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 Historieglimt 156 

 

Lademoen menighetsblad   
 

Den publikasjonen som har blitt gitt ut regelmessig i lengst tid på 

Lademoen, er Lademoen menighetsblad. Det har kommet ut siden 1918 og gis 

fremdeles ut av Lademoen menighet i 2015. Under andre verdenskrigten, i 1943 

og 1944, ble bladet stoppet fordi de nazistiske myndighetene ville legge seg opp 

i redaksjonen av bladet, men etter frigjøringen i mai 1945 kom det ut i gjen.  Det 

er blitt en del av bydelens historie og mye stoff om utviklingen kan finnes i de 

mange årgangene som er oppbevart i Lademoen kirkes bibliotek i 

Johanneskapellet. Det er ikke mange år før bladet kan feire sitt 100 års jubileum. 

Her skal vi se litt på bladets historie gjennom fire generasjoner.  

Da bladet startet i 1918, skrev kirkens to prester, Stabell og Ottesen, den 

gangen litt om motivet for å gi det ut. Under overskriften Til Lademoen 

menighet skrev de: «Naar vi idag utsender det første nummer av Menighetsblad 

for Lademoen, maa vi faa lov til ganske kort at redegjøre for de tanker, som har 

drevet os til at gaa igang med dette foretagende. Tiden fører med sig at et 

maalbevisst menighetsarbeide maa ha sit organ. Vi kan ikke naa de mange hjem 

paa anden maate. Den aandelige og sociale nød i menigheten er stor, 

ansvarsfølelsen liten og de frivillige arbeidere er faa. Vi trænger et 

menighetsblad, som til enhver tid kan gi besked om hvordan stillingen virkelig 

er, peke paa de forskjellige opgaver som melder sig og anspore til varmhjertet 

og maalbevisst arbeide.  

Og - hvad mere er. Vi trænger et menighetsblad som søndag efter søndag 

kan bringe et ord fra Gud ind i de mange hjem. Vi lever i en vanskelig, opreven, 

materialistisk tid, hvor Gud holder paa at komme bort for mange. De deltar ikke 

i vore gudstjenester og opbyggelige møter. Guds ord er for dem en lukket bok, 

de synker ned i aandelig uvidenhet og likegyldighet. Et kort, varmt følt ord fra 

Gud til advarsel, retledning eller trøst kunde snart her og der finde et godt sted 

og bli til velsignelse. En stor opgave for et menighetsblad. Men skal dette maal 

naaes, maa bladet om mulig ind i alle hjem i menigheten og for en stor del 

utdeles gratis. Dertil kreves midler. Disse har vi tænkt os at faa ind ved 

abonnement, gaver fra interesserte menighetslemmer og ved bøsser som bladets 

utdelere nu og da vil præsentere i hjemmene. Saa kostbart som papir og trykning 

nu er, vover vi til en begyndelse ikke at utgi bladet oftere end hver 14. dag i 

2000 eksemplarer.»  

Etter dette opplegget gikk bladet i en årrekke. Redaktøransvaret ble pålagt 

den reiderende kapellan som del av hans jobb. Lenge ble redaksjonen formulert 

slik: «ved prestene og klokkeren». Senere ble det valgt skiftenede 

redaksjonskomiteer eller frivillige redaktører. Bladet kom lenge på billigste 

papir og hadde gjerne ikke mer enn fire sider i et litt forminsket A 4 format. Tre 

faste innslag kom gjerne i hver nummer. For det første en oppbyggelig artikkel 
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gjerne preget av tiden i kirkeåret. For det annet en oversikt over gudstjenester og 

møter og for det tredje glimt fra virksomheten i menigheten. I det første 

nummeret, nummer 1, 1. årgang, søndag 31. mars (1918) er nevnt disse tre: 

Lademoen kirkelige fattigpleie, Komiteen for diakonissevirksomheten og 

Lademoen missionsforening. Ikke alle nummer av bladet er bevart. Første 

årgang finnes, men fra 1919 til 1928, fra 2. til 11. årgang, er bare ett eneste blad 

bevart, nemlig nr. 18 for 1927. Fra og med årgangen 1928 er praktisk talt alt 

bevart.  

Både formatet og navnet på bladet har endret seg litt gjennom årene. Det 

opprinnelige formatet for Menighetsblad for Ladenoen ble beholodt til nr. 10 

1973. Fra nr. 11 1973 til nr. 1 1982 var formatet i A 5, som da virket moderne. 

Fra nr. 2 1982 fikk det et mer utradisjonelt format som ble beholdt til nr. 5 2004. 

Høyden var det samme som A 5, men bredden ble 50 % større. Den gangen 

virket det nytt og tidsriktig. Tittelen ble samtidig «Menighetsblad for Lade og 

Lademoen». En eneste gang har bladet kommet i avisformat. Det var nr. 3-4 

2005 i forbindelse med kirkehusets 100 års jubileum. Den neste endringen av 

formatet kom med nr. 1 2005 og førte det tilbake til det opprinnelige A 4 

formatet, men nå med farger og ny design. Fra nr. 2 2014 ble tittelen: «Lade, 

Lademoen og Bakklandet. Menighetsblad». I de senere år har bladet kommet 3 

til 4 ganger i året og gjerne med 16 sider.      


