Tante Lillian
Husker du juletrefestene? Fenomenet
juletrefest er i ferd med å forsvinne,
men har vært en del av julefeiringa i
mange tiår. Svært mange av den eldre
og litt eldre garde i Fet har vært på
juletrefest som har vært ledet av tante
Lillian. Lilian Asak (83) har i nærmere
60 år vært den selvskrevne lederen for
juletrefestene i Fet, og mange husker
henne fortsatt som tante Lillian.

Menighetsbladets utsendte, som har vært
lillians nabo i mange år, har vært på
besøk hos tante lillian og snakket om
juletrefester.

juletrefester, og jeg husker ragnar syntes jeg var
mye borte!
Hadde dere musikk på festene?
- Ja, svært ofte var det arve Johansen som
trakterte trekkspillet, så vi har samarbeidet på
mange juletrefester.

Fikk du betaling for å være juletrefest-leder?
-nei, dette var frivillig arbeid, som jeg gjorde
fordi jeg syntes det var trivelig. det kunne
vanke en blomsterbukett, men aldri betaling.

Hva skjedde på juletrefestene?
- det var selvsagt gang rundt juletreet, med alle
de kjente julesangene – men bare tre vers av
hver – og deretter sangleker. Vi lekte alle de
kjente og kjære lekene, som bjørnen sover, Jeg
har ei gammal tante, hode, skulder, kne og tå,
Fugledansen, og mange flere.

Og frivillig arbeid er noe lillian asak har god erfaring
med ellers også. hun har vært medlem av lokallaget av
røde Kors siden 1965, altså i over 50 år. de senere
årene har hun vært medlem av «bøtteballetten»
på forsamlingshuset Ungdommen, etter at
dette ble overtatt av røde Kors. der har hun
nedlagt utallige dugnadstimer i restaureringsarbeid og renhold etter utleie.

lillian husker at hun var med på
juletrefester fra hun var liten. i barneårene
var hun, som nummer fire i daniel
rosenbergs barneflokk på seks, med på
juletrefester på salem, betania og
Misjonshuset.

- deretter hadde vi ofte konkurranse-leker,
som stol-leken, en lek der man med en
pinne skulle skyve en flaske over gulvet,
og en lek der man skulle vrenge allerede
vrengte klær tilbake, for så å kle dem
på seg.

da hun ble litt større, startet hun i en
turn-gruppe på Ungdommen i Fetsund,
og ble snart engasjert som turnlærer etter
kurs i Oslo. Fet Ungdomslag arrangerte
selvsagt juletrefester, og fra hun var 17-18
år var lillian en selvskreven leder.

- Og til slutt kom selvfølgelig nissen,
med godte-poser til alle barna. da
sang vi ofte Å du snille julenissen
vår.

etter at lillian giftet seg med ragnar
asak, bodde familien i hurum og
nittedal i til sammen ti år, og kom tilbake
til Fet i 1965. da tok hun også opp igjen
virksomheten som leder på juletrefester.
Var det mange juletrefester hvert år?
- Ja, den gangen var det mange som arrangerte
juletrefester, blant annet alle vel-foreningene i
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Lillian Asak
bygda. Jeg var leder for juletrefester i regi av
Jahren Vel, roven Vel, hovinhøgda Vel og
nerdrum Vel. et år var jeg med på 12
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lillian. i fem år, frem til 2003, var hun leder på
juletrefester på roven.

- Men vi hadde det alltid så trivelig
sammen, og hadde mye moro mens vi
arbeidet,
forteller den spreke 83-åringen,
som ledet sin siste juletrefest da hun
var 75 år.
Einar Borud

lillian forteller at hun i 1998 ble kontaktet av en foreldregruppe som med
glede husket sine erfaringer med
juletrefester med tante lillian.
de ville så gjerne gi sine barn og
barnebarn den samme gode opplevelsen som de hadde hatt, og
lurte på om tante lillian kunne tenke
seg å stille opp som leder for juletrefester igjen?
Og det kunne tante
Fet Menighetsblad
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Vinter
Denne gangen
finner du bl.a.:
- Portrett av tante Lillian
- Julehilsen fra biskopen
- Juleevangeliet
- Julearrangementer i kirkene
- Julegavetips

Den glemte helten
Hymne til Josef
Tor Kristiansen

For noen uker siden stilte vi klokka en time tilbake, og plutselig ble det
mørkt klokka 5...! ”normaltid” heter det når natta begynner allerede
midt på ettermiddagen. Og så er jeg da også en av dem som hvert år gruer
seg forskrekkelig til denne årstida...
Men i møte med mørketida er vi heldigvis blitt veldig flinke til å tenne lys,
og jeg ser fram til å sette adventsstaken i vinduet.
da blir det høytidsstemning hjemme i stua, og utenfra ser det unektelig
lunt og koselig ut.
samtidig minner det oss om at det snart er jul og vi skal feire ham som
kom til oss den aller første julenatten - i davids by:
”Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik.
Men Jesus ble fattig - og jeg er blitt rik!”
-slik skildrer eyvind skeie juleunderet i en av våre vakre julesalmer. Jesus
som vi hyller, ble født fattig, og forble fattig, som menneske.
Men han var rik i gud...
Og denne rikdommen er også blitt vår!
det er det julen handler om!
Vi er rike - fordi vi er elsket av gud!
Og han sendte oss en frelser julenatt.
så kan vi i troen på gud synge sammen med eyvind skeie:
”Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei
så alle kan samles i himlen hos deg”

Forsidebildet
Jul i skogen (Foto: rolf lein)

Med ønske om at vinteren tross lav sol og minusgrader
må bli en rik og meningsfyllt tid. god vinter!
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Den unge Maria vandret
engang til Betlehem by
forteller den gamle legende
som alltid er like ny.
Det var ikke rom i herberget.
Men stallen var lun og varm.
Så fødte hun der sin sønn
støttet av Josefs arm.
Stjernesoler og vismenn.
Hyrder og englekor.
Hva tenkte den mørke Josef
som aldri mælte et ord?
Gjennomstrålet av himmelsk glans
lyste de hellige to.
Hva tenkte den mørke Josef
som bare var trofast og god?
Kanhende han svøpte sin kappe
litt bedre om barnet og moren.
Slik vernet han ordløs menneskets drøm,
den hellige Josef av jorden

Janne Sukka
har du tenkt over hvilken helt Josef egentlig er? han
som står i skyggen i julefortellingen og som slett ikke
fremheves noen steder.
han liksom bare er der – uten at vi egentlig legger
merke til han. Men han er jo virkelig en helt!
han står last og brast med forloveden sin. selv om hun
er gravid før de gifter seg, selv om han får vite at barnet
hun bærer er guds sønn – utpekt til noe helt annet enn
å overta snekkerverkstedet når Josef blir gammel.
han må til og med flykte hals over hode med sin lille
familie bare kort tid etter fødselen.
Og i julefortellingen står
han der i skyggen
– helt stille og bare er der.
så utrolig viktig at han var der!
derfor har jeg valgt dette diktet av inger hagerup.
denne adventstiden vil jeg slå et lite slag for Josef – en
modig mann «som vernet menneskets drøm».

god adventstid!

La oss be..

Bibelord:

-om at kirken vår må lykkes i å være en lysbærer.

det sanne lys, som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.
Joh. 1,9

Fet Menighetsblad

nr.

5 2016 – Årgang 62

5

Vismenn fra Østen
I Matt. 2 kan vi lese en spesiell historie: Da Jesus
var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes
var konge, kom noen vismenn fra Østen til
Jerusalem og spurte: "Hvor er jødenes konge som
nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved
morgengry, og er kommet for å hylle ham.".

hva var dette for noen menn? hvor kom de fra?
Var det stjernens dimensjon som tilsa at det var en
konge de ville finne? hva for slags fenomen var
stjernen de fulgte? en stjerne som går opp ved
morgengry? Jesus sa selv at det skulle bli tegn i
stjerner og måne før han kommer for andre gang.
Var det et tegn i stjernene også da han kom første
gang?

Vi vet at de kom fra Østen og at de var vise. de var
vant til å tyde stjerner. Og at de ville hylle en ny
konge som var født. Vi vet også at de trolig var velstående, det sier gavene de hadde med seg, noe om.

De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren,
Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet
de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull,
røkelse og myrra.

gullet var en kongegave, røkelsen var til hans
prestegjerning og myrra til hans lidelse og død.

det står ikke at de var 3 menn, men fordi det
nevnes 3 gaver, har også vismennene blitt til 3.
legendene kaller dem noen ganger for hellige tre
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konger, og i legendene har de til og med fått navn:
baltasar, Melkior og Kasper.
Vi hører ikke noe mer om gavene som disse menn
hadde med seg. Men vi kan gjøre oss tanker at når
den lille familien måtte bli flyktninger i fremmed
land (egypt), var det sikkert godt å ha fått så verdifulle gaver.
tidspunktet for når de kom og hyllet barnet, kjenner vi ikke, trolig var Jesusbarnet blitt noen uker
eller måneder.

Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran
dem, inntil den ble stående over stedet der barnet
var. Da de så stjernen, ble de fylt av glede.
de første som kom og tilba Jesus, var hyrdene, - de
laveste i samfunnet. Og så kom disse rike og tilba.
til Jesus er både fattige og rike velkomne.

herren israels gud ga disse vismenn tegn i stjernen
og han ville bruke dem. han varslet dem i en drøm
om at de skulle ta en annen vei hjem.

det heter „hellige tre kongers dag” 6. januar, og
den dagen har blitt feiret stort tidligere her i landet.
Også i flere av våre julesanger er fortellingen om de
vise menn tatt med.

Jorun Kind
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Jul i biblioteket

50 års
konfirmantene

„Eg håper, kjære lesar, at Juleroser kan gi deg jul i hjarta, slik dei gjorde for meg, og at vi har klart å
lage noko som er så vakkert at det ikkje blir kasta ut med det brukte julepapiret, men held seg, både
for auga og for sinnet, for både deg og dei som kjem etter.”
Herborg Kråkevik
i gamle dager var det vanlig med julehefter, ikke
bare humorheftene vi finner i dag, men litterære
julehefter. Fra 1881 og frem til 1944 ble heftet
«Juleroser» utgitt hver jul.
«eg åpna dei med andakt, for dei var så skjøre og
vakre, dei måtte takast varsamt i» sier
herborg Kråkevik om disse gamle heftene.
i hennes barndom ble de gamle heftene hentet
fram hver jul.

Fet folkebibliotek
telefon:
e-post:
internett:
Facebook:

63 88 87 45
fet.folkebibliotek@fet.kommune.no
www.bibliotekrom.no
Fet folkebibliotek

ÅPningstider 2016 / 2017
Mandag:
kl. 14.00 – 19.00
tirsdag:
kl. 10.00 – 15.00
Onsdag:
kl. 10.00 – 15.00
torsdag:
kl. 14.00 – 19.00
Fredag:
stengt
lørdag:
kl. 10.00 – 14.00 (annen hver lørdag)
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i 2015 ble det nye heftet
«Juleroser» utgitt, med
nettopp herbjørg Kråkevik som ideskaper og
redaktør. heftet inneholder nydelige bidrag
fra vår tids fremste forfattere og kunstnere.
herbjørg Wassmo, Karl
Ove Knausgård, Jon
Fosse, Vigdis hjort,
agnes ravatn, Margreth Olin, Odd nodrstoga og
Ørnulf Opdahl. heftet skulle bli starten på en ny
juletradisjon.
Og jammen ble de populære, heftet ble raskt utsolgt i or høst.
«no er dei her igjen,
rosene.» Årets «Juleroser»
kommer 21.nov. med
tekster av anne b.
ragde, Kim leine, brit
bildøen, Vetle lid
larssen, helge torvund,
Kjersti rorgemoen, Kolbein Falkeid og mange
flere. biblioteket har
bestilt heftet, jeg gleder
meg til å bla og lese i det. håper vi også kan glede
noen lånere.
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Bak fra venstre: bjørn erik eitran, leif arne lundhagen, sven erik green, bjarne almås (Olsen), Kjell
Karlsen, tor løken og nils sundsbø.
Foran fra venstre: erna Åserud løken, rannveig Pettersen (andersen), eira burhol berg, liv grøtvedt,
John Olav stokstad larsen, bente Fremstad (nilsen), guri Faller, eva Woxen (buraas), toril bergvoll
(sundseth) og Wenche Kristoﬀersen.

174-åring i ny drakt
det norske Misjonsselskap har fått logo, nye nettsider og nytt Misjonstidende.
nMs ønsker å:
dele trOen PÅ JesUs - beKJeMPe UrettFerdighet UtrYdde FattigdOM
sammen kan vi forandre verden!
bladet Mt (Misjonstidende) er nå gratis med 6 nr per år, bestill det på info@nms.no
se de nye nettsidene på www.nms.no
Fet Menighetsblad
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et skjedde i de dager at det
gikk ut befaling fra keiser augustus om at hele verden
skulle innskrives i
manntall. denne første
innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var
landshøvding i syria. Og alle dro av sted for å la
seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra
byen nasaret i galilea opp til Judea, til davids
by betlehem, siden han var av davids hus og
ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria,
som var lovet bort til ham, og som ventet
barn. Og mens de var der, kom tiden da hun
skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. hun svøpte ham og la ham i en krybbe,
for det var ikke husrom for dem.

D

Lyset fra Gud

Av Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
________________________________________________________________________
__
i mitt barndomshjem var det levende lys på juletreet. de skjelvende
små lysene ble høytidelig tent når vi skulle begynne å gå rundt treet
og synge julesanger. selv jeg som var minst forsto at de små
flammene krevde varsomhet, for å hindre at treet og huset skulle bli
forvandlet til en askehaug.
senere ble det elektriske lys. de lyste hver dag og hadde mistet stearinlysenes skjørhet. de trengte ikke varsomhet og var ikke skjelvende og
urolige. de elektriske lysene levde ikke på samme måte, de var kunstige.

det var noen gjetere der i nærheten som var ute
på marken og holdt nattevakt over flokken sin.
Med ett sto en herrens engel foran dem, og
herrens herlighet lyste om dem. de ble
overveldet av redsel. Men engelen sa til dem:
«Frykt ikke! se, jeg forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket: i dag er det født dere en
frelser i davids by; han er Messias, herren. Og
dette skal dere ha til tegn: dere skal finne et
barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med
ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste gud og sang:

Å tenne lys er et av den verdensvide kirkes mest brukte uttrykk for å søke kontakt med gud og
det hellige. lysene hører ikke bare julen til. dåpsbarn får et lys i dåpsgave fra kirken. i de fleste
kirkerom er det nå mulig, også hos oss, å tenne lys i glober eller kasser slik vi har lært det av
våre katolske og ortodokse søsken. På gravstedene tennes det lys stadig oftere.
lystenning er tilgjengelig for alle. det krever ingen ordrik bekjennelse. bare denne enkle overgivelse av en tanke, en bønn til noe eller noen som er større enn oss og utenfor vår hverdag og
vårt strev.
gravstedene er lyst opp av lys i den mørke julenatten. På en særlig inntrykksfull måte knyttes
forbindelsen mellom slekters gang og den utrolige fortellingen som formidles inne i
kirkerommet. i kirkerommet møtes vi av guds lys for oss og til oss.

«Ære være gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker gud har glede i!»

Fortellingen hører vi i kirkerommet under julegudstjenestene: gud som er helt annerledes og
større enn vårt «vesle vett», som ivar aasen sier, ble menneske. gud forsto at vi ikke kan forstå
hvordan gud er uten å se og høre en røst vi kan gjenkjenne. gud så våre lengslers lys og tente
sitt lys for oss julenatt, midt i vår verden og i vårt mørke, for å vise oss hvem gud er.

da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake
til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «la oss
gå inn til betlehem for å se dette som har hendt,
og som herren har kunngjort for oss.» Og de
skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det
lille barnet som lå i krybben. da de fikk se ham,
fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette
barnet. alle som hørte på, undret seg over det
gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt
som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.
gjeterne dro tilbake. de lovet og priste gud for
alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var
sagt dem

gud kom som et spebarn, skjelvende og sårbart, men levende. Varsomt må Josef ha løftet ham
opp og lagt ham i krybben, husdyrenes matfat, slik at Maria kunne få svøpt babyen i den kjølige
natten. denne kvelden var guds lys i verden mer som et skjelvende stearinlys på mitt barndoms
juletre, enn en strålende og kraftfull sol som menneskene ikke kan nærme seg, slik vi hører om
i det gamle testamentet. når gud er kommet som et spebarn, kan vi alle nærme oss og la oss
berøre av varmen fra guds lys. Vi kan ha tillit til at gud er med oss i all vår sorg, nød og glede.
et av navnene barnet fikk forteller oss det: immanuel – gud er med oss.
gud er kommet til oss som vår bror og deler våre kår. Vi kan se hvem gud er og finne veien til
livets evige kilde. så stor er julenatt. så stort er det lille barnet som ble født denne natten. Jesus
er lyset gud tente for oss for å vise oss hvem gud er og hvor gud er å finne.
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Sliter du med å finne julegaver
som gir mening?

Interessant samarbeid på gang
for menigheten

Vår lokale sparebank, Trøgstad Sparebank, og Fellesrådet har vært i
samtale om et mulig partnerskap.
trøgstad sparebank er snart 170 år og har vært i
Fetsund i 16 år. hovedsete til den veldrevne banken
ligger i trøgstad. i Fetsund har de 6 ansatte som jobber
i lokalene over spar, inklusiv en næringslivsavdeling.
banken ønsker å opprettholde kontoret og nærværet
fordi de tror kunder også vil møte sin bank ansikt til ansikt når viktige avgjørelser skal tas i livet, enten du er
25, 50 eller 75 år. dette er ikke en motsetning til å ha
lette og veldrevne banktjenester på nett, forteller filialsjef stian skageng.

Fetkalenderen 2017 gir mening for mottakeren fordi
hun eller han får noen gode bilder fra Fet som kan
pryde heimen. Og ikke nok med det, all fortjeneste
på salget av kalenderen gis til ulike hjelpeprosjekter i
bygda, i Norge og internasjonalt.
liOns KlUbb Fet har siden 2005 utgitt Fetkalenderen. deres engasjement er viet viktige lokale
aktiviteter, og mennesker utenfor våre kommunegrenser
som kan være i en vanskelig livssituasjon. de samler inn
penger som de gir videre til ulike formål. For 2016 gikk
blant annet midlene til
-Fet skolekorps
-skolestua
-Fet sykehjemsforening
-Ulike aktiviteter og anskaﬀelser på Pålsetunet
-hjertestarterkurs på dalheim
i 2016 støttet lions i Fet også ridderrennet, Kirkens
sOs og lions nasjonale førerhundskoles arbeid. internasjonalt ble det gitt støtte til Katastrofefond for nepal,

skoleprosjekt i nepal, ungdomsutveksling og lions
internasjonale øyeprogram.

Fet og dalen menigheter har tatt mål av seg til å bytte
ut det gamle orglet i Fet kirke. dette vil være et stort
økonomisk løft for Fellesrådet. arbeidet med finansieringen er helt i startfasen, og arbeidet er avhengig
av blant annet det lokale næringsliv. Foreløpig er det
avtalt at trøgstad sparebank skal bidra i anledning av
adventskonserten i Fet
kirke den 4. desember.
dette kan bli et nyttig
samarbeide for begge
parter.

trøgstad sparebank er en eierløs bank, indirekte kan
man si at det er kundene som eier banken. i motsetning
til de store forretningsbankene, er det ingen aksjonærer
som krever store utbytter av trøgstad sparebank. hele
bankens overskudd går tilbake til lokalsamfunnet gjennom allmennyttige formål. derfor er det viktig for oss å
være lokalt tilstede i Fetsund og ha kunder i nærområdet
som kan bidra til allmennyttige formål.
Visste du forresten at ungdomsbanken.no er en del av
trøgstad sparebank som tilbyr ekstra gode betingelser
til ungdommer mellom 18 og 33 år?

Harald Støvind

inntektene til Fetkalenderen skyldes et meget positivt
næringsliv i Fet som kjøper annonseplass, og enkeltpersoner som kjøper kalenderen for bare kr 100.-.
i dette arbeidet skjer alt på dugnad, ingen administrative utgifter. det er trykkeutgiftene som er de største.
denne julekalenderen blir å få kjøpt på torsdag og
fredag ettermiddager, og på lørdager i ukene før jul i
Fetsund på rema, spar og Coop extra. Kalenderen vil
også bli solgt på Joker ved Fjeldsrud. du kan også sende
tekstmelding eller ringe tor d. Johansen på telefon
908 72 620 for å bestille.
det er ingen tvil om at dette er en meningsfylt gave å gi
og samtidig få. Jeg oppfordrer alle til å kjøpe og støtte.
Mer opplysninger om lions i norge finnes på lions.no
Harald Støvind
Filialsjef Stian Skageng ønsker samarbeid for å skaffet midler til nytt kirkeorgel
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Adventskonsert
Søndag 4. desember kl.19.00 i Fet kirke
den tradisjonelle adventkonserten med Fet kirkekor og bygdekor,
strykekvartett og solister. Variert advents- og julemusikk, levende lys og
fin førjulsstemning. hva er Julemusikk uten korsang?
i år er konserten støttet av trøgstad sparebank og inntekten går til
nytt orgel i Fet kirke.
billetter kr.150,- kjøpes ved inngangen.

Kulturskolens julekonsert
Mandag 12. desember kl.19.00 i Fet kirke
Også i år kan vi glede oss over Fet Kulturskoles stemningsfulle
julekonsert i Fet kirke.

Julekonsert for barn
Lørdag 17. desember kl. 16.00 i Fet kirke
Fet Janitsjar holder julekonsert for barn. de skal spille rolige og fine julesanger og ønsjker å gi foreldre og barn en hyggleig adventsutnd. det vil
bli både fortelling og musikk.

Vi synger og spiller jula inn
Søndag 18. desember kl.17.00 i Fet kirke
For 65. gang arrangerer Fet musikkråd den tradisjonrike
julekonserten med korps og kor.

Julens gudstjenester
Julaften:
Fet kirke
kl. 14.00 og 16.00
dalen kirke: kl 15.00

1. Juledag:
Fet kirke:

kl 11.00

2. Juledag:
dalen kirke: kl 11.00
Pålestunet: kl 14.00

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Skulleruds
Begravelsesbyrå

Les om og se programmet
for 2016 til

thai mat og sushi
For selskap, catering eller
bare en middag.

ring 63 88 10 00

Den kulturelle spaserstokken

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

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

DIN ELEKTRIKER
I NÆRMILJØET

1960 løken
tlf. 63 85 00 95/91 85 10 96
(hele døgnet)

Disse annonsesidene når alle
husstandene i Fet

Om ønskes kommer vi hjem
for samtale.
Vi er behjelpelig hele døgnet.

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

Telefon 63 88 05 67
FetsUnd stasJOn

Troll Hundefor

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

MVa kommer i tillegg.

Vi er forhandler av troll hundefor
når pris og kvalitet teller
www.troll-hundefor.no

FrisØrsalOng
Og
sOlstUdiO

minste pris
500,1 000,3 000,4 500,9 000,18 000,-

«NÅR DU SKAL HA NOE GJORT»
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.

Kontakt oss!

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!»

www.bygdeservice.no

Vennligst kontakt oss på telefon 63 88 86 00 eller e-mail: post@heia-vita.no
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Gansdalen Normisjon
Onsdag 23. nov. kl. 19.00
Mandag 28. nov. kl. 11.00

Møte på bedehuset
Formiddagstreﬀ

Onsdag 7. des.
Onsdag 11. jan.
Onsdag 25. jan.
Onsdag 8. feb.

Møte på bedehuset
Møte på Bergerud
Møte på Bergerud
Møte på bedehuset

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl.19.00

Onsdag 22. feb. kl. 19.00

Møte på bedehuset

besøk av or Haug
besøk av Karsten Rasmussen og Jonny Hermansen

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.

besøk av Sigmund Evensen
tema: bibeloversettelse til fremmede folkeslag
besøk av Jorun Kind

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

Søndagsskolen

Semestertema: „Bønnens spennende vei”
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

Yngres I, (2.- 4. klasse)

Yngres II, (5. - 7. klasse)
annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
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.

Julemesse
Lørdag 26. november kl. 11.00-15.00.
salg av julekaker, husflid og kafé.
Vi synger og vi får en
andakt i løpet av messa.

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

Fetsund KFUK-KFUM speidere
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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Lørdag 26/11 kl 16.00
På stasjonsplenen
ta med deg familien
gratis pølser og gløgg.
Musikkinnslag, aktiviteter

og kanskje kommer Nissen
Fetsund Vel i samarbeid med Handelsstanden

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

er plassen for liten og stor

Program høsten 2016

annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
21. nov. og 5. des.
spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund.
Pause med salg av bolle og drikke.

Fetsund sentrum

Kringen

Fetsund Normisjon
November
Mandag 21. kl 2000 bønnemøte
torsdag 24. kl 1930 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

Julgrantenning

nr.

5 2016 – Årgang 62

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
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.
Fet Menighetsblad
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Seniortreff på Kringen
1. torsdager i måneden kl.11.00 - 14.00

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord,
utlodning, allsang og andakt.
alle som kan møte på formiddagen
er velkommen!
hjemmeside: www.kringen.org
Følg også Kringen på Facebook.
Velkommen til å være med!
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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Døpte

Vigsler

En krybbe var vuggen

Christel Kristoffersen dahl og
Ole eivind søberg hansen

En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus på leiet av strå.

sara Flinterud og
Ole Fredrik hurum
Victoria Martinsen og
Ove erik endresplass

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik.
men Jesus ble fattig og jeg er blitt rik.
Fra krybben til korset gikk veien for deg.
Slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!

amalie Pavestad Oldereid
Vincent Junior herlufsen (Fjellhamar kirke)
Maximilliam dammen Mathisen
Mikkel lillerud
liam eliah Moen Valaker
Veronica Øhman (rælingen kirke)
herman hagen
Mari elvethun torskenes
elias solvang
erle helene gundersen
lucas Frøhaug dyrdal
nicolai gutterud holthe (Østre aker kirke)
Julian ekhøy-Johnsen
Charlotte Oseth sandberg
Wilma Jordet Johansen

Døde

SLEKTERS GANG

else Margrete Pedersen
lars Jan hansen
ragnhild Marie gundersen
arild roar eriksen
Øivind Johansen
liv enerud
inger Marit Musum

f.1917
f.1957
f.1930
f.1953
f.1936
f.1948
f.1931

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Eyvind Skeie

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!

Garderbakken 1, 1900 Fetsund

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

Barnekor på julaften

Roven Grendehus
har til leie:

har du lyst å synge på Julaftens gudstjeneste i Fet kirke kl.14.00?
Vi øver to ganger i desember. Onsdag 14. og onsdag 21. desember fra
kl.17.30 – 18.30
alle barn og ungdom fra 8 år.
For mer informasjon ta kontakt med Jo dalene
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selskapslokaler m/peis, velutstyrt kjøkken
og pent uteområde.
tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.
Kontaktperson: Vigdis lien Olsen
tlf. 970 33 379, helst mellom kl. 17 og 22
utleie.rovengrendehus@gmail.com
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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
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.

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

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

Dalen menighetsråd
leder:
Elisabeth Ruud
tlf. 993 02 157
ruudimuri@enebakkneset.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.
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harald støvind (hovedredaktør), tor Kristiansen,
Kristin ramstad, einar borud, rolf lein (desk og foto).
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Kantor: Jo Dalene.
tlf. 63 88 42 01
Mobil:930 58 730
jo.dalene@fet.kommune.no

Sokneprest i Fet:
Inger Jeanette Enger
i permisjon
inger.jeanette.enger@
fet.kommune.no

Klokkene kaller på deg
27.november kl.11.00
Fet kirke
deltagudstjeneste/lys Våken
1.søndag i advent, Matt. 21,1-11

24.desember kl.16.00
Fet kirke
Julaftengudstjeneste
luk.2,1-20

4.desember kl.11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
2.søndag i advent, Joh.14,1-4

25.desember kl.11.00
Fet kirke
høytidsgudstjeneste
Juledag, Joh.1,1-14

11.desember kl.11.00
Fet kirke
deltagudstjeneste/speidergudstjeneste
3.søndag i advent, Matt.11,2-11

26.desember kl.11.00
Dalen kirke
høytidsgudstjeneste
2.juledag

18.desember kl.11.00
Fet kirke
deltagudstjeneste
4.søndag i advent, luk.1,46-55

26.desember kl.14.00
Pålsetunet
Julegudstjeneste

15.januar kl.11.00
Fet kirke
dåpsfestgudstjeneste
22.januar kl.11.00
Fet kirke
høymesse
29.januar kl.11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
5.februar kl.11.00
Fet kirke
høymesse
12.februar kl.11.00
Fet kirke
dåpsfestgudstjeneste

18.desember kl.17.00
Fet kirke
Vi synger og spiller julen inn

1.januar kl.11.00
Fet kirke
høytidsgudstjeste
nyttårsdag, luk.13,6-9

24.desember kl.14.00
Fet kirke
Julaftengudstjeneste
luk.2,1-20

Mer informasjon om de første gudstjenestne i 2017 er å finne på menighetes
hjemmeside: www.fetogdalenkirker.no.

24.desember kl.15.00
Dalen kirke
Julaftengudstjeneste
luk.2,1-20

8.januar kl.11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp

19.februar kl.11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
26.februar kl.11.00
Fet kirke
deltagudstjeneste
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:

Årets julegave

ww.fetogdalenkirker.no

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

Jule-CD med artister fra Fet:
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
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stina stenerud, Marit solstrand, Petter simonsen,
roland Jansson, erkerival, Fet kulturskoles vokalgruppe,
Fet kulturskoles ungdomskor, Fet janitsjar, sindre
hovland, Jo dalene, Jan tore lauritsen, Fredrik Klemp,
Katrine Klemp, silje strandengen, tore strandengen,
anna braathen sælen, Marie braathen sælen, tor Kristiansen, lene Killingmo

Kr.150,-

JULEMUSIKK
FRA FET KIRKE

Kjøpes på Fetsund lensers Julemarked
(26. og 27. november) og i butikkene i
Fetsund, bl.a. rett i saksa, a-blomster
og sPar Fetsund.
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62. årgang

sammen på veien

