Litt av hvert
å feire!

Fra guttemusikk til skolekorps
21.11.1921 ble Fetsund Skoles Guttemusikkorps stiftet.
Og kjært barn har hatt mange navn opp igjennom
årene. I 1949 ble navnet Fet Guttemusikkorps som var
navnet fram til 1966. Fet jente- og guttemusikkorps ble
etter hvert forenklet til Fet jente- og guttekorps, mens i
dag er navnet Fet skolekorps. Å dykke litt mer ned i historien til korpset blir en oppgave mot 100-årsjubileet i
2021. Kanskje det blir skrevet en hundreårsberetning?
Opptakten til intervjuet med lederen i korpset ble et
besøk på Østersund ungdomsskole hvor korpset har
øvelse hver tirsdag kveld. her møtte jeg en glad gjeng
musikanter. 34 deltakere i hovedkorpset og 22 deltakere
i juniorkorpset var i full gang med å øve. De 20
aspirantene som ble tatt opp i korpset i høst, har nå
enetimer og starter samspillet etter høstferien.
Morsomt å være med
I pausen tok jeg en prat med trommegutta Sindre
Mansaas Sletten på 9 år som spiller i juniorkorpset, og
Kristian lien Olsen på 17 år for å høre litt om hvordan
de har det i korpset.
- Det er morsomt å spille – særlig når jeg har lært meg
notene og får det til, sier en blid og opprømt Sindre.
Sindre har spilt i ett år, og jeg spør om han er flink til å
øve, og hva han tenker om spilling i åra framover.
- Jeg øver litt hjemme, særlig om morran mens mamma er
ute med hunden slik at Tinka ikke skal bli redd for dunkingen min, kommer det raskt fra Sindre
– og jeg har i alle fall tenkt å spille helt til korpset blir 100
år, sier han med stolthet i stemmen.
Kristian har spilt i korpset i ca. ni år, og er som veteran
å regne. han forteller at det hele startet med at han
måtte være med søstera si på øvelsene. Der ble han
sittende å tromme på bordet mens han lyttet. Det var
dirigenten som oppdaget trommingen hans og sa: «Gi
den gutten et par trommestikker», og slik ble det. Kris-

Fet skolekorps og Kristoffer Søbakk i fullt trøkk

Fet skolekorps vil markere at det fyller 95 år i år. I
tillegg skal det settes fokus på at det er 50 år siden
det ble godkjent opptak av jenter i korpset, og det er
det jo verdt å stoppe opp ved!
Fet menighetsblad har intervjuet nåværende leder i Fet
skolekorps, Kristoffer Søbakk, for å høre hvordan
korpset skal markere at det har eksistert i 95 år. Da vi
sammen begynte å undersøke litt om de ulike navnene
korpset har hatt gjennom disse årene, skummet vi bl.a.
protokollen fra årsmøtet den 5. mars i 1966, og da fikk
vi en ahaopplevelse. For der stod følgende svart på hvitt:
«Styrets godkjennelse om opptak av jenter i Korpset.

Otto Arnesen syntes ideen var god og spurte hvilken
mening dirigenten hadde. Denne sa at han ikke hadde
noen erfaring selv, men uttalte at andre korps hvor det
var jenter med hadde ingen betenkeligheter med å
fortsette med jenter. Etter en lang diskusjon på
årsmøtet ble forslaget tatt opp til avstemning, og 22
stemte for og 1 stemte imot. Styret fikk fullmakt til å ta
opp jenter i korpset. Det ble samtidig vedtatt navneendring
fra Fet Guttemusikkorps til Fet jente- og guttemusikkorps.
I dag undrer vi oss litt over at det virkelig var slik, men
oppdagelsen vår gir korpset en grunn til å feire litt ekstra
i år. Den første jenta som ble medlem i korpset, heter
Aud Krusedokken, og hun spilte klarinett.

tian elsket tromming, og etter kort tid ble han en slagverker som håndterer både skarptromme, stortromme,
cymbaler m.m.
Da jeg spurte hva som er bra med å være i korps, svarte
han:
- Det er et veldig godt miljø i korpset. Jeg har fått mange
venner der. Jeg liker å spille, og jeg trives med alle fire
helgeseminarene vi har i løpet av et år, og ikke minst er det
veldig morsomt å være med på utenlandsturer.
- 17. mai er en aktiv dag for meg, for da spiller jeg hele
tida mens korpset marsjerer, fortsetter Kristian. Det er fint
med 17. mai, men jeg synes det er morsommere å delta i
korpskonkurranser. Da får jeg muligheten til å øve på noe
som er litt teknisk vanskelig, og jeg liker slike utfordringer,
avslutter Kristian som allerede som 15-åring begynte å
spille i Fet janitsjar i tillegg til Fet skolekorps.
Glede for livet
Da leder Kristoffer Søbakk endelig fikk ordet, forteller
han at styret jobber mye med å rekruttere nye
medlemmer. Dessuten sørger det for at de som allerede
er medlemmer, trives og ikke minst får til et godt
voksenmiljø.
- Vi har utarbeidet et godt informasjonsmateriell for å vise
hva medlemskap i korps kan gi både barn og voksne.
Skolene er positive til vår rekrutteringsmodell. Derfor blir
vi godt mottatt når vi vil vise elevene hva de får ved å være
medlem i korpset, sier lederen og fortsetter:
- Det meget gode samarbeidet vi har med Fet kulturskole og
dyktige ledere/dirigenter, gjør at ungene lærer seg å spille et
instrument de kan ha glede og nytte av så lenge de lever.
Hos oss blir både barn, ungdom og eldre en del av et sosialt
miljø som har det moro sammen. Er du ny i bygda, er
korpset en arena for nettverksbygging, kommer det entusiastisk fra Kristoffer som viser med hele seg at han er
levende opptatt av å bidra til at folk i bygda skal skjønne
at det er bare positive sider ved å være med i Fet skolekorps.
Dugnadsinnsatsen som forventes av foreldrene hvert år,
er å planlegge og gjennomføre julemarked på lensene
og et loppemarked som har vært på hovinhøgda skole
de siste årene. Gjennom dette arbeidet blir foreldrene
kjent med hverandre og raskt inkludert i et godt sosialt
miljø.
Jubileumskonsert i Kulturuka
95-årsfeiringen blir markert i Kulturuka. Det øves nå
for fullt fram mot en konsert som blir verdt å få med
seg. hvordan korpset vil markere at det er 50 år siden
første jente fikk innpass i korpset, tar leder Kristoffer
Søbakk med seg til styret og dirigenten. Det får ikke
Menighetsbladet innblikk i, for det skal jubileumskonserten avsløre.
Kristin Kyhen Ramstad

Sindre Mansaas Sletten og Kristian Lien Olsen spiller begge slagverk
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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

Kultur
Denne gangen
finner du bl.a.:
- Programmet for kulturuka
i Fet 24/10 - 7/11
- Omtale av Fet skolekorps,
Fet bygdekor
og presentasjon av vår nye
kultursjef
- Stortingsvedtaket om at
statkirken blir folkekirke
fra 1. januar 2017

Forsidebildet
er hentet fra håvard Gimses
konsert 27/9, og viser trosopplærer Sindre hovland, pianist
håvard Gimse, kantor Jo
Dalene og kultursjef Daniella
van Dijk-Wennberg. les mer
om konserten på side 23

som limet i
bygda vår

Kristin Kyhen Ramstad

I august ble Skauendagen, tradisjonen tro, gjennomført med stor innsats
fra frivilligheten i bygda. Programmet for Kulturuka som vi presenterer i
dette bladet, viser at bygdefolket igjen mobiliserer og gir oss muligheter til
opplevelser gjennom egenaktivitet eller som tilhørere/tilskuere på konserter etc. Det er flott å oppleve at samspillet og samarbeidet mellom
lokale lag og foreninger i bygda vår fungerer godt.
Vår nye kultursjef sier i intervjuet med Menighetsbladet at hun legger stor
vekt på betydningen av frivillig sektor. hun forsikrer oss om at kommunen på ulike måter vil bidra til at mangfoldet og bredden i kulturlivet i
bygda blir synlig og får anerkjennelse for den jobben som gjøres.
Mangfoldighet er frivillighetens største styrke. Idrett, kultur, tro og livssyn,
friluftsliv, humanitær assistanse, sosialt arbeid, nærmiljøengasjement og
politisk påvirkning er bare noen av feltene der frivillig innsats er avgjørende for at bygda vår blir et godt sted å bo. Det store frivillige engasjementet er med på å realisere slagordet til Fet kommune: «Sammen
skaper vi trivsel og utvikling i Fet».
Det er viktig å tenke over at frivilligheten bygger på menneskers engasjement og ubetalte innsats. bygda vår ville ikke sett slik ut som den gjør
i dag, uten at frivillige organisasjoner hadde hatt mot og kraft til å ta tak i
uløste oppgaver. Jeg håper og tror at både kommunens administrasjon og
politikere setter stor pris på alle store løft som gjøres i bygda gjennom
frivillig innsats.
regjeringen har kommet med en «Frivillighetserklæring» som gir klare
signaler på viktigheten av å sette samspill mellom kommune og frivilligheten på dagsorden. Kanskje Fet kommune kan la seg inspirere til å utarbeide sin egen erklæring?
I dette bladet får du et lite dypdykk i hva Fet skolekorps og Fet bygdekor
bidrar med for å sikre et godt oppvekstmiljø, samhold og læring.

... og det evige liv
Slik avsluttes trosbekjennelsen som vi leser ved hver
eneste gudstjeneste i vår kirke. Men hva mener vi?
Det evige livet har med håpet å gjøre. Som prest har jeg
ofte stått ved en sjukeseng. Jeg er blitt tilkalt fordi den
nærmeste familien eller pleierne på sykehjemmet ser at
det går mot slutten. Da er det godt å minne den syke
om Jesus som har seiret over døden. Døden er ikke det
siste. Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn,
den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv (Joh. 3:16). Det er sterkt når
den syke – kanskje er han så dement at han ikke kjenner
igjen barna sine – likevel klarer å lese teksten sammen
med meg. Det evige livet sprenger tidens grenser.
likevel: Det evige livet er også nåtidig. Det evige livet
har med dagen i dag å gjøre. I Johannesevangeliet står
det: Dette er det evige liv, at de (menigheten) kjenner
deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus
Kristus (Joh. 17:3). Det evige livet blir synlig i måten vi
møter hverandre på. Det går ikke an å tro på en Gud
som tilgir hvis vi møter hverandre med bitterhet, hat og
uforsonlighet. når tidligere fiender rekker hverandre

John Olav Stokstad-Larsen

hånden – slik det f. eks. skjedde i Sør-Afrika, da er det
som jeg ser et glimt av evigheten. Det evige livet
sprenger grensene for nuet.
Å bekjenne troen på det evige livet er altså å tro både på
livet før og etter døden. Dette er en trassig tro. En slik
tro sier noe om at det er ikke terroristene og mobberne
som er de sterkeste. De sterkeste er de som er fylt av
kjærlighet, og som nekter å gi opp.
Troen på det evige livet stiller oss derfor alltid overfor
nye utfordringer. hvordan møter vi dem som er på
flukt fra terror og borgerkrig? Er vi med i klagekoret av
alle dem som sier at nå er det nok. Vi har ikke mere å
dele. Det er ikke plass til alle som vil inn. Eller har vi
sett noe av den evige Gud – av den Gud som har plass
for oss alle? Den evige Gud møter vi i den korsfestede
og oppstandne Jesus Kristus.
Den første søndagen i november feirer kirken Alle
Helgens dag. En helgen er en som så målet for livsvandringen. En helgen er en som er fylt av Guds grenseløse kjærlighet. Denne grenseløse kjærligheten skal vi
dele med hverandre.

La oss be..

Bibelord:

-For at kulturen skal leve og bidra til trivsel og glede.

Jeg har jo sagt: Vær modig og sterk! la deg ikke
skremme, og mist ikke motet! For herren din Gud er
med deg overalt.
Josva 1,9

-For at lag og foreninger gir oss muligheter til å samles
og dyrke våre interesser
-For samhold i bygda

Kom deg opp av stolen og vekk fra tVen og delta på noen av de mange
forskjellige kulturtilbudene som gis i Kulturuka!
God lesing!
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Søndag 30.10.

Kulturuke 2016
24.10. – 7.11.

Fet kirke kl. 11:00 – Kulturgudstjeneste for barn
Utdeling av 4-årsboken.

Fet kirke kl. 13:00 – 14:00 – 3-åringenes dag i kirken
ta med deg et kosedyr eller dokke, og kom og bli med på en liten stund i kirken.

Åpning av Taterstigen mellom Fet og Sørum. kl. 13.00
bli med på tur, turleder Jan Sørli og guide bente Arnesen.
turen starter kl. 13 fra nystua Skårer, innerst i Falldalen.
I Fet menighetsblad nr 3-2016 sto det en artikkel om taterstigen. har du ikke tatt vare
på bladet, kan du finne det på menighetens hjemmeside: www.fetogdalenkirker.no
Arr: Fet frivilligsentral.

Galleri Vinkelen kl. 12:00 – 16:00 – medlemsutstilling
Fet kulturforum presenterer også i år et variert og flott
program for store og små i Kulturuka 2016.

Mange frivillige krefter har gått sammen om å gi
innbyggerne gode kulturopplevelser. her er noe for enhver smak. Dere kan bare glede dere!

Vi gir her en oversikt over arrangementer som er åpne for alle.
Flere opplysninger på: www.facebook.com/fetkulturforum

Mandag 24.10.

Oppmøte Fetsund stasjon kl. 10:30 – Skogstur

Tirsdag 25.10.

husk matpakke! Arr: Frivilligsentralen.

Utstillingen er også åpen 16. og 23. oktober. Arr: Fet kunstforening

Ridderhallen kl. 18:00 – Jubileumskonsert, Fet skolekorps 95 år
I Fet har vi en 95 års jubilant: GrAtUlErEr Fet Skolekorps!
- og vi feirer at pikene ble med for 50 år siden: GrAtUlErEr JEntEr!
En slik jubilant skal alle i korpset, kommunen og dets innbyggere være stolte av.
Dette er blant landets desidert eldste skolekorps. like hyggelig er det å konstatere at
korpset vokser! Vi drar oss mot 80 utøvende medlemmer, og det er et tall vi liker.
til denne konserten kan publikum se frem til et musikalsk innhold som strekker seg
fra de klassiske stykker, via kjente toner fra «Singin in the rain» og til en avslutning
som renner over av drivende låter!
Inngang kr 100,- for voksne og kr 30,- for barn. Kafé.
Arrangør: Fet Skolekorps.

Åpning av Taterstigen
søndag kl 13:00

Mandag 31.10.

Fet kirke kl. 19:00 – Jan Tore Lauritsen med band og gjester

Fet kirke kl 12:00 – Bli med på babysang!

Konsert med Jan tore lauritsen med band og gjester fra USA: Mike Zito and the
Wheel, nick Moss og Jason ricci. En salig blanding av sørstatsmusikk, Chicago
blues og skikkelig gospel. Inngang 200 kr, kjøpes hos rett i saksa eller på
www.billettservice.no. Overskuddet går til Fet og Dalen menigheter.
Arr: Fet og Dalen menigheter.

Sosialt og hyggelig for liten og stor. lær enkle sanger og sangleker du og ditt barn kan
ha glede av sammen. Gratis inngang. Arr: Fet kulturskole/Fet og Dalen menigheter.

Ridderhallen kl. 19:00 – Kor-konsert „Rollin’ on the river”

Onsdag 26.10.

Jan Tore Lauritsen

Fet Herredshus kl. 15:00 – Datatreff i regi av Frivilligsntralen.

Fet bygdekor fremfører 60 tallskonserten " rolling on the river". Medvirkende er
solistene Emilie hedblom og Adrian Valan, Dalen ungdomslag teatergruppe, MIX
koret , og musiker Patrik Johansson under ledelse av dirigent Eva Ifrig Johansson.
billetter kr 150 selges ved inngang, og inkluderer kaffe og kake i pausen.

Onsdag 2.11.

Lørdag 29.10.

Fet skolekorps 95 år

Lund kl. 18.00

Fet kirke kl. 12:00 – 14:00 - 5-åringenes dag i kirken

Per Otto Asak snakker om middelalderslekten Sørumsætta/Sudreimsætta.
blesa-samlingen på lund er åpen.
Gratis adgang. Arr: Fet historielag.

Kaptein Sabeltann og Jesus, har de noe felles?

Ridderhallen kl. 15:00 - Åpning av kulturuka
Åpning av ordfører Jon harry Skoglund. Det vil bli variert og allsidig underholdning
fra scenen med b.la. Erkerival, Jo Dalene, Fet Janitsjar, hedda og Aino fra Fet kulturskole, Fet seniordans m. fl. Det vil være salg av Orgelbrus til inntekt for nytt orgel til
kirken, og Fet skolekorps vil ha kafe. Arr: Fet kulturforum.

Alle er velkommen! ta gjerne med instrumentet ditt og bli med.
Gratis inngang. Salg av kaffe obg kaker

Kringen kl. 16:00 - Feiring av FN-dagen

Fet kirke kl. 19:00 – Åpen korøvelse

Et familiearrangement med smakebiter på internasjonal mat, utlodning m.m.
Arr: KFUK/KFUM.
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Fet og Dalen kirker er en
viktig arena i kulturuken

Ridderhallen kl. 19:00 – En åpen øvelse med Fet janitsjar

Jon Harry Skoglund
åpner kulturuka 2016
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Vi synger „Vuelie” fra Disneyfilmen Frost. Øvelsen er åpen for AllE, voksne og barn
(fra 8 år).
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Fet bygdekor:
„Rollin’ on the river”
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Historisk vedtak

Torsdag 3.11.
Kringen kl. 11:00 - 15:00 – Seniortreff / Datakrim
besøk av rune Fløisbonn Arr: KFUM/KFUK

Statskirken blir folkekirke

Ridderhallen kl.18:00 – „Blanda drops” med Eureka amatørteater
Dørene åpner kl 18:00 Underholdning kl 19:00.
Café, loddsalg, ansiktsmaling. Kun kontant betaling. Gratis inngang.

Fet kirke kl. 19:00 – Konsert med kulturskolen

Stortinget fattet 10. mai et vedtak som kommer til å bli omtalt i historiebøkene. Fra 1.
januar 2017 er Den norske kirke et eget
rettssubjekt. Statskirken blir folkekirken.
Alle kirkens statsansatte blir fra årsskiftet
kirkelig tilsatt. For medlemmene blir det
ingen endringer.

Kringen kl. 18:00 – „Halloweenparty”
Gratis inngang, kiosksalg, disco. Fra 10 år og oppover Arr: Fet fritidsklubb.

Bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser kl.19:00 – Fuglene

i hagen

ved tor Skjetne. Arr: Fet hagelag.

Fredag 4.11.

- Prosessen med å endre statskirkeordningen er
godt forberedt fra kirkens side. Dette handler
om en stat som ikke lenger kun knytter seg til
ett trossamfunn, og en kirke som i større grad
fristilles til å være selvstendig trossamfunn. Vi
har forsøkt å tilrettelegge endringene slik at
medlemmer og ansatte skal merke minst mulig
til dem, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter
Johnsen.

Ridderhallen kl 19:00 - „Kongens nei”
Filmen „Kongens nei” er veldig bra og den vil fenge de fleste!
Den varer i 2 timer og 10 minutter
Pris: kr. 100,- per person.

Lørdag 5.11.

Herredshuset kl. 12:00 - Kulturtimen i Biblioteket
Underholdning ved elever fra Fet kulturskole.

Søndag 6.11.

God prosess
både fra stortingspolitikerne og fra kirkeledelsen blir det
understreket at reformene i kirke-stat-relasjonen siden
2008 har vært preget av få konflikter og godt samarbeid.
Kulturminister linda hofstad helleland sa 10. mai at
den brede kirkelige og politiske tilslutningen til prosessen har vært avgjørende: - reformer i den kirkelige
lovgivningen har skjedd gradvis. trinn for trinn er det
etablert kirkelige organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Jeg gratulerer kirken med den store dagen og
ønsker lykke til med ansvaret og forpliktelsene som ligger i det å være eget rettssubjekt, sa statsråden.

Dalen kirke kl. 11:00 – Allehelgensgudstjeneste
Skauen kl. 12:30 – Tur med Fet historielag og Støttegruppa for Skauen
Skauen holder åpent hus med enkel servering og bente Arnesen er leder for en tur
rundt heia. Det blir historier om de tidligere boplassene rundt heia i gamle dager.
turen rundt heia går på stier, er vel fem kilometer og det kan være både litt bløtt og
ulendt noen steder. Det er mulig å bli med ned til heiadammen og så snu der, dit går
det an å komme med barnevogn og vonde bein.
Arr: Støttegruppa for Skauen og Fet historielag.

Enebakkneset gravlund kl. 14:00
Minnemarkering på allehelgensdagen.

Galleri Vinkelen kl. 12:00 – 16:00 – Gro Fraas
Skauen

Utstillingen er også åpen søndagene frem til 27. november. Arr: Fet kunstforening.

Fet kirke Kl. 17:00 – ”Ord og toner i sorg og savn”

Mandag 7.11.

En musikkandakt for allehelgensdag. «FAUnA» vokalkvintett deltar.

Dalheim kl. 11:00 – Forfatterbesøk: Levi Henriksen
Arr: Dalheim trivselsenter.

Oppmøte Fetsund stasjon kl. 10:30 – Skogstur
husk matpakke! Arr: Frivilligsentralen.
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Folkekirken som forvalter av kristent verdigrunnlag
og kulturarv i Norge
Kirkemøtet har nå langt på vei overtatt den myndighet
som Grunnloven tidligere la til regjeringen i kirkelig
statsråd. I grunnloven omtales Den norske kirkes virksomhet på to steder: §2 norges Grunnlov: «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv.»
§ 16 norges Grunnlov: «Den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, forblir norges folkekirke og understøttes som sådan av staten». Det slås fast at Den norske
kirke skal forbli norges folkekirke. I debatten på
stortinget var politikerne opptatt av at folkekirken har
en viktig funksjon i det norske samfunnet som forvalter
av kristent verdigrunnlag og norsk kulturarv. På dette
området forandrer ikke Den norske kirkes funksjon seg.
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Vedtaket i Stortinget vil få betydning også for folkene i Fet,
og toget er i ferd med å gå i forholdet mellom stat og kirke.

Folkekirken som trossamfunn
Etter hundre år med kirkereformer og stadig styrkede
nasjonale og internasjonale rettsnormer for vern av religionsfriheten, framstår Den norske kirke nå tydeligere
som et trossamfunn. Organisatorisk, til dels også
rettslig, har Den norske kirke fått en identitet ved siden
av - og adskilt fra - statlige og kommunale myndigheter.
Fra årsskriftet 2016/2017 overføres myndighet og arbeidsoppgaver fra staten til kirken. blant annet vil drøyt
1600 prester og andre kirkelige medarbeidere som i dag
er statsansatte, få kirken som arbeidsgiver fra og med 1.
januar 2017. Kirkemøtet vedtok allerede i april 2016
regelendringer som gjør at kirken kan være operativ som
arbeidsgiver og økonomiforvalter fra 1. januar 2017.
Stat og kirke med gjensidig forpliktelse
Fortsatt skal en del av rammeverket for den fremtidige
kirkeordning fastsettes av Stortinget i lov. Denne vårens
lovendringer skaper derfor ikke en endelig skilsmisse
mellom staten og kirken. Det lovreguleres fortsatt at det
skal være prestetjeneste i hvert sokn, prost i hvert prosti
og biskop i hvert bispedømme. Statens og kommunenes
finansieringsansvar overfor kirken lovfestes. Statens finansiering skal skje gjennom ett samlet rammetilskudd
som stilles til Kirkemøtets disposisjon. lovreguleringen
av kommunenes økonomiske ansvar overfor Den norske
kirke vil være som før.
Gunnar Westermoen og
Karianne Hjørnevik Nes, Den norske kirke
9

Å rekruttere nye medlemmer er et viktig satsingsområde, og derfor har styret satt ned ei gruppe som skal
jobbe spesielt med å få med flere. Det er en del menn i
koret, men det er fortsatt ønskelig med flere for å fylle
ut de ulike stemmene et kor trenger. Koret ønsker seg
flere damer også, men medlemmene ønsker flere unge
mennesker.
- Vi ønsker å få med mange. Det er lav terskel for å bli medlem
hos oss. Vi er flinke til å inkludere nye medlemmer. Det har vi
fått tilbakemeldinger på, og det vet jeg av egen erfaring,
sier Anne-Marie med litt alvor i stemmen.

Yoga for
sjelen

I Fet bygdekor kan du bli medlem ved å betale en
medlemskontingent som ikke er avskrekkende høy, og
du trenger ikke tenke på å stille opp på dugnad. Men
kanskje må du av og til øve litt hjemme for det er flere
faste oppdrag i løpet av et år. nå er det fokus på øving
mot konserten den 31. oktober i ridderhallen under
Kulturuka i Fet. Da blir det mulig å få med seg en konsert med mange sanger fra 60-tallet. tittelen på konserten er «rollin’ on the river».

Bygdekoret øver til konserten i kulturuka under ledelse av Eva Ifrig Johansson

-Å synge i bygdekoret er som yoga for sjelen, utbryter
styreleder Anne-Marie Gisholt entusiastisk.
- Og jeg begynte i koret for å se om det var mulig å
treﬀe en ny dame, og det ble full klaﬀ, fortsetter
styremedlem Jan Kristiansen.
Ja, slik begynte intervjuet Menighetsbladet hadde med
styrelederen og et styremedlem i Fet bygdekor. Målet
med intervjuet var å sette fokus på et sangkor som har
vært levende i bygda helt siden 1979.

hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30 møtes 35 medlemmer i Fet bygdekor til øvelse på Enga – lokalet som på
folkemunne blir kalt telenorbygget og ligger ved
inngangen til Åkrene når du kommer fra Fetsund. De
aller fleste medlemmene kommer fra Fet, men det er
også noen lillestrømlinger som finner veien til øvelsene.
10

- Vi skal ha med oss noen lokale solister for anledningen,
og «Mixkoret» skal også delta. Noen medlemmer fra revygruppa i Gansdalen skal sy det hele sammen,
forteller Anne-Marie og Jan, og legger til at de gleder seg
veldig og håper på fullt hus.
Fet bygdekor stiller opp for å underholde på lensene og
Pålsetunet 1. mai. De deltar fast under Kulturuka i Fet,
under adventskonserten og konserten med bygdas kor
og korps når jula skal synges og spilles inn i Fet kirke,

Derfor lurer jeg på hva det er som får folk fra lillestrøm
til å dra til Fet for å synge?
- Det gode sosiale miljøet, gleden og energien vi får av å
synge sammen, svarer Anne-Marie og Jan i kor som sier
videre at de ønsker at folk skal oppfatte sangkoret som
et «gladkor».
- Og lysten til å lære nye sanger for å underholde folk i
bygda vår, fortsetter Anne-Marie.

Jan Kristiansen og Anne-Marie Gisholt er glade for at de bebynte i koret

men det er ikke slik at man må sette av så mange helger
i året til koret, slik at ingen bør la seg skremme fra å
begynne i koret.
Et kor trenger en dirigent, og jeg spør hvem som stiller opp?
- Å, vi er så heldige at vi har Eva Ifrig Johansson som dirigent. Hun startet opp i 2008, og holder ut med oss fortsatt,
svarer Jan.
- Og vi er så heldige at dirigenten har en mann som sørger
for å gi oss et godt grunnlag når vi skal øve inn nye sanger,
og i tillegg stiller han opp og spiller for oss under konsertene,
supplerer Anne-Marie.
Det kan også skje andre spennende ting når man er
medlem i bygdekoret. I sommer var åtte damer fra koret
med på tV-innspillingen om roeng kommune. De
utgjorde roeng kirkekor, og opptaket ble foretatt i Fet
kirke. Vi kan glede oss til å se
Fetsund-damene på tV 2
høsten 2017. Følg med! Følg
med!
Går du med en drøm om å
synge i kor eller har noen
spørsmål til koret, er det bare å
kontakte styrelederen på
e-postadresse:
am.gisholt@gmail.com eller på
telefon
905 64 076. hjemmesiden er
under oppbygging: www.fetbygdekor.com er adressen.
liker du å synge varme, gode
toner og håper at søt musikk
kan oppstå, er Fet bygdekor
stedet!

Jeg får høre at Fet bygdekor er en god sosial møteplass
hvor det er plass til mange flere medlemmer. hva må til
for å bli medlem i koret?
Du må ha en viss forutsetning for å kunne synge, ha interesse for å synge og lære nye sanger, men du trenger
ikke kunne noter, er svaret jeg får.

Kristin Kyhen Ramstad
Alt klart til „Rollin’ on the river”
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Fet er en perle

for alle kultur- og naturinteresserte
- Jeg kan ikke leve uten vann, utbrøt vår nye kultursjef Daniella van Dijk-Wennberg da Menighetsbladet møtte henne i Gansvika i Fet for et intervju
Med en oppvekst i rotterdam i nederland og med
Arendal som første stoppested i norge skjønner vi godt
at Daniella og familien nettopp valgte Fet da de for 14
år siden skulle finne sitt faste bosted i norge.
Etter å ha jobbet ca. 15 år i museumsdrift med fokus på
innvandrerkunstnere, syntes 50-åringen at det var på
tide å satse på et arbeid som omfavnet hele bredden og
mangfoldet innen kulturfeltet.
- Å få arbeide som kultursjef i Fet er helt perfekt for meg,
sier Daniella, og stråler om kapp med sola som skinner
fra en skyfri himmel over Gansvika og Øyeren.
- Som mamma har jeg blant annet vært engasjert i Dalen
IL og i Fet svømmeklubb, og jeg kjenner for eksempel
kunstforeningens arbeid godt, men å få muligheten til å ta
tak i alle kulturområdene i denne kommunen, trigger meg,
fortsetter Daniella.
Under samtalen skjønner jeg at Daniella har oppdaget
og gjort seg kjent med flere kulturarenaer i Fet. hun
forteller begeistret om den flotte naturen og de spennende kulturminnene som er i bygda. hun peker blant
annet på Fetsund lenser som et nasjonalt kulturminne,
fløtningsmuseum og våtmarkssenter.
- Jeg er mektig imponert over den jobben som blir gjort innenfor «Den kulturelle skolesekken». Her får alle elevene i
grunnskolen møte både profesjonelle kunstnere innen
forskjellige kulturområder, men også den lokale historien
formidlet av frivillige ildsjeler. Dette gir alle elevene felles
kulturell ballast som er viktig for utvikling og identitetsbygging, sier Daniella opprømt.
Kultursjefen i Fet har også ansvaret for utvikling og drift
av Fet kulturskole og Fet bibliotek. Kulturskolen er godt
etablert og anerkjent for arbeidet sitt, men Daniella uttrykker en liten bekymring for Fet bibliotek. hun legger
ikke skjul på at det er en utfordring at biblioteket har
mistet nærheten til Kulturskolen etter at Fetsund gamle
12

skole ble revet, og at åpningstidene bør utvides og
bemanningen økes.
- Her har jeg en jobb å gjøre, men jeg liker slike
utfordringer, smiler hun lurt.
Menighetsbladet er opptatt av å få vite hvordan kultursjefen ønsker å arbeide mot det frivillige organisasjonslivet i kommunen. Daniella er raskt på banen og
svarer at hun har en intensjon om å bli bedre kjent med
de frivillige organisasjonene våre. hun er fullstendig klar
over at bygda ikke hadde vært den samme uten den
store frivillige innsatsen som blir gjort på veldig mange
kulturområder.
- Kulturenheten har jevnlige møter med lag og foreninger.
Dette ønsker jeg å utvide og videreføre. I tillegg har kommunen flere partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner sier Daniella alvorlig.
- Jeg tenker at jeg får god innsikt i og forståelse for det som
går bra, men samtidig hvilke utfordringer de frivillige organisasjoner står overfor gjennom møtevirksomhet og gjennom
deltakelse på ulike kulturarenaer i bygda, fortsetter hun.
Daniella forteller videre at hun har stor tro på at vi kan
integrere flyktninger og innvandrere på en god måte via
de frivillige organisasjonene. Deltakelse i aktiviteter er
ofte en god måte å bli kjent med andre mennesker på,
og hun legger vekt på at hun selv er innvandrer, slik at
hun har forståelse for hva som skal til for å inkluderes
på en rask og god måte.
Avslutningsvis spør jeg Daniella om det er noe spesielt
hun ønsker å si til folk gjennom Menighetsbladet. Uten
betenkningstid kommer det kjapt:
- Det er ikke vanskelig å be om et møte med meg. Jeg har
stor tro på dialog!
Menighetsbladet takker for intervjuet, og ønsker
Daniella lykke til med kulturarbeidet i Fet.

Kristin Kyhen Ramstad
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Barn og unge
høsten 2016
2-åringene i kirka

Åpen korøvelse

16. oktober kl 13.00 til 14.00
er det Krølletreﬀ i Fet kirke. Alle som fyller 2 år i 2016 er
hjertelige velkommen. ta gjerne med mor, far, søsken,
besteforeldre, ja alle du vil.

Onsdag 2. november kl. 19.00 i Fet kirke
Vi synger „Vuelie” fra Disnyfilmen „Frost”.
Øvelsen er åpen for alle: barn og voksne over 8 år.

Barnekor

Sangstund for 4- og 5-åringer.

19. oktober starter vi opp barnegospel i Fet kirke!
Dette er for deg som går i barneskolen fra 2. klasse
og oppover.

Lørdag 12. november kl 12.00 – 13.00.
Denne dagen synger vi sammen i Fet kirke, og vi skal lære
noen av sangene i 4-årsboka. har du fått din egen bok
kan du ta med denne. hvis vi blir mange nok kan vi kanskje holde en minikonsert til slutt!

Vi møtes fra kl. 17.00 til 18.30 hver onsdag.
Koret vil ledes av trine Stensen og truls birkeland. Maria
Sætre nilsen og Sindre hovland hjelper også til.
trine og truls har lang erfaring fra barnekorarbeid andre
steder, og vi håper mange har lyst til å være med!
Vi gleder oss til å synge med dere!

Delta treﬀ

hilsen trine, truls, Maria og Sindre.

19. november klokken 12.00-17.00
Du som fyller 8-10 år i 2016 får invitasjon i posten til en
spennende lørdag i Fet kirke. Vi skal prøve å finne litt ut
av hvem Martin luther var og hvorfor det er 500 års jubileum nå.

5-åringenes dag i kirka

Lys våken

Lørdag 29. oktober kl 12.00 -14.00
er det 5-åringenes dag i Fet kirke. Vi skal høre litt om
Kaptein Sabeltann og Jesus. tror du de to kan ha noe
felles?

26. til 27. november
til alle dere som fyller 11 år i 2016, nå er det lys våken.
Vi møtes klokken 17.00 lørdag kveld i Fet kirke. Sammen
skal vi synge, danse, lage gudstjeneste og andre ting, sove i
kirken og ha det veldig moro. lyst til å være med?

4–årsboka i kirka
Søndag 30. oktober klokken 11.00
deler vi ut 4-årsboka i Fet kirke .

3-åringenes dag i kirka.
Søndag 30. oktober kl 13.00 - 14.00
er det 3-åringenes dag i Fet kirke. ta med deg et kosedyr
eller en dukke og kom og bli med på en liten stund i
kirken. ta gjerne med deg hele familien din.

Søndagsskolen

lys våken har en egen sang med dans til.
lyst til å lære den? Vi møtes to kvelder før lys våken og
trener på sangen og dansen. Du kommer til å bli helt
hekta :)

Lørdag 17. september var det igjen Deltatreﬀ for
barn i alderen 8-10 år i Fet kirke. Denne gangen var
det jakten på livets perler. En liten perlekrans med
forskjellige perler med ulik betydning.
Vi hadde en fantastisk dag. Vi snakket om ørkenperlen,
«plageåndene», de som gjør dagen vanskelig. Vi snakket
om de to røde perlene som symboliserer kjærlighet, den

Babysang i Fet kirke.

vi får og den vi gir. Den blå perlen står for alt vi er glad
for og de to hvite og den ene grønne står for hemmeligheter. Og det var mange flere perler også, som de seks
avlange perler som var hvileperler og litt annerledes enn
de andre perlene.
Vi var i kapellet og så på altertavlen og vi var på
kirkegården og så på graver. På noe underlig vis fikk alle
perlene oss til å snakke om livet, gleder,
sorger, utfordringer, kjærlighet fra Gud
og hvile.
Det var veldig fint å sitte sammen inne i
alterringen og snakke sammen, synge
litt, tegne korset med vann i panna vår
og bare være sammen i kirken.

Hver mandag til og med 21. november (fri uke 40).
Ingen påmelding og tilbudet er gratis.
ledes av Emelie hedblom.

Mange ganger sang vi en liten perlesang, den er slik:
Du er grenseløs,
du er nær,
du er lys,
og jeg er din.

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

Elisabeth Amundsen /Sindre Hovland
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thai mat og Sushi

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Skulleruds
Begravelsesbyrå

For selskap, catering eller
bare en middag.

Utleie & Maskinsenter

ring 63 88 10 00

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

NYHET!

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.

Utleie & Maskinsenter tilbyr
• Bygdeservice
nå utleie av alle typer maskiner og utstyr
til private og offentlige bedrifter samt privatpersoner.
tillegg vil salg av utstyr til vedproduksjon,
• Ilandskapspleie
og vegvedlikehold være et

Telefon 63 88 05 67
FEtSUnD StASJOn

satsningsområde.

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.

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

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

Vår unike kompetanse på disse arbeids• områdene
vil derfor komme våre kunder til

Les om og se
programmet
for 2016 til

Den kulturelle
spaserstokken

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

gode.
Les mer på vår hjemmeside:
http://aurskog-holand.bygdeservice.no/

Proft utstyr til proffe brukere!

www.bygdeservice.no
1960 Løken - Tlf. 63 85 65 95
Priser:

minste pris

Disse annonsesidene når alle Minste enhet 500,husstandene i Fet
Dobbel
1 000,froydis.waldorff@fet.kommune.no 1/3 side

1/2 side
helside
2 sider

3 000,4 500,9 000,18 000,-

pr år
2 500,5 000,15 000,22 500,45 000,90 000,-

MVA kommer i tillegg.
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Kirkeskyss

Gansdalen Normisjon
Onsdag 12. okt. kl. 19.00
Onsdag 26. okt. kl. 19.00
Mandag 31. okt. kl. 11.00

Møte
Møte
Formiddagstreﬀ

besøk av Dag Stang
besøk av Dagny Elizabeth Jegstad
besøk av Vinnie og Leif

Onsdag 9. nov. kl. 19.00
Onsdag 23. nov. kl. 19.00
Mandag 28. nov. kl. 11.00

Møte
Møte
Formiddagstreﬀ

besøk av Bjarne Kind
besøk av or Haug
besøk av Karsten Rasmussen og Jonny Hermansen

Onsdag 7. des.

Møte

kl. 19.00

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.

Fetsund Normisjon
Semestertema: „Bønnens spennende vei”
liten og stor (barnefamilier)
Sangkafé. Gjest: Asle Stølsdokken
bønnemøte
Åpen torsdag
(bibelundervisning og forkynnelse)
Kveldens gjest: Sigmund Danielsen
tema: bønn som kamparena eller
hvileplass?
Mandag 24. kl 1800 Klatrekafé
Mandag 31. kl 1100 Strikkekafé
November
torsdag 3. kl 1930 Åpen torsdag
(bibelundervisning og forkynnelse)
Kveldens gjest: Morten holmboe
tema: Om å iføre seg Guds fulle
rustning – Ef. 6,10-19. hva betyr
dette, og hvordan gjøres det?

bønnemøte
liten og stor (barnefamilier)
Sangkafé.
bønnemøte
Åpen torsdag
(bibelundervisning og forkynnelse)
Kveldens gjest: Jorun Kind
tema: hvordan kan ulike bønneformer berike våre fellesskap og våre liv?
Mandag 28. kl 1100 Strikkekafé

Yngres I, (2.- 4. klasse)
Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
12. sept, 26. sept, 10. okt, 24. okt, 7. nov, 21. nov.
og 5. des.
Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund.
Pause med salg av bolle og drikke.

Yngres II, (5. - 7. klasse)
Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
5. sept, 17. okt, 31. okt, 14. nov, og 28. nov.
Varierte aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg,
bilbane og spill. noen temakvelder både på og utenfor
huset. Pause med kjøpt eller egenprodusert mat.

Fetsund Normisjon kan også tilby:
• bibel- og samtalegrupper
• Kvinneforening
• Fotballgruppe
• Utleie av Misjonshuset til møter, bursdagsfeiring, dåp, konfirmasjon, minnesamvær m.m.

Misjonshuset, Faldalsveien 13
Les mer på: www.fetsund.normisjon.no
18
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Torsdag 3. november
rune Fløisbonn: "hvordan kan vi beskytte
oss mot datakriminalitet"
Seniortreffet fortsetter med lunsjbord,
utlodning, allsang og andakt.
Alle som kan møte på formiddagen
er velkommen!
Kontaktperson: Odd halvard Foss mobil:
950 79 987 eller epost:ohfoss@gmail.com

er plassen for liten og stor

Mandag 7. kl 2000
tirsdag 8. kl 1700
torsdag 10. kl 1800
Mandag 21. kl 2000
torsdag 24. kl 1930

Desember
Mandag 5. kl 2000 bønnemøte
torsdag 8. kl 1800 Sangkafé.
Gjester: tove Omvik og
hans Olav Aune
Mandag 12. kl 1100 Strikkekafé
tirsdag 13. kl 1700 liten og stor (barnefamilier)
Mandag 19. kl 2000 bønnemøte

1. torsdager i måneden kl.11.00 - 14.00

Kringen

Program høsten 2016
Oktober
tirsdag 11. kl 1700
torsdag 13. kl 1800
Mandag 17. kl 2000
torsdag 20. kl 1930

Seniortreff på Kringen

Lørdag 29. oktober kl.16.00-19.00
Lørdagstreﬀ for hele familien.
Fn dag. Feiring med matretter fra forskjellige land, sang,
dans. Presentasjon av hvilke land deltakerne kommer fra.
Utlodning og kaﬀe og vaﬀel. Velkommen til små og store.

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

Fredag 11. november og lørdag 12. november
Loddsalg ved Spar.
Lørdag 26. november kl. 11.00-15.00.
Julemesse
Salg av julekaker, husflid og kafé. Vi synger og vi får en
andakt i løpet av messa.

hjemmeside: www.kringen.org gir fyldig
informasjon om det vi gjør på Kringen.

Lørdag 10. desember kl. 13.00-16.00
Grøtfest.
Vi synger julesanger og forteller litt om juletradisjoner og
hvorfor vi feirer jul. Velkommen til små og store. Fint med
beskjed om du og dine tar turen. Påmelding til Kjellaug
473 17 778.

Velkommen til å være med!

Vi driver Kringen åpen barnehage. Vi har lørdagstreﬀ 1 gang i
måneden for kvinner og barn med flyktningbakgrunn, 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 noen unge som bruker
lokalene i privat regi og hjelper oss på arrangementer og dugnad.
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Følg også Kringen på Facebook.

Kontaktpersoner:
Seniortreﬀ: Odd halvard Foss 950 79 987
lørdagstreﬀene: Kjellaug Solemdal 473 17 778

Vi har også fått hjelp av våre kvinner med flyktingbakgrunn.
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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Innsamling til nytt orgel

Døpte

Vi har vært så heldige å få støttespillere med på laget for
prosjektet vårt. En av de er trøgstadbanken i Fetsund!!
Det synes vi er spennende!
I den forbindelse har vi fått følgende

De som ønsker å gi en stor eller liten gave til prosjektet
kan sette penger inn på denne.

Jenny blåhella Stubberud
louise bekkholt håland
Phillip ludvigsen Øiseth
Filip Pettersen Søgård
tellef løken
Martin Andre Ovrid berntsen
Aksel heggedal
tobias Ellefsen

Som vi skrev i forrige nr så selger vi orgelbrus ”med
himmelsk smak” (champagne). Kjøp gjerne brus av oss
til ditt store eller lille selskap, eller rett og slett til helgekosen.

Kristina Saxegaard og
nikolai Gracia

konto nr: 1140 69 58878

Vigsler

SLEKTERS GANG

Døde

Eva borgny Myhrhaug
Steinar Karlsen
henning Olsen
Odd Ødegård
Karin Westengen
Øivind Jacobsen
helga Otilie Dahl
John Adolf Mauritz Pedersen
rønnaug Mathilde larsen

f.1946
f.1958
f.1975
f.1943
f.1935
f.1945
f.1929
f. 1915
f. 1938

Christina lindborg og
thomas Sandberg

brusen kan kjøpes på servicehuset ved Fet kirke – eller
på søndag i forbindelse med gudstjenesten. Det kan betales kontant eller på forhånd på nettbank (ta med kvittering og vis at du har betalt).

hege nilssen og
tor Asbjørn Grønnerøe

hjertelig velkommen til å støtte orgel-prosjektet vårt!

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Sølvi Støvind

Visste du at....

...det var om lag 20 000 deltakere i våre kirker i 2015
- 14 konserter/musikkandakter med ca . 3000 besøkende.
- 10 000 fremøtte til ulike gudstjenester
- 16 vielser med ca. 1000 gjester.
- 69 gravferdshandlinger med ca. 6000 tilstede
- Ulike Delta-arrangementer for barn og ungdom med
ca. 450 deltakere

Harald Støvind

Roven Grendehus
har til leie:

Selskapslokaler m/peis, velutstyrt kjøkken
og pent uteområde.
tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.

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
FEt MEnIGhEtSblAD

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

Eivind tlf: 906 92 108, rolf tlf: 958 01 829
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Gavekontoen til menighetene er:
1275 60 32478.
til menighetsbladet: 1275 20 31264
Gaver fra kr 500,- er skattefrie.
En stor takk til alle givere!

Garderbakken 1, 1900 Fetsund

lei Enebakkneset
Grendehus!

SYKEHJEMSBUSSEN
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Kjære givere

Kontaktperson: Vigdis lien Olsen
tlf. 970 33 379, helst mellom kl. 17 og 22
utleie.rovengrendehus@gmail.com
FEt MEnIGhEtSblAD
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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

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
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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.

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

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

Fet menighetsråd
leder:
Kari Drangsholt
tlf. 932 81 728
kdrangsholt@gmail.com

Menighetspedagog:
Elisabeth Amundsen
Mobil: 91718938
elisabeth.amundsen
@fet.kommune.no

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

Vikarprest:
John Olav StokstadLarsen
tlf: 977 25 814
john.olav.stokstad-larsen
@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: 28. oktober 2016

Sokneprest i Fet:
Inger Jeanette Enger
I permisjon
inger.jeanette.enger@
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 og Fet:
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:
Sindre Hovland
Mobil: 416 66 393
sindre.hovland
@fet.kommune.no

FEt MEnIGhEtSblAD
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Klokkene kaller på deg

9. oktober kl 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
21. sønd. i treenighetstiden, luk. 12, 13-21

16. oktober kl 11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
22. sønd. i treenighetstiden, luk. 10, 25- 37
takkoffer
23. oktober kl 11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
bots- og bønnedag, luk 15, 11-32
Ofring: Eget misjonsprosjekt
30. oktober kl.11.00
Fet kirke
Delta-gudstjeneste og 4 års bok
Ofring: nytt orgel

6. november kl.11.00
Dalen kirke
Allehelgensdag – høymesse

6. november kl.14.00
Enebakkneset kapell
Allehelgensdag – minnemarkering
6. november kl.17.00
Fet kirke
Allehelgensdag – Musikkandakt
13. november kl.11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
26.søndag i treenighetstiden, luk.13,10-17
Ofring: Institutt for sjelesorg

27. november kl.11.00
Fet kirke
Delta-gudstjeneste – lysVåken
1.søndag i advent, Matt.21,1-11
Ofring: hånd i hånd Ugande/hekta

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

20. november kl.11.00
Fet kirke
høymesse
Domssøndag, Joh.9,39-41
takkoffer

Klavermester i Fet kirke
Håvard Gimse innviet det nye flygelet
Tirsdag 27. september 2016 hadde vi besøk av en av
våre fremste pianister i Fet kirke. Gimse er oppvokst i
Kongsvinger. Han startet å spille piano da han var
seks år gammel, og er nå professor i klaver ved
Norges Musikkhøgskole, i tillegg til å være en aktiv
konsertmusiker. Han har over 30 plateinnspillinger
bak seg, og er en internasjonalt anerkjent pianist.
I sin karakteristiske lune stil ledet Gimse tilhørerne
gjennom programmet med små anekdoter om komponistene og stykkene han skulle fremføre. Avdelingen før
pause, var viet pianosonater av ludwig van beethoven.
beethoven levde litt i skyggen av Mozart den første
delen av livet, men hadde med Pathétique-sonaten et
Håvard Gimse synliggjorde flygelets kvaliteter med stor innlevelse
gjennombrudd som komponist. Vi fikk også høre den
kjente Måneskinnssonaten, og første sats av Sonate nr.1.
og Gimses virtuositet tillot at han lekende lett kunne
Med fullstendig teknisk kontroll og raﬃnert musikalitet fokusere på artikulasjon og uttrykk. Det var en nytelse å
kunne leve seg inn i musikken, i full forvissning om at
trollbandt Gimse publikum fra første tone.
her er det en mester som spiller.
Etter pause fikk vi høre et utvalg lyriske stykker av
Grieg, og deretter klaverstykker av den finske komponis- Fet kirke har fått et flott nytt bechstein-flygel, og
kveldens solist fortalte at han synes det er et meget godt
ten Sibelius, før Gimse avsluttet med Fantasie instrument. bechstein er en anerkjent tysk piano- og
Impromptu opus 66 av Chopin. Mens Griegs lyriske
flygelfabrikk,
og kantor i Fet Jo Dalene, var selv på
stykker er «verdensberømte», er Sibelius` klavermusikk
mindre kjent. Flere i salen, inklusive undertegnede, fikk fabrikken og plukket ut instrumentet vi nå har i kirken.
Dette flygelet er et svært kjærkomment tilskudd til
oppleve musikk de ikke hadde hørt før.
musikklivet i bygda, og gir oss mulighet for mange konserter med både kjente og ukjente musikere fremover.
Konserten var en stor musikalsk opplevelse. Vi fikk i
løpet av konserten høre musikk med forskjellig karakter,
Einar Borud
FEt MEnIGhEtSblAD
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Jan Tore Lauritsen
med band og gjester

Tirsdag 25. oktober kl. 19:00
Fet kirke
Konsert med Jan tore lauritsen med band og gjester fra USA:
Mike Zito and the Wheel, nick Moss og Jason ricci.
En salig blanding av sørstatsmusikk,
Chicago blues og skikkelig gospel.
Inngang 200 kr
Kjøpes hos rett i saksa eller på www.billettservice.no.
Overskuddet går til Fet og Dalen menigheter.
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sammen på veien

