SØNDAG 6.NOVEMBER
- ALLEHELGENSDAG
BAKKE KIRKE kl.11.00:

Høymesse Spr. Rosenkrantz
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00: Bar
nas allehelgenssøndag.
Kapellan Grandy-Teig.
Deler av forestillingen «Farvel, herr
Muffin» vises. Annicke Gill Haukås
Lade kirke kl. 18.00: Minnegudstje
neste Spr. Ellinggard. Lystenning og
opplesing av navn på de døde siste år
i Lade og Lademoen menigheter
SØNDAG 13.NOVEMBER
-26.S. I TREENIGHETSTIDEN
BAKKE KIRKE kl.18.00:

Kveldsmesse Spr Rosenkrantz

SØNDAG 20.NOVEMBER
-KRISTI KONGEDAG/
DOMSSØNDAG
LADE KIRKE kl. 11.00:

Høymesse Spr. Ellinggard
LADEMOEN KIRKE kl. 18.00:
UNG MESSE. Kapellan Grandy- Teig
Spr. Ellinggard. Konfirmanter fra Bakk
landet, Domkirken/Vår Frue, Lade
moen og Lade menigheter deltar.
SØNDAG 27.NOVEMBER
- 1.S. I ADVENT
BAKKE KIRKE kl.11: Familiegudstje

neste Spr.Rosenkrantz og trosopp
lærer Brit Ninni Fossli. Utdeling av
4-års bok. Lyssalg
KRISTIANSTEN FESTNING

kl.13.15 Adventslys tennes
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:
Høymesse Spr. Sagen.
Menighetens misjonsprosjekt.
LADE KIRKE NB! Tidspunkt Kl.
13.00: Familiegudstjeneste Spr.
Sagen. Barnekor. Kirkekaffe
SØNDAG 4.DESEMBER
-2.S.I ADVENT
LADEMOEN KIRKE kl. 11.00:

Barnas lysmesse.
Kapellan Grandy-Teig. Spr. Ellinggard
KRISTIANSTEN FESTNING

kl.13.15 Adventslys tennes
SØNDAG 11.DESEMBER
- 3.S I ADVENT
BAKKE KIRKE kl.11.00:

Høymesse Spr. Rosenkrantz
KRISTIANSTEN FESTNING

kl.13.15 Adventslys tennes
LADE KIRKE kl.11.00:
Lysmesse Spr. Sagen og Ladespeiderne

LADE KIRKE kl. 11.00:

Høymesse Spr. Rosenkrantz
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VELKOMMEN
TIL TEMAKVELD
OM SORG!

LADE, LADEMOEN og BAKKE kirke takker sine annonsører:

ÅPENT 7 DAGER I UKEN !!!

FERSKE, VELSMAKENDE BAKERI- OG KONDITORIVARER!

Vi ønsker en kveld der sorg, sorgreaksjoner,
behovet for sosialt nettverk og andre aktuelle tema står i fokus.

BUNNPRIS ROSENBORG AS

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

Arrangør er Den norske kirke ved diakonene i Trondheim.
Velkommen er sørgende, pårørende, interesserte, fagpersoner og andre.
VÅR FRUE KIRKE,
TIRSDAG 13.SEPTEMBER KL. 19.00
920 99 749

PROGRAM:

Steinar Leirvik (sokneprest): Sorgreaksjoner
Anne Hirsch (diakon)/ Annabel Mjøen-Eggen (etterlatt): Om å være pårørende
Barbro Dragsjø (etterlatt): Sosialt nettverk og kristen tro som ressurs.
Eva Steinkjer (pedagog/etterlatt): Barn og selvmord
Runa Svare (diakoniarbeider): Sang og musikk
I tillegg vil det bli gitt informasjon om sorggruppearbeidet i Trondheim.
Muligheter for spørsmål/samtale. Enkel servering.
ÅPENT FOR ALLE. GRATIS INNGANG.

Har du spørsmål angående temakveld eller sorggrupper/oppfølging av sørgende,
kan du ta kontakt med diakon Sissel Håve Smørvik. Tlf. 468 07 684 . ss946@kirken.no.

«LYS LANGS EN
FJORD»
KULTURKVELD med Senja dikteren Helge
Stangnes Fredag 21.oktober kl. 19.00 i Lade Kirke
Opplesning og sang
Arrangert av Senjalaget i Trondheim i samarbeid
med Lade menighet. Inngang kr. 150,-
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ÅPEN DÅPSDAG
I LADEMOEN KIRKE

DROP IN-DÅP
LØRDAG 22.OKTOBER KL. 12-14
Ta med personnummer! Husk faddere!

VELKOMMEN TIL LITEN OG STOR!
Har du spørsmål? Kontakt kirkekontoret i Østbyen

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)

BLI
APPELLVENN

www.stefanus.no

– TO
MINUTTER
FOR FRIHETEN!

De forfulgte står ofte hjelpeløse og trenger
hjelp for å hevde sin rett overfor landets myndigheter.
Du kan bidra – bli en av Stefanusalliansens totalt
6 000 appellvenner! Som SMS-appellvenn får du
tilsendt ca. én appellaksjon i måneden.

Hjelp de forfulgte - det er enkelt å melde seg på:

2

Du er nå Appellvenn, og mottar
én månedlig appell via SMS

3

Når du signerer (svarer på SMS-meldingene du
mottar månedlig), produserer vi et appellbrev

som sendes landets myndigheter

(á kroner 20,-)

Bli Appellvenn
– gi fanger som Zhang Kai friheten tilbake!

ZHANG KAI

TROSFRIHETSADVOKAT
LØSLATT

I fjor ble Zhang Kai, en modig kristen advokat i Kina,
arrestert. Årsaken var at han ga juridisk bistand til
kirker i en provins der myndighetene har revet mange
kirkebygg.
I provinsen Zhejiang, som kalles Kinas Jerusalem på
grunn av sin store kristne befolkning, har myndighetene siden 2013 drevet en kampanje mot kirkene i
området.

Appell #7 2015

Zhang Kai førte flere saker på vegne av kirker og pastorer. Da han ble bortført og arrestert av myndighetene satte Stefanusalliansen i gang en appellaksjon for
å få han frigitt. I tillegg pågikk det mye stille diplomatisk arbeid.

I mars i år ble Zhang Kai løslatt.
Kampen for trosfrihet fortsetter. Mange er fremdeles
urettmessig fengslet. Bli appellvenn i dag og bidra til
at flere som er fengslet for sin tro kan oppleve friheten
som Zhang Kai har opplevd.

Foto: China Aid
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