Hva ser du?

Konfirmantenes møte med altertavlen i Gravkapellet
Kirken var dobbelt bokket, og årtes
konfirmanter tok i bruk Gravkapellet
på kirkegården til undervisning. Hva
konfirmantene så i kapellets altertavle
kan du lese her.
Jesus
Når jeg ser på altertavla er det Jesus jeg
først legger merke til. Jeg tenker han står
der med åpne armer mot meg, mot oss.
Jeg blir glad. I blikket hans kan jeg se et
sterkt og godt menneske, som er trygg på
hva han mener og gjør. Han tar alle som
vil, imot. Han stråler en slags trygghet.
Det er tydelig at de som står rundt også
synes det.
Jesus strekker ut armene og viser at dette
er hans folk.
Jesus og gutten ser ut i rommet. Jesus
har armene åpne som viser at han vil ta
imot alle. Det er også blå himmel og en
sol bak Jesus, det gjør at Jesus ser ut som
en Gud.
De personene som står rundt Jesus
tenker kanskje: Hvordan kan noen være
så god mot meg? Jeg har jo ikke alltid
vært snill… Men Jesus tar oss imot uansett. Uansett hvor dumme vi har vært,
står han der med åpne armer og tar oss
imot med glede. Man kan føle seg trygg
når man er med Jesus.

Barnet (2)
Når jeg ser på det lille barnet, ser jeg først de store og
uskyldige øynene som følger med deg hvor enn du går i
rommet.
Barnet som er i bildet, tror jeg ikke forstår helt hva som
skjer. Jeg tror bare det var med moren sin.
Barnet er der fordi Jesus var glad i barna.
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Altertavlen i gravkapellet. Nummrene henviser til konfirmantenes betraktninger.
Håndjern (1)
På forsiden av Menighetsbladet kan se hele altertavlen uten forstyrrende tall
Mannen med håndjern. Jeg tror han er
Barabbas. Kanskje han tenker på hvorfor
han er der. Han var jo egentlig dødsdømt
Mannen som sitter til høyre for Jesus i grønne klær og
og så kommer Jesus og blir hengt på korset i sted for
lenke rundt hånda ser egentlig litt lettet ut. Det ser ut
han. Så kanskje han er takknemlig for det, og det er der- som at han på en måte sitter og takker Jesus for noe
for han står der, sammen med Jesus.
Jesus har gjort for han, for alle. Han holder hendene
Ansiktet til personen som ser ut som Barabbas ser spørr- mot hverandre, som om han sitter og ber. Jeg tror at
ende ut. Jeg tror han er forvirret fordi han ikke vet
Jesus har gjort han en tjeneste, og at han har dårlig
hvorfor Jesus ofrer seg for han. Jeg tror han sier til seg
samvittighet for at han ikke har fått gjort noe tilbake.
selv: «Hvorfor akkurat meg?» Dømt til døden, men fått
Jeg ser en mann som er glad for at han overlevde. Jesus
hjelp av Jesus.
døde for han.
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Mannen i bakgrunnen (3)
Jeg tror mannen kanskje ikke trodde på Jesus eller Gud,
eller kanskje ingen ting i det hele tatt. Og så utførte
kanskje Jesus et mirakel for ham som gjorde at han
måtte tenke nytt. Kanskje han er gift med kona som
takker og at barnet er deres. Barnet var sykt og de kom
til Jesus for å få hjelp og han gjorde barnet friskt. Det
fikk mannen til å tenke.
Jeg tror den gamle mannen til høyre for Jesus er Judas,
fordi det ser ut som om han tenker på at han har forrådt
Jesus og at han lurer på om han har gjort en feil. Han
ser utover i lufta og det ser liksom ut
som om han tenker på noe veldig
viktig.
Mannen som står til høyre for Jesus,
bak mannen i grønne klær, ser veldig
lei seg ut og forvirret. Jeg tror at han
kjente Jesus eller var en venn av han,
og at han skjønner at Jesus skal dø,

derfor blir han så lei seg. Jeg tror at mannen er redd for
å miste «lederen» sin, og at han er redd for hvordan
fremtiden kommer til å bli uten en leder, uten Jesus.
Mannen i rødt (4)
Jeg tror det er Peter fordi han var Jesu høyre hånd. Han
var den av disiplene som var «størst i troen». Han ser
veldig glad ut og viser mer følelser enn de andre.
Mannen som holder seg fast i Jesus tror jeg ikke vil at
Jesus skal dø. Det ser ut som han er veldig avhengig av
Jesus. Jeg tror han virkelig tror på at Jesus er Messias.
Mannen som sitter (5)
Jeg tror den gamle mannen inntil Jesus er sliten og trett.
Og er takknemlig for å få hvile inntil Jesus og at han har
en følelse av ro bare ved å ha noen som forstår. Han
tenker kanskje også på et problem og hvordan han skal
løse det. Men det jeg tror mest er at han ber til Gud og
Jesus. Jeg tenker på Moses som har funnet sin Gud.

Gravkapellet er i fra 1910
Byggmester Hans Ødegaard
Vangen
Bildet heter Christus Consolator av Carl Henrik Bloch
(1834-1890)
Altertavlen er utført av P.N.
Årbo, 1890
Altertavlen stod i Fet kirke
fra 1890 til 1977.
(norske-kirkebygg.origo.no)
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Denne gangen
finner du bl.a.:
Konfirmanter tolker altertavlen

lokal tekstilkunstner

17. mai 2016

Orgelet
Instumentenes
konge

Vårens vakreste eventyr

Bildet heter Christus Consolator. Utført av
P.N. Årbo, 1890

Bakside:
Dikt av tor Kristiansen
Bildet er hentet fra altertavlen i Fet kirke.

I 1777 skrev Mozart i et brev til sin far: I mine øyne og ører vil orgelet
alltid være instrumentenes konge. Andre har kalt orgelet for instrumentenes dronning. At orgelet er et unikt instrument, som samtidig er et
imponerende og komplisert stykke kunsthåndverk, er i alle fall sikkert.
Kirkeorgelet er svært viktig i kirken vår. Det er viktig under gudstjenesten,
i bryllup, i begravelse, og det er viktig som konsertinstrument. Fet kirke er
en fantastisk konsertsal, som er åpen for mange typer konserter. Kirken
ønsker at all kunst, alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i
bruk og utfolde seg i kirkerommet.
Og musikk er viktig for oss mennesker. «Vår opplevelse av musikk går ikke
bare gjennom ørene», sier professor Hallgjerd Aksnes ved Institutt for
musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun forteller at musikk påvirker
oss både rasjonelt og emosjonelt. Har du følt hårene reise seg på armene
dine under en kraftfull avslutning av en konsert, har du følt noe av det
Aksnes forsker på. Aksnes mener musikk har et langt større potensial enn
bare å være til glede og underholdning. De fleste føler at musikk er viktig
for vår mentale helse, uten at vi helt vet hvorfor. Musikk er mentalhygiene
og hjelper oss å komme forbi sperrene i vår egen tenkning, sier hun.
På landsbasis arrangeres det årlig rundt 10 000 konserter i kirkene våre,
med i alt cirka 1.5 millioner besøkende. et velklingende orgel står sentralt
i denne konsertvirksomheten.

I 1967 ble dette orgelet byttet ut med et nytt orgel fra orgelfabrikken J.H.
Jørgensen. Vårt orgel er ikke blant de beste fra denne orgelfabrikken, og
har slitt med forskjellige problemer i mange år. De senere årene har
problemene tiltatt, og uten tiltak vil orgelet snart ikke kunne brukes.
Fellesrådet har derfor bestemt at vi skal få en ekspert til å vurdere orgelet,
og komme med tilråding om hva vi bør gjøre fremover. Det er da to
hovedalternativer: vi kan satse på rehabilitering av det eksisterende orgelet,
eller vi kan satse på et nytt orgel. Denne utredningen er i gang, og vi
venter spent på resultatet.
Fet MeNIGHetSBlAD

Inger Jeanette Enger

Einar Borud

Da Fet kirke var ny i 1890 fikk den også et nytt orgel. Det var bygget av
orgelfirmaet Nielsens enkes Fabrikk, Christiania, som senere ble til J.H.
Jørgensen Orgelfabrikk A/S. Orgelet var en gave fra Fet Spareforening og
Fet sparebank.

Forsidefoto:
Altertavlen i Fet gravkapell.

F R A P R E K E S TO L E N

R E D A K TØ R E N H A R O R D E T

Nr.

2 2016 – ÅrGANG 62

Et raskt søk på nettet viser at disse tre ordene om ei
årstid, en gradbøyning av vakker og en sjangerbeskrivelse, ikke er entydig. Hva tenker du når du
leser ordene «vårens vakreste eventyr»? En vårdag
med sterke farger langs lensene? 17.-mai kledde barn
som vifter med flagg, roper hurra og bjørka spretter?
En helt stille stund i solveggen med en appelsin?
Mye er vakkert. Men for meg er «vårens vakreste eventyr» = konfirmasjon. Jeg blir så rørt, ja, skikkelig beveget
hver eneste gang. Det er vår, og våren rundt våre kirker
er vakker. Ingen tvil. Men også på en konfirmasjonsdag
kan det være sterk vind og grått.
Konfirmantene - de er har pynta seg. For meg er det
ikke den fine kjolen, bunaden, frisyren eller slipset som
gjør dette til vårens vakreste eventyr, og jeg rørt til tårer.
Det er noe mer.
Konfirmasjonen er en avslutning, men mest av alt en
feiring. Gjennom et skoleår har de vært våre konfirmanter. De har preget gudstjenestene med nærvær og
deltakelse, vært på undervisning, sett på rare filmsnutter,
stilt spørsmål, tent lys, lagd bønner, notert i loggboka,
lært seg å bruke bibelen, blitt utfordra på tro, vært på

La oss be..

... for konfirmantenes ungdomstid
og
for riktig bruk av skaperverket.
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leir, truffet andre, sang og god stemning, gjort en innsats for en bedre verden ved å samle inn penger til
Kirkens Nødhjelp. lista kunne vært lengre. Og nå skal
de feires.
Feiringen av dem er kanskje det som rører meg mest.
Foresatte har lagd til fest. Diplomati må utøves fra alle
kanter, men at dere får det til: Hurra for dere! Og folk
kommer og feiringa av den enkelte kan ta til. Midt i den
vanskelige, spennende, utfordrende, alvorlige, urolige,
krevende og gledelige ungdomstida. Heldiggriser! Det er
vakkert.
Men er det et eventyr? Det er jo sant. Så hvis et eventyr
betyr en fortelling om noe som kan være sant, så ja. Hva
kommer de til å ta med seg? Hva kommer de til å
huske?
Gjennom konfirmasjonstida har konfirmantene tatt del
i og fått noen erfaringer i hva kristen tro er og hvordan
tro på Gud. At dette kan bidra som noen «verktøy» for å
håndtere livet i de kommende år har vi tro på. At de på
konfirmasjonen - den store feiringa i kirke og hjem - får
med seg forbønn og Guds velsignelse – det veit vi.
Det er vår. Det er vakkert. Og det er helt sant.

Bibelord:

la oss ha omtanke for hverandre, så vi
oppgløder hverandre til kjærlighet og gode
gjerninger.
Hebr 10,24
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Hvorfor?

Utsnitt fra Mathias Grünewalds ’Issenheimer’ alter (1510 - 1516)
Mange undrer seg over hvorfor måtte Jesus lide så forferdelig på korset? De har ofte et annet like vanskelig
spørsmål: Hvorfor tillater Gud så mye lidelse, hvis
Han er kjærlighetens Gud? Dette er ofte omtalt som
lidelsens dilemma.

At Jesus døde for oss og tok på seg våre misgjerninger,
det kan mange forstå, godta og være takknemlig for.
Men hvorfor måtte han lide så forferdelig?
Det er sikkert mange grunner til dette men jeg vil nevne
noen viktige grunner.

Korsfestelsen var en forferdelig måte å dø på og var forbeholdt først og fremst kriminelle og opprørere. De som
ble korsfestet ble ofte pisket først før de selv måtte bære
sitt kors gjennom gatene og deretter bli korsfestet til
skrekk og advarsel. romerske borgere, som Paulus, ble
halshugget, da dette var ansett som mye mer humant.
Men Jesus måtte dø den meste fornedrende døden en
jøde eller romer kunne tenke seg, å bli korsfestet. For en
jøde var det ytterlige et stort problem å tro at Jesus
kunne være Messias for det første at han døde, for Messias skulle være konge over Israel i evig tid, men i tillegg
at han døde på den måten. Jesus ble drept som en
kriminell og grunnen til dette stod på korset. Han
hevdet at han var jødenes konge. Han var dermed en
fiende til roma, for keiseren var jødenes konge.

For det første tillot Gud Faderen at Jesus skulle det, for
dette var planen. Jesus ble ikke fanget og deretter drept
fordi han var for svak til å frigjøre seg. Han gjorde dette
frivillig. Det var en del av Guds plan at dette skulle skje.
Jesus sa til Peter da Jesus ble fanget at Han kunne be om
12 legioner av engler til å hjelpe Ham, men han gjorde
ikke det. Han gikk frivillig i døden for deg og meg.
Hvis Gud sa at alle våre misgjerninger var tilgitt og at
Han elsket oss, ville vi tro det? Ville vi tro at Gud elsket
oss hvis han ga oss alle et generelt amnesti? Jeg tror at vi
måtte se at Gud elsket oss før vi virkelig kunne forstå
det. Derfor var det Guds plan å gjøre det på denne
måten. Vi kan se at Gud virkelig elsker oss og hvor mye
Han elsker oss gjennom det store offeret Gud ga for
vår skyld.

6

Fet MeNIGHetSBlAD

Nr.

2 2016 – ÅrGANG 62

en annen grunn til at Jesus måtte lide på korset har med
det andre spørsmålet å gjøre: Hvorfor har Gud tillatt så
mye lidelse i menneskehetens historie? Hvorfor tillot
Gud at slangen (egentlig Satan) var i edens hage og forførte Adam og eva? Gud kunne lett ha forhindret dette.
Gud har tillatt lidelsen i menneskehetens historie,som
Han kunne ha forhindret. Han kunne ha sørget for at
alle mennesker levde i et lykkelig paradis. Men ville vi
da forstå hvor ille det onde egentlig er? englene levde i
en fullstendig lykkelig tilværelse før Satan gjorde opprør.
englene hadde ikke sett eller opplevd virkningen av
det onde.

Gud kunne ha forhindret all denne lidelsen ved ikke å gi
mennesker fri vilje. Men da ville vi egentlig være roboter
som bare gjorde det gode, ikke fordi vi valgte det men
fordi vi var programmert til dette. Men Gud ønsker
ikke fellesskap med roboter Han ønsker fellesskap med
de som frivillig ønsker å komme inn i et gjensidig kjærlighetsforhold til Ham. Gud elsker oss, og det viser Han
ved å gi sin sønn for våre misgjerninger. Gud ønsker
fellesskap med de som ønsker dette selv. Jeg tror vi som
har barn kan forstå dette. Vi ønsker et fellesskap med
våre barn ikke fordi de må ha fellesskap med oss, men
fordi de ønsker det.

Da Gud skapte mennesket ga Han mennesket fri vilje å
velge å gjøre det gode eller det onde. Dette er en stor
gave men et stort ansvar og altfor mange har ikke klart å
forvalte denne gaven. lidelsen vi har sett gjennom
menneskehetens historie er som regel menneskenes
misbruk av den frie viljen og konsekvensen dette har for
samtiden og senere generasjoner.

Da er vi tilbake til spørsmålet hvorfor Jesus måtte lide
og dø. Gud gjorde dette for å ta på seg all synd og lidelse og dermed ta ansvar for å ha tillatt lidelsen i
menneskehetens historie. Man kan si at Gud har et ansvar for å ha tillat lidelsen i menneskehetens historie.
Gud tar ansvar for dette ved å la Jesus dø og lide på
korset.
I vinter gikk den store klassikeren Krig og Fred av leo
tolstoy på fjernsynet. en klassiker fra verdens
litteraturen. Det er en sterk historie om menneskenaturen i en dramatisk situasjon. tolstoy tilhørte selv
aristokratiet i russland og beskriver hvordan spesielt
overklassen opplevde konsekvensene av Napoleons krig
og erobring av Moskva i 1812. I den siste episoden ser
vi hvordan noen av disse selvgode og hovmodige
mennesker får et annet syn på livet og flere ber
hverandre om tilgivelse for det gale de har gjort. tidligere kunne de ikke tilgi, men gjennom deres egen lidelse fikk de et annet perspektiv på livet.
Det er gjennom vår erfaring av lidelse at vi ser kontrastene i livet og den store forskjellen mellom det gode og
det onde. Det er gjennom vår egen livserfaring at vi kan
forstå hva kjærlighet, tilgivelse og ondskap er. Gud
tillater dette slik at kan se hva det gode og det onde er.

Hvorfor tillater Gud så mye lidelse?
Foto: Robert Atanasovski/Afp/NTB Scanpix/Kirkens nødhjelp
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Carl Fredrik Aas
Forfatter av boken Syv hemmeligheter
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Hvordan kan du bruke brikkevev til bruksgjenstander?
-Nå lager jeg mange ulike bruksgjenstander, som
telefonetui, vesker og veskehåndtak, nøkkelringer,
hundebånd, blomsterbånd, stropper, seler, sløyfer og
bånd til klær og annet.

Karin Grøneng

En kunstner
med brikkevev
Karin Grøneng er en aktiv tekstilhåndverker i Fet. Hun
har erfaring med flere vev teknikker og har bidratt med
veving av de nye tekstilene til Fet kirke. Vi kjenner henne
fra dette arbeidet som en meget dyktig veverske. I dette
intervjuet vil vi imidlertid høre mer om en annen håndverkteknikk som hun er vel bevandret i, nemlig brikkevev.

Ser du noen fremtid for håndverket og vil vi klare å
holde kunnskapen levende?
-Det er faktisk en økende etterspørsel og interesse for
teknikken etter at mange har fått interessen opp for vikingtiden og middelalderen. Jeg vever nå på bestilling og
gir også kurs i teknikken i regi av husflidslagene i
regionen. Vi ser at det nå er en interesse der som vi må
holde levende.

Karin Grøneng i arbeid med brikkeveven

Vi forstår at tradisjonelt er brikkevev brukt både til
pryd og til bruksgjenstander. Hvilke prydgjenstander
er det snakk om?
-I telemark er brikkeveven fremdeles en levende tradisjon. Beltestakk og Øst-telemark bunadene har begge
brikkevevde belter og hårvipper. Slike bånd vever jeg på
bestilling.

Den som har interesse av å lære mer om brikkevev kan
henvende seg til Fet husflidslag. Her er mulighet for å
delta på kurs og senere en gruppe (ring) hvor vi møtes og
lærer av hverandre.
Gerd Haugen Mariniusson

Vi spør henne om hva brikkevev egentlig er?
- Brikkevev er en av de aller eldste vevformen som
finnes i verden. Den har vært praktisert over hele
kloden. I Norge er teknikken bl.a. kjent fra Osebergskipet som inneholder 52 brikker med ferdig opptredde
brikker. I Østerdalen er det funnet tekstiler som er sydd
sammen av av smale brikkevevde og grindvevde bånd.
I dag bygges veven opp av firkantede brikker i papp eller
plast, med fire hull i hver brikke som renningstrådene
trekkes gjennom. Grunnprinsippet i brikkeveving er at
ved å dreie brikkene, vil det oppstå et nytt skille ved at
renningstrådene tvinner seg om hverandre. For hver
drening legger du inn en innslagstråd. Det enkleste er å
dreie alle brikkene like mange ganger framover som
man dreier bakover. Mønsteret speilvendes når man
endrer dreieretning. Imidlertid finnes det mange kompliserte mønstre hvor ikke alle brikkene vendes
samtidig, noe som kan gi vakre mønstre. Man kan
således lage belter og bånd med utallige mønstervariasjoner.
Hvorfor er du så blitt så glad i denne teknikken?
-Jeg lærte teknikken på husflidskolen, men tok den opp
igjen for alvor først i 1990. Det som er så fascinerende
med brikkevev er at det med enkle redskaper kan man
skape fantastiske mønstre. Du har kun de firkantede
brikkene og de kan du ta med deg overalt. Avhengig av
hvor mange brikker du trer kan du variere bredden og
mønstermulighetene er uendelige.
8

Karin Grøneng har bidratt med veving av de nye tekstilene
til Fet kirke.
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Karin med brikkene i venstre hånd.
Har du lyst til å prøve? Ta kontakt med Husflidslaget: www.fet-husflidslag.no eller kontakt@fet-husflidslag.no
Fet MeNIGHetSBlAD
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Historisk arbeide
førte også til rangordning av gravene – «den aktede del den ringere del – det uanseelige stykket».
Å vandre på kirkegården er som en reise i tid med
stilarter, symboler og lokalhistorie. Flere gravminner er
reist på graver til mennesker som har lokalhistorisk betydning, og hvis livshistorie kan belyse viktige trekk ved
samfunnsutviklingen i bygda og i Norge. For eksempel
gravminnet til Peder Sørensen som var fullmektig ved
sagbruket i Gansvika.
Her kommer sagbruks- industri og slektshistorie inn.
Peder Sørensen var etterkommer til klokker Farup i Nes.
Peder var en rik mann, ifølge sølvskattemanntallet ble
han ilagt en sølvskatt på 90 spesidaler, den høyeste
summen i Fet. Han hadde mange barn, bodde på gården
Gan hvor han dreiv jorda, men den viktigste jobben
hans var imidlertid som bruksfullmektig på Gansbruket,
som var en stor arbeidsplass.

En arbeidsgruppe har nettopp avsluttet et prosjekt
med opplysninger og foto om gravminner i Fet som
bør bevares.

Som spesielt verneverdige vil jeg fremheve de seks gravplatene som ligger samlet øverst på kirkegården litt
innenfor inngangsporten, videre en noe mer spredt samling av gravplater og gravsteiner nær kapellet. På
vestsiden av kapellet finnes også flere gamle jernplater
og en omrammet gravplass.
Obeliskene, minnesteinene
og mange av de stående
støttene er spesielt
verneverdige, likeledes flere
fra nyere tid.

Den gamle delen av kirkegården i Fet er en interessant
gullgruve for lokalhistorie,
og stilhistorie. Den er en
av de få kirkegårdene på
romerike som har beholdt
noe av det gamle preget –
med nyere gravminner
inniblant. Dette gjør den
spesielt verneverdig og
Og selvfølgelig helt spesielt
Kari Westbye fra Fet historielag og Bente Arnesen fra
vakker. De eldste bevarte
det eldste gravminnet på
Fortidsminneforeningens lokallag på romerike vil
gravminnene – de fra
kirkegården over Christine
vise fram noen av de verneverdige gravminnene på
1700- og 1800-tallet og
Marie
Ancher fra 1751
kirkegården. Det blir orientering om hva som gjør
flere av de nyere må benedenfor
gravkapellet.
gravminnene spesielle og litt om hva forskjellige
vares der de alltid har stått.
Denne Gjellebekkplaten er
symboler betyr. Det vil bli fortalt historier om noen
Det er nettopp denne
enten lagt nær kirken som
av de som er begravd i de aller eldste gravene.
kombinasjonen av
sto omtrent der hvor
Alle er velkomne! Frammøte kl. 19.00 ved kapellet
gammelt og nytt som gir
gravkapellet ligger i dag,
den dens særpreg og
eller så lå den opprinnelig
atmosfære, helt forskjellig
inne i kirken og ble plassert
fra den moderne velregulerte kirkegården. Den vakre
ute da den nye kirken ble bygget i 1890. Fra 1805 opphørte gravlegging inne i kirkerommet, etter kongelig
beliggenheten med utsikt over elva og kulturlandskapet
rundt gjør at denne delen av Fet kirkegård er mye brukt. påbud. etter dette ble kirkegården mer «påaktet». Det

Onsdag 1.juni kl. 19.00
blir det omvisning på
Fet kirkegård.
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Adolf Marius Pedersen var fløtningsfullmektig. Det
finnes mye lokalhistorie om fløting og skogsarbeid i Fet.
Gravminnet til familien Kvaal minner oss bl.a. om
gammel skolehistorie.
Det er viktig å være klar over at vern av et gravminne
ikke nødvendigvis innebærer at gravminnet ikke fortsatt
kan brukes. eksisterende navn og dekor kan ikke fjernes,
men nye navn kan føyes til, for eksempel ved å bruke
baksiden av stenen.
Fet har flere skoler, to av dem ligger i umiddelbar
nærhet til kirkegården. Skolene bør oppmuntres til ekskursjoner til kirkegården hvor fagene stil- kunst og lokalhistorie er lett tilgjengelig, likedan kan
kulturlandskapet rundt kirkegården gi mye kunnskap.
Her kan Fet Historielag være en viktig kunnskapsresurs.
Kari Westbye

Viktige meldinger fra gutta på kirkegården
å er våren her eller i hvert fall rett rundt
N
hjørne. Det er tid for et rusketak på kirkegård og

parkanlegg. Vi pleier å rydde alle gravsteder for
kranser, gamle blomster og lys, granbar og annet.
Dette er et tiltak vi tror mange er glade for, og setter

P

lanting og vanning av gravsteder
Vi kan ta på oss av planting og vanning av gravsteder,
men det må bestilles innen 1. mai. Grunnen til det
er at vi igjen setter bort dette arbeidet til andre, og
det må derfor planlegges godt.
Alle som hadde planting og/eller vanning i fjor vil få
tilsendt en giro også denne våren. Nye som ønsker
dette kan ta kontakt med Frøydis på 63 88 87 54
eller servicehuset på 63 88 41 40. Dere vil da bli registrert og få tilsendt giro for innbetaling av en avgift
for jobben.
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pris på. I år tenker vi å prøve siste halvdel av april. I
den forbindelse ber vi dere som ønsker å ta vare på
noe av pynten på deres gravsted om å hente dette før
vi setter i gang.
Med ønske om en deilig vår og en god sommer

Kostnaden for denne ordningen er:
Planting og vanning: kr 1125,Bare vanning:
kr 875,Dette er inkludert mva og gjelder hele sesongen (juni – sept.)
Det må betales innen fristen for å bli med på ordningen.

Så hvis dette er av interesse så ta kontakt så fort du
kan for å bli registrert. NB siste frist er 1.mai
Tormod Karlsen
Driftsleder
11

Våre konfirmanter 2016

Lørdag 4. juni kl. 10.00
Fet kirke

Lørdag 4. juni kl. 12.00
Fet kirke

Lørdag 4. juni kl. 14.00
Fet kirke

Silje Marie Nordby
tobias Nyberg
emilie Sund Nygård
emil Wangen Olsen
Marius Smestad Pedersen
lene Quille
Ina erese ruud
Hedda røste
tom Cato Sevre
Oliver Skaug
Annabel Jensen Bergan
Jonas Malmedal Stokseth
Kaja Kristine Vikerhaug
Aksel Duhme Walseth
Dennis André Wegner
Åsmund Øygard
Amanda Aaser-richards
Jenny louise Andersen
Oda Haugen Fallet
Marte Bartnes

David Stendahl Haugen
Herman løken Haugen
David Hettasch
Silje Hugnastad
Christer Johansen
Joakim Johansen
Mina Holt Karlsen
Synne Kristiansen
Siri Kvale Krokan
Sander langen
Kristine lind
Jonas Sjøviken Moen
Georg Fredriksen Monsen
Mina Mørk
tobias tolcsiner
Jannicke Fjeld trønnes
Sofie Matre Utsigt
Nora Monrad Sæther
Henrik Ødegård Olsen

William Isak Albert larsson Andresen
Filip Malum Bergerud
emil Aase Bervik
Madeleine Ida Marie Buer
Sunniva elise Sandsvik Clausen
ilia Helene Sandsvik Clausen
tim Høibraaten eeg
Kristoﬀer eidholm lund
Jøran Granholt ejersbo
Jørgen Simensen engebretsen
emilla Ying Faller
Silje Strømstad
Julie Flåten Grønvold
Oskar Gjerdingen
Oliver Wolden Stålhanske
lea Karoline Sundal
Markus Hagberg
Julie Sandvold Sire

Søndag 5. juni kl. 11.00
Fet kirke

Søndag 29. mai kl. 11.00
Dalen kirke

Søndag 29.mai kl. 13.00
Dalen kirke

Selma Saastad
Vetle Saastad
Oscar Veum Slorafoss
Henriette Østvik
Sindre Prøis Stubsjøen
Stian Hansen Henriksen
Frida Benedicte Henjum Harstad
Anna Karen Jonsdottir
Josefine Skaseth
Martin Aleksander Bull Faller
Gilbert Gulbrandsen
Maiken Høines Slorafoss
Celine Smith
Didrik Sårheim Nesteby
Karoline Myhrhaug Nordby
espen lauritsen
Joakim lauritsen
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Anniken Holter Berger
Martin Prestegaard Holden
Edward Kleven Zetterstrøm
Martin Kjos Barkenæs
Sander Bergersen
Marius Foss
Hannah Normann Gundersen
Madelen Holtedahl

17. mai 2016
Dalen skole

Garderåsen skole

08:00
09:00
09:15
09:30
10:00
10:45
11:15

10:00 Samling og oppstilling i skolegården til
barnetoget
10:05 Ord for dagen og korpskonsert ved Fet Janitsjar
10:30 Barnetog til Fet kirke starter
11:00 Barnetogene møtes ved
Garderveien/Garderåsveien
12:00 retur med buss fra golfbanen til Garderåsen
skole (kjører skyttel til alle er hentet)
12:00 Skolearrangementet på Garderåsen skole starter
15:30 Avslutning

Flaggheising. Frokost for 7.trinn
Samling i skolegården
Oppstilling til barnetog
Barnetog til Dalen kirke
Familiegudstjeneste i Dalen kirke
Barnetog fra Dalen kirke tilbake til Dalen skole
Skolearrangement på Dalen skole starter med
påfølgende korpskonsert
11:30 Ord for dagen, tale v/7.trinnselever
og underholdning
14:00 Avslutning

Riddersand skole
09:15
09:30
09:45
10:25
10:40
10:45
11:00

Samling i skolegården på riddersand
Ord for dagen
Buss for elever og lærere til Hovinhøgda skole
Oppstilling til barnetoget på Hovinhøgda skole
Nasjonalsangen på Hovinhøgda skole
Barnetog starter fra Hovinhøgda skole
Barnetogene møtes ved
Garderveien/Garderåsveien
Når toget ankommer riddersand skole starter
arrangementet på skolen med taler og konsert
med Fet Janitsjar.
15:00 Avslutning

Martine Sofie Jacobsen
Kasper Sandsnes Kolstad
Loreta Ozola
Emma Sandaker Persson
Madeleine Brenna Pettersen
Sondre Sagen
Emilie Jeanette Teig
Kevin Oppebøen Holtedahl
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Hovinhøgda skole
09:50 Samling i skolegården
10:00 Fanfare ved Fet Skolekorps, ord for dagen og
liten korpskonsert
10:25 Oppstilling til barnetoget
10:40 Nasjonalsangen
10:45 Barnetog til Fet kirke starter
11:00 Barnetogene møtes ved
Garderveien/Garderåsveien
12:00 Familiegudstjeneste i Fet kirke
12:30 retur med buss fra Fet kirke til Hovinhøgda
skole etter gudstjenesten for elevene
(kjører skyttel til alle er hentet)
12:00 Skolearrangementet på Hovinhøgda skole starter
15:00 Premieutdeling
15:30 Avslutning

Pålsetunet
12:45 Korpskonsert v/ Veterankorpset

Fet MeNIGHetSBlAD
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1500

konfirmanter på leir
Hekta leir i Håkons hall på Lillehammer
En ny og spennende leir for oss i Fet og Dalene menigheter.

To busser fulle av forventningsfulle konfirmanter på
vei til Lillehammer på konfirmantweekend. Spent på
hvordan det skulle bli å være sammen med nesten
1500 konfirmanter fra mange forskjellige menigheter.
Vi fikk bruke alle OL-anleggene og leiren startet med
fakkeltog og høytidelig åpning i hoppbakken. Det ble

14

en fantastisk weekend med god stemning, med show,
musikk, globalmarked, lek og lovsang. Søndag feiret
vi gudstjeneste med 2000 mennesker, hvor ofte opplever en det? Det var lykkelige, men slitne konfirmanter som kom hjem søndag kveld. Hvordan hadde
de hatt det? Fantastisk! Mange minner for livet…
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Les om og se programmet for våren 2016 til

Den kulturelle spaserstokken
på: www.fet.kommune.no/den-kulturelle-spaserstokken.

thai mat og Sushi

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Skulleruds
Begravelsesbyrå

For selskap, catering eller
bare en middag.

ring 63 88 10 00

for bestilling og utkjøring.
For meny kan du se på
www.facebook/kroafahthai
Adr Kirkeveien 79 1900 Fetsund.

DIN ELEKTRIKER
I NÆRMILJØET

1960 løken
tlf. 63 85 00 95/91 85 10 96
(Hele døgnet)
Om ønskes kommer vi hjem
for samtale.
Vi er behjelpelig hele døgnet.

Telefon 63 88 05 67
FetSUND StASJON

Troll Hundefor
Vi er forhandler av troll Hundefor
Når pris og kvalitet teller
www.troll-hundefor.no

FrISØrSAlONG
OG
SOlStUDIO

Vårt vaskeri tilbyr:

Vår pakke- og monteringsavdeling

•
vask og rulling av duker
•
utleie av hvite duker
Vi vasker dessuten ryer, dyner, puter,
soveposer, arbeidstøy, samt sportstøy
og jaktklær, som vi også kan impregnere.

påtar seg ulike typer pakkeoppdrag.

Disse annonsesidene når alle
husstandene i Fet
Interessert i plass?
Ring: 63 88 61 00 mobil: 928 17 947

Vår kantine
kan levere møtemat o.l.
- etter nærmere avtale.

froydis.waldorff@fet.kommune.no
Priser:
Minste enhet
Dobbel
1/3 side
1/2 side
Helside
2 sider

Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. Gjennom
arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening.
Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!»
Vennligst kontakt oss på telefon 63 88 86 00 eller e-mail: post@heia-vita.no
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500,1 000,3 000,4 500,9 000,18 000,-

pr år
2 500,5 000,15 000,22 500,45 000,90 000,-
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Konserter i Fet kirke
lørdag 30. april kl.16.00

En konsert med bryllupsmusikk.

Velkommen til

Tårnagenthelg!
Fet og Dalen menigheter inviterer alle som
fyller 8 år i 2016 til å være tårnagenter i
Fet kirke 23. og 24. april. I løpet av helgen
skal det løses oppdrag og mysterier, kirken
og Bibelens fortellinger skal utforskes.
Barna bor hjemme, men vi er sammen i
kirken fra klokken 12.00 til 17.00 på
lørdag og fra klokken 9.30 til 12.30 på
søndag.
Påmelding send: e-post til:
menighetskontoret@fet.kommune.no
Alle er velkommen til Tårnagentgudstjeneste
24. april i Fet kirke klokken 11.00

Alt fra tradisjonelle brudemarsjer fra inn og utland, til kjærlighetssanger og rolig pianomusikk.

En kveld med norske sanger
(Se hjemmesiden for dato og klokkeslett)

Fet kirkekor synger et utvalg av fine sanger
med tekst og musikk av Henning Sommerro,
erik Bye, Ola Bremnes, Ole Bull, Petter Dass,
evert taube og Knut Nystedt. et akustisk band
med bass, trommer, piano, gitar og fiolin
spiller med koret. Mange kjente sanger med
vakker tekst som gjør oss godt å høre på.

Kjære givere
Gavekontoen til menighetene er: 1275 60 32478
til menighetsbladet: 1275 20 31264
Gaver fra kr 500,- er skattefrie.
en stor takk til alle givere!

Kirkeskyss

Kristian Høntorp kommer gjerne og henter de
som trenger kirkeskyss, men det må avtales på

mobil 47 86 54 24
for hver gang. Det
er ikke alle
søndagene han har
mulighet. Han
kjører minibuss og
vil trolig ha ca kr
20,- av hver for å
dekke drivstoff.

Flere konserter og mer informasjon på:
www. fetogdalenkirker.no/kultur og musikk

Loppemarked
torsdag 31.mars kl.11.00-18.00
lørdag 2.april kl.11.00-15.00
Innlevering av lopper onsdag 30.mars kl 18.00-20.00

1. torsdager i måneden kl.11.00 - 14.00
Lørdag 30.april kl.12.00
lørdagstreﬀ med vafler og kaﬀe.

Torsdag 7. april:
Konsulent line Kvalvåg: Sjømannskirken. Den norske kirke i utlandet er 150 år.
Foredrag med adgang til spørsmål og samtale. line holder også dagens andakt.
Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt.
Alle som kan møte på formiddagen er velkommen! Kontaktperson: Steinar Årdal 906 25 486

Onsdag 30. mars kl. 19.00
Mandag 11. april kl.11.00
Onsdag 13. april
Onsdag 27. april
torsdag 5. mai
Onsdag 25. mai
18

kl.19.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 19.00

Gansdalen Normisjon

Møte.
Formiddagstreﬀ. Knut Lande fra Østfold besøker oss.
Det blir alvor, skjemt, pianospill og sang.
Møte.
Besøk av Bjarne Kind
Møte.
Besøk av Ole Johannes Jorud.
Stevne.
Besøk av Preben Colstrup og fellesmusikken fra trøgstad.
Møte.
Fet MeNIGHetSBlAD
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trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du
ringe dagen før du skal reise.

Kjøretider:
Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - enebakkneset Gansdalen - Fetsund.
Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum Haldorsvei - roven - Fetsund sentrum.
Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovinåsen Gardertoppen - Garderåsen - Øyaveien Fetsund

er plassen for liten og stor

Torsdag 7. april kl.11.00-14. 00
Seniortreﬀ. Besøk av konsulent line Kvalvåg i
Sjømannskirken. Andakt, sang,utlodding og lunsj,

Seniortreff på Kringen

eivind tlf: 906 92 108
rolf tlf: 958 01 829

Kringen

Misjonsgudstjeneste
Felles gudstjeneste for Dalen og Fet sokn i
Fet kirke søndag 10. april kl 11.00
Fokus på vårt misjonsprosjekt i etiopia
Vi ønsker spesielt velkomne de kvinnene som
året igjennom samler seg til innsats for misjonsarbeidet. Kirkekaﬀe i prestegården

SYKEHJEMSBUSSEN

Lørdag 14.mai kl12.00
lørdagstreﬀ. lenselangs. Oppmøte p-plassen Coop ekstra
Lørdag 11.juni, kl.1200
lørdagstreﬀ. Oppmøte på Kringen. tur til Hvalstjern.
Vi driver Kringen åpen barnehage. Vi har lørdagstreﬀ 1 gang i
måneden for kvinner og barn med flyktning bakgrunn, her
samarbeider vi ,med Fet Røde kors. Lokalet vårt har speideraktivitet som for øyeblikket har ca 50 aktive speidere i alle
aldre. Vi har seniortreﬀ i samarbeid med Normisjon og Fet
menighet. Disse treﬀene er torsdag 6 ganger i løpet av året. Vi
har loppemarked og julemesse med trofaste hjelpere og givere. Vi
trenger flere støttespillere og vi drømmer om ungdomsarbeid som
fenger dagens unge. Vi har knyttet til oss noe unge som bruker
lokalene i privat regi og hjelper oss på arrangementer og dugnad.
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Fetsund KFUK-KFUM speidere
har sine møter på tirsdag kveld, se www.speider.net
Vil du bli KFUK-KFUM speider?
ta kontakt med:
Peter Straumann mobil: 920 53 912
eller eva Horsfjord 928 91 029

Hjemmeside: www.kringen.org gir fyldig
informasjon om det vi gjør på Kringen.
Følg også Kringen på Facebook.
Velkommen til å være med!
Hilsen
Kjellaug Solemdal (leder Fetsund KFUK-KFUM)
kjellaugsolemdal@gmail.com el 473 17 778
Vi har også fått hjelp av våre kvinner med flykting bakgrunn.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen!
Aktivitetstid: Kringen åpen barnehage . tirsd,onsdag og torsdag
08.45-14.15 Aktivitetssted: Kringen , Kringenveien 1, Fetsund
Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager.
Det er omkring 200 mennesker innom i løpet av uka.
Skulle noen få lyst til å sponse eller gi oss en gave, så er
kontonummeret: 11406 78 9103.
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Søndagsskolen

Søndagsskolen i Fet kirke har fått
Facebookside: "Fetsund søndagsskole"

Datoene for søndagsskolen er:
3. april, 10. april og 1. mai (sommeravslutning)
Mette Helen Berg, trosopplærer.

Fetsund Normisjon
Program våren 2016
Semestertema: „Forankring i Ordet og møter med gudsbilder i tiden”

Anfinn Skaaheim. «Hva betyr skriften alene i vår tid?»
Jan tore Anthonisen. «Bibelens Gud og dagens gudsbilde»
leif Gordon Kvelland. «Fører alle veier til Gud»?

Seniortreff på Kringen:
torsdag 7. april kl. 11.00. Uformell prat i et hyggelig
miljø.
Bibelgrupper / fellesskapsgrupper
et lite og omsorgsfullt fellesskap for å vokse i sitt personlige
kristenliv, utvikle nådegavene, øke sin bibelkunnskap, og få
gode venner.
Gruppene holdes i hjemmene.
Kontaktperson: einar taranger tlf. 988 45 398

Liten & stor (Barnefamilier)
Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor
suppegryte: 12. april og 10. mai (Storsamling)
Bønnemøte
Mandager 20.00 - 21.00: 4. april, 18. april, 2. mai,
23. mai, 6. juni og 20. juni.

Strikkekafé
Med eller uten strikketøy, - her samles damene til en
uformell prat i et hyggelig miljø: 4. april, 2. mai og
30. mai.
Kvinneforening
Møtes i hjemmene hver tredje tirsdag i måneden.
Kontakt: Berit Breen tlf. 90142 876
NORTRIM
Fotballtrening hver tirsdag fra kl 21.00 til kl 22.00 i
gymsalen på Hovinhøgda skole.
Kontakt: Per Heggedal tlf 481 83 386

Vigsler

Snakke med noen!
Ring 815 33 300
Garderbakken 1, 1900 Fetsund

Selskaps-/
møtelokale?
lei enebakkneset
Grendehus!
ta kontakt med Jane Albertsen på tlf.
911 57 277.

Roven Grendehus
har til leie:
Selskapslokaler m/peis
Velutstyrt kjøkken
Pent uteområde
tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.
Kontaktperson: Anne Mari Borud,
tlf. 458 36 399, mellom kl. 17 og 21.

fetsund.normisjon@gmail.com
Les mer på: www.fetsund.normisjon.no
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f.1940
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f.1944
f.1960
f.1920
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Vi gleder oss til å møte deg!

Misjonshuset, Faldalsveien 13
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Arne Olav Barikmo
Kjell Syver Karlsen
Øivind Friberg
Anne Dolvik
Svanhild tingsrud
Signe Oppegaard
Sven erik Stigen

Du er velkommen som
konfirmant i kirken uansett
om du tror, tviler eller bare
er nysgjerrig.

Sangkafè, torsdag kl 18.00. Gryterett, sangglede og underholdning
14. april
Glade gutter
19. mai
Sangkafè med gjester

Yngres II, (5. - 7. klasse)
Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
Varierte aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg, bilbane
og spill. Noen temakvelder både på og utenfor huset. Pause
med kjøpt eller egenprodusert mat: 4. april, 18. april og 2.
mai.

Nikoline rosvoll
Michelle layne Knutsen
Hedda Marie Dyrendahl Hagen
William Alexander Barikmo
Mikael Høyvik Flaate
emma Sinnerud
Aurora Marie Brynhildsen Henningstad
Indie eliassen Haugback
levi Olsborg lundberg
emine Gulbæk Myrvang-Kjustad
emilie lie Bjanes
era Kvebek

Døde

Dalen kirke tirsdag 14. juni
mellom kl. 17.00 – 18.00

kl 1700, Storsamling (med lek og aktiviteter)

Yngres I, (2.- 4. klasse)
Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med
salg av bolle og drikke: 11. april, 25. april og 9. mai.

Døpte

Kristin Olaisen Skovdal og Jarle Berg

Fellesarrangement
10. mai

Vi inviterer til innskrivning
til konfirmasjon i Fet og
Dalen kirker. ta med
opplysninger om adresse,
fødselsdato, e-post, dåpsdato, kopi av dåpsattest og
personnummer.
Fet kirke torsdag 9. juni
mellom kl. 17.00 – 19.00

Torsdagsmøter kl. 9.30
17. mars
7. april
12. mai

Konfirmant
2017

SLEKTERS GANG
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Utleie av Misjonshuset
i Falldalsveien 13

- Minnesamvær
- Møter
- Barneselskap - Konfirmasjon
Henvendelse:

einar taranger, tlf 63 88 15 85 / 988 45 398

Fetsund Normisjon

Fet Røde Kors
røde Korshuset Ungdommen
leies ut til møter, selskaper og
sammenkomster.
Kontakt Aud Magnussen
tlf: 930 22 328

Utleie av Dalheim

Vi har: Stor og liten festsal
Kjøkken med kjølerom
Koselig peisestue
Møterom
Stor parkeringsplass

Kontakt rita Pedersen
tlf. 63 88 36 64 / 991 24 200
eller e-post: lajoh@combitel.no

Utleie av Kringen

- Minnesamvær
- Møter
- Barnedåp
- Barneselskap
- Konfirmasjon
Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute.
ring i god tid og spør om pris og om vi
har ledig.
Kontakt Kjellaug Solemdal
tlf. 473 17 778

FetSUND KFUK -KFUM
21

Fet og Dalen
kirker

www.f etogd ale nkirk er. n o
men ighe tsko nto ret@fet.kommune. no
Fet og Dalen kirkekontor
Postadresse: rådhuset, 1900 FetSUND
Besøksadresse: engavn. 6
Tlf. 63 88 61 00 Fax 63 88 44 05
Mandag - Torsdag kl. 10.00–14.00
Prestene treffes etter avtale.

Sokneprest i Fet:
Inger Jeanette Enger
Prestebakken 1
1900 Fetsund
Mobil: 920 25 207
inger.jeanette.enger@
fet.kommune.no
Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Trond Hammeren
tlf. 63 88 41 40
e-post: trond.hammeren
@fet.kommune.no
Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Ditlev Marken
tlf. 63 88 41 40
e-post: ditlev.marken
@fet.kommune.no

Dalen menighetsråd
leder:
Elisabeth Ruud
tlf. 993 02 157
ruudimuri@enebakkneset.no

Fet menighetsråd
leder:
Halvard O. Mosdøl
tlf. 917 06 751
hmosdol@mf.no

Driftsleder:
Tormod Karlsen
tlf. 63 88 41 40
e-post: tormod.karlsen
@fet.kommune.no

Fet og Dalen fellesråd
leder:
Espen Roy Skaldehaug
tlf. 464 10 438
espen.skaldehaug@bi.no

Menighetspedagog:
Elisabeth Maria
Amundsen Kjos.
Mobil: 91718938
elisabeth.kjos
@fet.kommune.no

Fet Menighetsblad
Fet og Dalen kirkekontor, rådhuset, 1900 Fetsund
e-postadresse: fetmb@online.no

Annonser:
Kirkekontoret tlf. 63 88 61 00, solvi.stovind@fet.kommune.no
redaksjon:
Harald Støvind (hovedredaktør), tor Kristiansen,
Kristin ramstad, einar Borud, rolf lein (desk og foto).
Distribusjon: Fet røde Kors
Gaver til Menighetsbladet: konto nr 1275.20.31264
trykkeri: 07 Gruppen AS Opplag: 4700
Innleveringsfrist neste utgave: 16. september 2016

Trosopplærer:
Sindre Hovland
Permisjon
sindre.hovland
@fet.kommune.no
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Kantor: Jo Dalene.
tlf. 63 88 42 01
Mobil:930 58 730
jo.dalene@fet.kommune.no

Sokneprest i Dalen:
Janne Sukka
mobil 458 61 038
janne.sukka
@fet.kommune.no

Kirkeverge:
Sølvi Støvind
Mobil: 928 17 947
e-post: solvi.stovind
@fet.kommune.no

Sekretær:
Frøydis Waldorff
froydis.waldorff
@fet.kommune.no
Trosopplærer:
Vikar
Mette Helen Berg
tlf. 977 40 272
e-post: menighetskontoret
@fet.kommune.no
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20. mars kl 11.00
Fet kirke
DeltA-gudstjeneste
Palmesøndag, Joh 12,1-13

Klokkene kaller på deg

24. mars kl.18.00
Fet kirke
Skjærtorsdag, Joh.13,1-17
Kveldsmåltid

16. mai kl.11.00
Dalen kirke
Høytidsgudstjeneste
2.Pinsedag

17. juli kl.19.00
Fet kirke
Kveldsgudstjeneste
9.søndag i treenighetstiden, luk 6.36-42

16. mai kl.13.00
Pålsetunet
Gudstjeneste i pinsen

24. juli kl.11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
10. sønd. i treenighetstiden, Mark 11,25-26

17. mai kl.10.30
Dalen kirke
Gudstjeneste

25. mars kl.11.00
Fet kirke
langfredagsgudstjeneste
Mark 14,26-15,37

17. mai kl.12.00
Fet kirke
Gudstjeneste

26. mars kl 23.15
Dalen kirke
Påskenattsmesse

22. mai kl.11.00
Fet kirke
DeltA-gudstjeneste
treenighetssøndag, luk 24,45-48

27. mars kl.11.00
Fet kirke
Høytidsgudstjeneste
Påskedag, Joh 20,1-10

29. mai kl. 11.00
Dalen kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

28. mars kl.11.00
Dalen kirke
Høytidsgudstjeneste
2.Påskedag

29. mai kl.13.00
Dalen kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

28. mars kl.13.00
Pålsetunet
Påskegudstjeneste
3. april kl.11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
2.søndag i påsketiden, Joh.20,24-31
Søndagsskole
Menighetens årsmøte
10. april kl.11.00
Fet kirke
Høymesse
3.søndag i påsketiden, Mark.6,30-44
Søndagsskole
17. april kl.11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
4.søndag i påsketiden, Joh.14,1-11
24. april kl.11.00
Fet kirke
DeltA-gudstjeneste
5.søndag i påsketiden, 17,6-11

4. juni kl.10.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
takkoffer
4. juni kl.12.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
4. juni kl.14.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
5. juni kl.11.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
12. juni kl.11.00
Fetsund lenser
Økumenisk friluftsgudstjeneste
4.søndag i treenighetstiden, Matt 9,35-38
19. juni kl.11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
5.søndag i treenighetstiden, Matt 18,11-18

1. mai kl.11.00
Fet kirke
Høymesse
Matt.20,25-28
Søndagsskole

26. juni kl.11.00
Bølertjern
Friluftsgudstjeneste
Aposteldagen, Mark.3,13-19

5. mai kl.11.00
Fet kirke
Høymesse
Kristi Himmelfart, Joh 17,1-5

3. juli kl.11.00
Fet kirke
7.søndag i treenighetstiden, Mark 5.25-34
Høymesse

8. mai kl. 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
Søndag før pinse, Joh 16,12-15

17. juli kl.11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
9.søndag i treenighetstiden, luk 6,36-42

7. august kl.11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
12. sønd. i treenighetstiden, Joh 4,27-30.39-43
14. august kl.11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
13.sønd. i treenighetstiden, Joh 15,13-17
21. august kl.11.00
Skauen
Friluftsgudstjeneste
14.sønd. i treenighetstiden, Matt 19, 27-30
28. august kl.11.00
Fet kirke
DeltA-gudstjeneste – felles oppstartsgudstjeneste for Fet og Dalen sokn
15.sønd. i treenighetstiden, Joh15,9-12
4. september kl.11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
16.sønd. i treenighetstiden, Matt 11,16-19
11. september kl.11.00
Fet kirke
DeltA-gudstjeneste – presentasjon av konfirmantene
17.sønd. i treenighetstiden, Mark 5,35-43
11. september kl.19.00
Dalen kirke
DeltA-gudstjeneste
Presentasjon av konfirmantene
17.sønd. i treenighetstiden, Mark 5,35-43
18. september kl.11.00
Fet kirke
DeltA-gudstjeneste
Høsttakkefest og utdeling av 4 års bok
18.sønd. i treenighetstiden, Mark 1,40-45
25. september kl.11.00
Dalen kirke
DeltA-gudstjeneste
Høsttakkefest og utdeling av 4 års bok
19.sønd. i treenighetstiden, luk 9,57-62

Hver søndag kl 11.00 er det gudstjeneste i
enten Fet eller Dalen kirke. Informasjon om
hvilken kirke, hva slags gudstjeneste og
hvem som deltar er å finne i dagsavisene og
på vår hjemmeside:

www.fetogdalenkirker.no

15. mai kl.11.00
Fet kirke
Høytidsgudstjeneste
Pinsedag, Joh.14,23-29
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Det var for meg
Da du gikk ut om kvelden
og fant et ensomt sted
Da du gikk ut til Getsemane
alene, for å be
Da du gikk ut om natten
og fant en øde vei
og kjempet bønnens kamper der
- var det for meg!
Med høye rop og tårer
du ba og bønnfalt ham
som kunne berge deg fra døden
- men du var hans oﬀerlam...
Da du ble hengt på korset
og der forlatt av Gud
med nagler gjennom dine hender
- der sto du kampen ut
I all din smerte tok du
all min skyld på deg
Da du ble hengt på korset
- var det for meg!
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sammen på veien

