Lys våken

på rommet til Gud

samtaler, på et ark som vi brettet til papirfly. Fra galleriet
sendte vi papirflyene. Ville de nå helt frem til Gud? Ville
de nå alteret? Å, ja…på en av hyllene på alteret landet et
av flyene våre. Dette var gøy.
En lenke, tanker om fred, ja en fredslenke.
Sammen skal vi lage en gammeldags lenke til juletreet i
kirka. Denne lenken skal være litt annerledes, for inne i
alle ringene skal det stå noe om fred. lenken har ringer
av gull, sølv og litt skimrende hvitt. Inne i ringene står
det: snakke sammen, bry deg om andre, fred på jorden,
fred er best, stole på hverandre, stopp vold,
nestekjærlighet, hjelpe, aldri gi opp, og mye, mye mer.
Vi limer sammen ring etter ring. Når vi er ferdig er det
596 ringer. lenken går fra alteret, nedover kirkegulvet
og ut døra. Denne lenken har mange tanker om fred.
Det er med stolthet og glede at vår, 11-åringenes, lenke
skal pynte treet i kirka vår på julaften.
Gudstjenesteverksted.
Sammen med presten vår, Inger Jeanette, lager vi gudstjeneste. Det er mye i en gudstjeneste som er bestemt på
forhånd. Men vi skal være med på å lage bønnen for
gudstjenesten. Vi er også med på å lage prekenen. Det er
fint å lære litt om gudstjenesten. Vi lærer også en spesiell

Så var den her, første helgen i advent, helgen for 11åringene i kirka, helgen for Lys våken. Lørdag kveld
kom de med bagger, soveposer, liggeunderlag og
ansikter som lyste av forventning og spenning. Hvordan ville det bli å sove i kirka? Hvor kan vi sove? Inne
i alterringen, rundt alteret, så nært Gud på en måte,
der er det fint. Kan vi sove der?
Vi er sammen på rommet til Gud.
Vi er sammen i kirka vår.
Det første rommet du kommer inn i, i kirka, heter
Våpenhuset. Her hadde vi pølsekø og gelekø. Inne i
kirka hadde vi tre små bord fulle av deilige kaker og
smågodt. Så fint å kunne gå rundt i kirka i bare sokkelesten. Kjenne litt på det store, litt annerledes rommet.
Når du legger deg på gulvet og ser opp, er det veldig
høyt under taket. Fint å bli litt kjent i kirka, bli kjent på
rommet til Gud.
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Det er laget en helt egen sang og dans til oss 11-åringene.
Det var veldig gøy å lære den. Vi danset sammen to og
to, fint å samarbeide, fint å gjøre noe sammen. Under
gudstjenesten dagen etter, danset og sang vi for alle som
var i kirka. Det var veldig gøy.
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Refleksrebus ute i mørket.
Så kler vi på oss og går ut. Det er mørkt, men vi har
lommelykt. Ute rundt kirka er det 10 reflekser med bokstaver på. Vi skal finne alle bokstavene og se om vi klarer
å lage en setning. Dette er ikke lett, men vi fant setningen til slutt, natt i kirka.
Det var også spennende å gå en stille tur på kirkegården.
Vi tenkte det var skummelt, men på kirkegården er det
jo bare mange graver med mennesker som var glad i
noen og som noen andre var glad i. Det var fint med en
slik tur før vi skulle legge oss.
Jesus litt inne i meg.
Vi pakket ut soveposer og liggeunderlag. Gjorde oss
klare for søvn og natten. Mye av lyset i kirka slo vi av. Så
samlet vi oss rundt alterringen. Presten vår Inger
Jeanette hadde gjort i stand nattverd til oss. Sammen
sang vi litt før vi delte nattverd. Det var fint å få Jesus
litt inne i seg.
Så krabbet vi ned i soveposer, spent på hvordan det ville
bli å sove i kirka. Spent på hvordan det ville bli å være
med på gudstjenesten dagen etterpå. Så ble det stille og
mørkt i kirka. bare nattevakten var våken og passet på
oss.Ja, også Gud da.
Julaften.
Fredslenken til lysvåken deltagerne pynter juletreet i Fet
kirke. Denne lenken er laget til oss – til vår julefeiring!
en slik lenke på juletreet er fra gammelt av et symbol på
fellesskap.
11-åringenes budskap er helt tydelig: Fred
er best. De ønsket å vise oss at de tenker på fred, at fred
er det eneste som holder. Vi fikk se hva deres tanker og
ønsker var. Vi må la oss påvirke og bære videre de unges
tanker og behov for fred. Fredslenken går fra alteret,
nedover midtgangen, ut døra og ut i verden, vår verden.
Det er litt av et bilde å ta med seg fra 11-åringenes natt i
kirka.

Bønner, papirfly.
Vi satt sammen på gulvet og snakket sammen. Hva er
det vi tenker mye på? Noe vi bekymrer oss for, eller noe
vi er veldig glad for. 11-åringer har mange kloke, reflekterte tanker. De får også med seg alt som skjer, som
mennesker på flukt, mennesker som mangler alt, er
redde. De vet godt at ikke alle er like heldige som oss
som bor i Norge, men også her er ikke alt bra. Noen er
redde for å gå på skolen, noen er blitt arbeidsledige. Hva
gjør vi med alle disse tankene? Så snakket vi om bønn.
Har du tenkt på at bønn er å snakke med Gud? Så fint
at det alltid er en som har tid. Vi skrev bønner, små
Fet MeNIGHetSblaD

sang som synges under gudstjenesten, Kyrie og Gloria.
Disse sangene har rare ord og fine melodier.

Elisabeth Maria Amundsen Kjos.
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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

Denne gangen
finner du bl.a.:
Kirkekorets tur til engeland.
tanker fra lensedirktøren.
Nye kirketekstiler.

Hverdagsintegrering

Harald Støvind

Det er hverdagene det er flest av, de dagene som kommer og går. Vi gjør
som vi pleier, tar i mot en ny dag og fyller den med det samme innhold vi
hadde i går.
Men ved et årsskifte er det naturlig å se både fremover og bakover på våre
hverdager. Ved dette årsskifte synes jeg det er litt annerledes enn ved andre
årsskifter. Vi ser at barn, mammaer og pappaer i tusenvis tar farlige veier
for å redde sine liv, rømmer fra krig og vold.
Gratulerer til Kjellaug Solemdal og Karin Solli Sundsbø som fikk bUKSprisen (barn- og unges kommunestyre) for 2015. De er ildsjelene på
Kringen som driver hverdagsintegrering ved å lage en møteplass for
kvinner og barn.
I dette nummeret av Fet Mb forteller vår ordfører at vi skal ta imot 25
flyktninger i 2016. Dette er en mulighet for enkeltpersoner, våre menighetsråd, lag og foreninger til å engasjere seg. Mulighet til å gi, men
samtidig også få masse igjen, nye erfaringer, og til å skaffe liv til årene og
hverdagen.

Med blanke ark
og fargestifter til
Nytt år – nye muligheter! Deilig, er det ikke?
Jeg har sluttet med nyttårsforsetter, men det er likevel
godt å stoppe litt opp og tenke at nå ligger et ubrukt år
framfor meg og jeg kan fylle det året med det jeg vil. Og
så klart legger jeg planer, og tenker at jeg skal bli litt
flinkere til det ene og det andre. Nye blanke ark skal
fylles med fine farger. enda bedre enn forrige år.
Planer er fint, og viktig, men noen ganger kan planene
stå i veien for dagen i dag – for nettopp det øyeblikket
som er her og nå. Og jeg vet jo ikke hva morgendagen
egentlig kommer med. Det er jo slett ikke alltid slik at
jeg har full kontroll over hva som skjer i morgen, eller
om de planene jeg har lagt lar seg gjøre. Ingen kjenner
jo hva morgendagen egentlig vil bringe.

Janne Sukka

Kanskje glemmer jeg litt av og til å være tilstede og
glede meg over det som er her og nå? Ikke for å leve
planløst og uten mål og mening, men nettopp øyeblikket er jo verdt å ta vare på. Kan det også være noe å
bli bedre på i 2016 – det å leve akkurat her og nå.
Jeg tror Gud ønsker å gi oss øyeblikk og gleder i nuet.
Hverdagsøyeblikk med glimt av guddommelig kjærlighet til hvert enkelt menneske – gjennom en solstråle,
en venns telefon, et smil på butikken. Små glimt her og
nå – øyeblikk med fine farger på nettopp denne dagen.
Våg å stoppe litt opp – kjenne at det er nå i dette øyeblikket du lever. Øyeblikket som kan være kaotisk og
rotete, eller stille og harmonisk. Det er dette som er
livet. trekk pusten og løft blikket. Himmelen er spent
ut over hvert øyeblikk i våre liv.

«Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen;
morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har
nok med sin egen plage»
Matt. 6;34

Det nå som er 2016 – morgendagen skal bekymre seg
for seg selv. Gode nye øyeblikk til hver og en!

La oss be..

Bibelord:

... for alle som har flyktet fra
hjemmene sine på grunn av krig og
terror

alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det
skal også dere gjøre mot dem. For dette er
loven og profetene.
Matt. 7.12

Jeg utfordrer særlig vår lokale kirke og organisasjoner til å legge til rette for
at vi kan delta i hverdagsintegrering.

Forsidefoto: Skisporene ligger og
venter. Se mer på side 17.
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Til England
med kirkekoret

I Exeter domkirke. Det var artig å synge i en stor katedral.

Domkirken i Exeter
Fet kirkekor reiste på tur til England i november i
fjor. Det var en del av markeringene for korets 10 års
jubileum. Området de besøkte heter Somerset i
sørvest England, hvor Jo Dalene har vokst opp.
Dagstur til Bath.
Her var det et stort julemarked, mange historiske bygninger, og best av alt «Carols for Shoppers». Her kunne
de som var på julehandel komme inn i bath abbey til
en 20 minutter lang julegudstjeneste med julesalmer og
en liten andakt. Koret ble enig om å treffes for å være
med på gudstjenesten. Presten i bath abbey fant ut at
det var et kor fra Norge som var til stede, og oppmuntret oss til å synge. Det endte med at Fet kirkekor
sang spontant «Det hev ei rose sprunge» foran nesten
1000 mennesker til stor applaus!
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På vei tilbake fra bath var vi litt uheldige, da vår buss
måtte stoppe på grunn av en ødelagt vindusvisker. Slitne
og sultne måtte vi vente lenge på en ny buss. Noen fant
kreative krefter i prøvelsen, og da vi var på veien igjen,
tok arnt risøy mikrofonen og sang følgende til
melodien Det hev ei rose sprunge:

Damptogtur
Koret fikk med seg «the West Somerset railway»
sitt arrangement «Sherry and Mincepies».
toget kjørte gjennom exmoor National Park fra bishops lydeard til Wiliton og tilbake igjen. Det ble servert
tradisjonelle engelske julekaker og sherry. Staben på
toget sang julesalmer på hver vogn. Det ble litt mer
sang på kirkekorets vogn, selvfølgelig! en klovn som
også var på toget ble så glad da han hørte koret.
John bergkvam, som synger bass i kirkekoret, var ekstra
glad for å se damptoget. John var fyrbøter og kjørte
damptog på Gjøvik- og bergensbanen fra 1955 – 1961.

Deilig er jorden
Kirkekoret sang en «advent Sunday Carol Service»
sammen med et engelsk kirkekor i Holy trinity kirke,
taunton, hvor Jo hadde sin første organiststilling som
15-åring. Det var en blanding av norske og engelske
adventsalmer. Det var en del skandinaver til stede på
gudstjenesten. De satte kjempestor pris på blant annet å
høre Deilig er Jorden. etter gudstjenesten var det en
sammenkomst for koret og menigheten i Holy trinity’s
«Church Hall». Kirkekoret sang Bred dine vida vingar
som avslutning, og mange ble berørt av den. Kirkekoret
sang veldig fint på alt de var med på, noe våre
menigheter kan være stolt av. Dirigenten Jo var i hvert
fall det!

Det hev ein viskar sprunge
Ut av ein buss so skral
Det er godt at me er unge
Det sparar oss for mykje tral
No set me her og glor
Kven er det som er ramma?
Det er vårt kjære kirkekor!
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Endelig, etter 25 år!
kostet rett og slett et helt kirketekstil!
Skissene fra de tre lokale kunstnerne
tor Kristiansen, angelika Danielsen og
elise Viken ble valgt, og så kunne
veverne i kirketekstilgruppa sette i gang.
astrid Holtedahl vevde stoffet til alterringen. Karin Grøneng vevde antependiet, det store plagget som henger foran
alteret. Så satte tordis Holtedahl i gang
med veving av billedvevene i lesepultkledene og prekestolkledene. Karin
Grøneng har vevd stolaene og messehagelene.
Innsatsen til tordis Holtedahl og Karin
Grøneng over mange år har vært
uvurderlig for prosjektet. tordis døde i
2008. De siste to messehagelene er derfor både vevd og brodert av Karin.
Den fiolette messehagelen.
Den fiolette messehagelen er utarbeidet
på bakgrunn av elise Vikens tegninger.

Kirke- og kapellforeningen, organist og sogneprest har i den
siste tid sett nærmere på de kirketekstilene vi har i Fet
kirke. Tekstilene i kirken bør få et mer helhetlig preg,
tydeligere symbolbruk og gi et penere inntrykk enn slik det
er nå. Tekstiler som kan komme på tale er: Antependium,
prekestolklede, lesepultklede, liturgisk fane, messehageler,
stolaer. Med unntak av antependiet er de øvrige serier i fire
liturgiske farger.”
Setningene er hentet fra et brev til Fet menighetsråd forfattet av sogneprest Gaut Sveinall den 18. april 1990.
Den vei som man siden valgte å gå ble beskrevet slik:
”Man utfordrer lokale kunstnere til å tegne skisser, prøver å
få responser på skissene fra fagfolk på området, og ber siden
lokale håndarbeidere utføre arbeidene over tid.”
Nå er alle kirketekstilene ferdige.
Siste tekstilen, den fiolette messehagelen, ble ferdig i
høst. Søndag 22. november 2015 ble den høytidelig
båret inn i Fet kirke. Dermed er et 25 år langt lokalt
arbeid med mange aktører avsluttet.
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En omfattende prosess.
en omfattende prosess er gjennomført. De som har
vært mest involvert har lagt ned utrolig mange arbeidstimer og masse kjærlighet i plaggene. Vi har grunn til
stolthet. Kirketekstilprosjektet i Fet er bygdas gedigne
kunsthåndverksdugnad!
1.og 2.desember 1990 feiret Fet kirke sitt 100 års
jubileum. arbeidsgruppa for kirketekstiler var oppnevnt i god tid før dette. Medlemmer fra starten var organist arne Haukaas, tordis Holtedahl, Karin Grøneng
og liv bjone Sveinall. Gaut Sveinall har vært støttespiller underveis.
Kirkejubileet var viktig for gløden og økonomien til
prosjektet. Gode inntekter fra den store markedsdagen
ved Fet kirke under jubileet gikk til nye kirketekstiler.
Det ble gjort opptrykk av en vakker akvarell av Fet kirke
som kunne kjøpes til inntekt for de nye tekstilene.
Mange folk responderte med å gi en jubileumsgave til
sin kirke på den måten. Mange enkeltpersoner i bygda
ble utfordret og gav store gaver til prosjektet. Noen
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Fargen Fiolett står for forberedelse.
Den brukes i adventstiden før jul, i fastetiden før påske, og den brukes også i
begravelser. Vi kan si det er den alvorlige fargen. Den minner oss om
nødvendighet av å gjøre bot, om lidelsen, og om nødvendigheten av å gjøre
oss klar til å møte Gud.
Symbolene i messehagelen er korset. I
sentrum av korset ser vi tornekronen.
På stammen av korset ser vi dråper av
blod, og nederst i korsets stamme ser vi
en kalk.
Messehagelen viser til Jesu soningsdød,
men også til håpet som vi gis og som vi
kan motta i nattverden.
ta en nærmere titt på messehagelen
neste gang du er i kirken. Det er et
vakkert stykke lokalt kunsthåndverk!
Liv Bjone Sveinall
Søndag 22.november ble den fiolette messehagelen
høytidelig båret inn i Fet kirke av Karin Grøneng
Fet MeNIGHetSblaD
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Sammen om god integrering
Møt flyktningene med et smil, vær inkluderende og
medmenneskelige, er ordfører John Harry Skoglunds
oppfordring til alle innbyggerne i Fet.
Menighetsbladet har hatt en liten prat med ordføreren
for å få et innblikk i hvordan Fet kommune legger til
rette for å ta imot sin andel av flyktninger, og for å høre
hva som er de viktigste tiltakene kommunen vil iverksette når nye flyktninger kommer. I tillegg har vi spurt
ordføreren om hva han tenker lag, foreninger og enkeltpersoner kan bidra med.

FAKTA:
FNs flyktningkonvensjon fra 1951 definerer en flyktning slik: «en person som har flyktet fra sitt land og
har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av
rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning
eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som
ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke er
villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse.»
Flyktningtall:
- 59,5 millioner mennesker var på flukt i 2014.
- 21,3 millioner av disse flyktet over en landegrense,
mens 38,2 millioner er på flukt i sitt eget land.
- I gjennomsnitt ble over 30 000 mennesker internt
fordrevet hver dag i 2014.
Kilde: Flyktningregnskapet 2015 (/FNinformasjon/Rapporter/Flyktninger/Flyktningregnskapet-2015)
Flyktninger i Norge
3,6 % av Norges befolkning er flyktninger.
Januar 2015: 188 000 personer i Norge er flyktninger med lovlig opphold.
138 000 har selv status som flyktning. 35 000 har
kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning, og 15 000 ved familieetablering med en flyktning.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Artikkel: Flyktninger i
Norge. Publisert 18.12.15.
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Hvor mange flyktninger har kommunestyret vedtatt å ta
imot dette året? spør vi.
Den 14.12.15 vedtok kommunestyret å ta imot 25
flyktninger i 2016, svarer ordføreren, og legger til at
kommunens oppgave når nye flyktninger kommer til
bygda, først og fremst er å skaﬀe boliger. Han forteller
at det arbeides med planer for å bygge boligmoduler
som er tilpasset formålet. Videre er det viktig at det
gjennomføres en rask og god språkopplæring. både
kommunen og det private næringslivet kan her bidra
med å legge til rette for språktreningsplasser. Det viser
seg at folk lærer norsk raskere dersom de kommer ut i
arbeidslivet og møter språket gjennom praktisk arbeid.
For å lykkes med en god integrering må det jobbes målrettet og tverrfaglig på alle nivåer i kommunen, sier ordføreren videre. Han understreker at både lag, foreninger,
næringslivet og enkeltpersoners innsats er av stor betydning i integreringsarbeidet.
Det er viktig at lag og foreninger bidrar med å aktivisere
flyktningene, slik at de kan få en praktisk tilnærming til
bygda gjennom nettopp kulturaktiviteter. Ordføreren
kan røpe at kommunen planlegger å invitere lag og
foreninger til et fellesmøte i løpet av januar/februar for å
få til en god samhandling.
Hvordan kan enkeltpersoner i bygda bidra til en god integrering? spør vi videre.
Vi må alle være med og ta et ansvar for å løse den store
utfordringen det innebærer å ta imot 25 flyktninger, sier
ordføreren alvorlig. alle kan bidra ved å vise
nestekjærlighet og møte flyktningene med et åpent sinn
og en hjelpende hånd. For oss som har det så godt,
koster det lite å gi litt av vår tid og omsorg til andre,
men for flyktningene kan dette være av avgjørende betydning for å føle seg velkommen til en helt ny og
ukjent verden.
Kristin Kyhen Ramstad
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Gudstjeneste
anno 2016
Er det mulig å ha gudstjenester på «fetsundsk» og
«dalensk» spurte vi i menighetsbladet høsten 2011.
Gudstjenestene skulle utvikles. Etter dette har vi fått
nye lokale grunnordninger for gudstjenestene, og en
evaluering av disse med påfølgende justeringer. Vi
kan være sikre på at det kommer flere endringer.
Men hva får vi del i hvis vi går på en gudstjeneste i
Fet eller Dalen kirke i 2016?
Vi har fire hovedtyper gudstjenester:
- Delta-gudstjeneste
- Høymesse
- Høymesse med dåp
- Dåpsfestgudstjeneste.
De fem hoveddelene i gudstjenesten er: samling, ordet,
forbønn, nattverd og sendelse. De har samme rekkefølge
og inneholder mye av det samme. Det som er likt er
viktig, gir gjenkjennelse og struktur. Så hvorfor kunne
ikke alle gudstjenester vært like? Det har også vi som har
jobba med gudstjenesteutviklinga spurt oss om. Men
enn så lenge, så sier erfaringene at det er forskjell på en
gudstjeneste hvor 4-åringer skal være i fokus og få kirkeboka si, og en gudstjeneste hvor det er mer plass for ro,
meditasjon, flere enn en tekstlesning og fyldigere salmer.
Og den forskjellen ønsker vi å gi rom for! Samtidig er
det et ønske at når vi alle kommer til en gudstjeneste
skal vi få vite hva slags gudstjeneste vi tar del i. Det står
bakerst her i menighetsbladet og på våre hjemmesider.
DELTA-gudstjeneste
Gudstjenesten har sitt navn fra våre menigheters trosopplæring. Det handler både om det lokale, at vi er
menigheter som ligger ved Nordre Øyeren - delta-området hvor rennende og levende vann er sentralt og
viktig. Samtidig henspeiler det på verbet ‘å delta’. en
gudstjenestefeiring er noe du deltar i. Uansett om du
denne søndagen bærer inn blomster til alteret og på den
måten bidrar til feiringa eller om du velger å sitte langt
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bak i kirka og har det best med det. Disse gudstjenestene er ofte en del av trosopplæringstiltakene hvor barn
eller unge har vært med på forberedelser - det merkes på
gudstjenesten!
Høymesse
Den mest tradisjonelle gudstjenesten. Her leses alle
søndagens tekster og vi synger flere salmer med tema tilpasset denne søndagen i kirkeåret enn på de øvrige
gudstjenestene. etter prekenen er det innslag av
meditativ musikk. Det skal være rom for ettertanke. På
disse gudstjenestene feires nattverden ved at vi kneler
ved alterringen.
Høymesse med dåp
en forholdsvis tradisjonell gudstjeneste. til forskjell fra
«Høymessen» feirer vi altså dåp. For å gi dåpen plass, er
en tekstlesning tatt ut og vi synger ei tema-salme
mindre. Nattverden feires, som ved Delta-gudstjenestene og dåpsfestgudstjenestene, ved intinksjon. Intinksjon innebærer at vi kommer fram til kordøra, mottar
brødet og dypper det i vinen. Det blir naturlig mer bevegelse i kirkerommet og lystenningsstedene blir mer
brukt. Noen opplever denne formen som urolig, mens
andre opplever dette som en mer inkluderende måte å
feire nattverd på.
Dåpsfestgudstjeneste
Disse gudstjenestene er, som navnet sier, en dåpsfest.
Her står dåpen i fokus, og det er plass til mange dåpsbarn. Denne varianten av gudstjenestene er foreløpig
ikke avholdt i Dalen kirke, men det er fullt mulig
dersom flere dåp meldes her. I Fet kirke har vi dåpsfestgudstjenester fem-seks ganger i året. Vi er så heldige at
mange foreldre ønsker at deres barn skal bli døpt – det
skal feires! Dåp er en hellig handling – og vi som
menighet får ta del i dette underet, samtidig som vi blir
minnet om vår egen dåp, og vår egen tilhørighet. Vi
synger flere dåpssalmer og bruker noen av de mest
Fet MeNIGHetSblaD
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kjente aftenbønnsangene. Gudstjenesten følger
kirkeårets tekster, men samtidig er det dåpen som får
størst plass.
Er alle gudstjenestene endra?
Ikke alle. Gudstjenestene på julaften og på 17.-mai samt
friluftsgudstjenestene våre på Fetsund lenser, ved
bøhlertjern og på Skauendagen feires på samme måte
som tidligere.
Er dette gudstjenester på «fetsundsk» og «dalensk»?
Vi kan sette et enda sterkere lokalt preg på våre gudstjenester. Samtidig skal de ikke være så forskjellig fra andre
steder i landet at besøkende ikke kjenner seg igjen. Det
Fet MeNIGHetSblaD
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kjennes ganske riktig og lokalt når Dalen-konfirmanter i
Dalen kirke, i en helt vanlig høymesse bærer inn korset,
brød og vin og på vegne av hele menigheten tenner lys
når vi ber. et annet eksempel på lokal deltagelse er da
11-åringene bar inn papirlenka full av fredsbudskap på
Delta-gudstjenesten i Fet kirke nå rett før jul. lenka
hadde de lagd sjøl - og vi som menighet fikk se den på
juletreet og bli minnet om deres ønsker om en
fredeligere verden gjennom julegudstjenestene. lokalt
og levende.
For en gudstjeneste er et levende møte mellom Gud vår
skaper og oss; vi er sammen for Guds ansikt.
Inger Jeanette Enger
13

Lensedirektøren
Visjonær og med sans for praktisk arbeid
Vi kjenner alle til Lensene som det kalles her i bygda.
Dette store industrianlegget som ligger ved Glomma
fra den gamle Fetsundbrua og ned til Fedrelandet
(fotballbanen vår). Men det er kanskje ikke alle som
kjenner til Anna Kristine Jahr Røine som er avdelingsdirektør ved Fetsund Lenser. I 2016 har hun
hatt den jobben i 10 år. Før det hadde hun også
fremskutte stillinger. Hun var blant annet
sekretariatsleder for Senterpartiet på Stortinget i
mange år og statssekretær for statsminister Bondevik
i en periode.
Ved årsskiftet er det naturlig å stoppe opp og både tenke på
det som har hendt, og på fremtiden. Hvordan har 2015
vært for deg?
14

Her på lensene har vi fått til mye. Vi har en stor bygningsmasse å ta vare på og ute i elva er det et anlegg som
er krevende å vedlikeholde. Vi har klart å fornye det
som er aller mest nødvendig for å ta vare på historien
ved elva til nye generasjoner. Og vi har hatt til sammen
ca. 65.000 besøkende i år. Julemarkedet samlet 7000
deltakere over to dager. I tillegg har vi også hatt nye
tilbud. “Smak og behag” het det arrangementet som
samlet 20 utstillere og 3000 deltakere. Dette var moro.
(Mer informasjon på www.fetsundlenser.no)
Personlig har jeg i moden alder måttet lære meg nye
ting. Mannen min døde brått og uventet, og som et resultat av dette har jeg nok endret meg noe.
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Hvilke erfaringer vil du dele med oss?
Det viktigste er å ikke synes synd på seg selv, og prøve å
unngå å bli bitter. Det er så lett i en slik situasjon å
fokusere på det jeg har mistet og glemme det jeg har.
Stille spørsmålet til deg selv, hvilke muligheter har jeg?
Og prøve å se disse. Jeg har hatt nytte av å lese Vincent
Johannessens bøker om selv å ta tak i sitt liv. For meg er
det en stor meningsfylt glede å få jobbe med visjoner for
Fetsund lenser og jobbe praktisk med husene, anlegget
og møteplassene vi lager igjennom året.
Ved årsskiftet, hva ønsker du deg av fremtiden?
Når det gjelder jobben min så har vi kraftfulle og bærekraftige målsettinger. Vi har tatt opp stafettpinnen fra
Harry Kvebæk og arbeidet med et nytt senter pågår for
fullt. Våre planer er også visjonære. I tillegg til
museumsbygg skal vi ha et nytt og større våtmarkssenter
slik at vi kan formidle naturmangfold og kulturarv som
en helhet gjennom hele året. Mange aktører er inne i
bildet og arbeidet spenner bredt og omfatter nå de fire
Fet MeNIGHetSblaD
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kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og rælingen. Vi har
det til felles at fløting og sagbruk har spilt en stor rolle.
Samtidig ligger Nord-europas største innlandsdelta i
våre kommuner.
Kommunen vår står også overfor viktige valg som vil få
konsekvenser for mange fremover. Jeg er usikker på om
det å bli stor er så bra for innbyggerne, det er viktig med
nærhet mellom politikere og innbyggere. Men tjenestene må også bli bedre, og jeg tror det er viktig å ta vare
på det grønne landskapet som preger Fet i dag.
For meg personlig håper jeg å realisere noen historiske
reiser, det liker jeg veldig godt. I fjor besøkte jeg steder i
Hellas som mottok Paulus sine brev, som vi fortsatt
leser. Historie blir mer og mer interessant med alderen,
opplever jeg, og bidrar til bedre innsikt og forståelse i
vår egen tid.
Harald Støvind
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Ut på tur
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)

Vinteren er her.
I skrivende stund er endelig snøen kommet. Sporene
ligger og venter. Det er rike muligheter i Fet. Vi sakser
fra Fet kommunes internettsider:
«Fet kommune kjører opp mellom 60 og 70 km
turløyper i skisesongen. I konkurranseløypene og lysløypene ved Hvaltjern kjører Fet skiklubb opp løyper.
enebakkneset UIl samarbeider med kommunen om
løypekjøring på enebakkneset.»

løypenettet. Det kjøres opp skiløyper fra Hvalstjern via
Svarttjernveien til ramstadmosen og Skihytta, og videre
til demningen ved breisjøen (på land eller over isen)
Derfra til Mjøssjøen på skogsbilvei (astrup) til
Drøplene. Fra demningen ved breisjøen går det løype til
tunnerud over breimåsen. Fra Sandsmoen går det løype
over jordet tilhørende thorud og Holtedahl og så på
skogsbilvei til Kaståsen. et utmerket utgangspunkt for
skituren er Hvaltjern. alle beboere på Stensrudfeltet i
Gan har direkte tilgang til løypenettet.

På kartet på denne nettsiden:
www.skisporet.no/akershus/fetsund kan du se

Einar Borud

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

Småskinn

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

Deltakeravgift kr 840,Kursmateriell kommer i tillegg

Vikingsmykker

Deltakeravgift kr 840,Kursmateriell kommer i tillegg

Brikkevev
!

Deltakeravgift kr 630,"#
Kursmateriell kommer i tillegg

Betongstøping
!
$%

Deltakeravgift kr 250,&'
Kursmateriell kommer i tillegg

(

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

Du lærer å reinskjære og sy sammen skinn. Lag votter,
pulsvarmere, tøfler o.l. og trykk mønstre etter ønske!

Vi lager smykker av sølvtråd som blir til vakre armbånd,
halskjeder eller ørepynt i det mønsteret du velger.
Du kan variere med stener, perler, mellomledd og låser.
Brikkevev er en eldgammel vevteknikk med lang tradisjon i Norge. Lær å lage flotte bånd i mange farger og
mønstre.
Dette er et kurs for deg som har lyst til å se hva
betongstøping er. En skål, et fuglebad eller dekorative
figurer kan bli resultatet!

% )))*

*

%

+

12 timer
Første gang
9. februar
12 timer
Første gang
3. mars

9 timer
Første gang
21. januar

3 timer
2. juni

*

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

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

froydis.waldorff@fet.kommune.no

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

Priser:
Minste enhet
Dobbel
1/3 side
1/2 side
Helside
2 sider

minste pris
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,-

MVa kommer i tillegg.
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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!

Vår 2016
1. torsdager i måneden kl.11.00 - 14.00
Torsdag 4. februar:
arnt Johannes risøy – forteller løst og fast, med masse humor, om sitt virke som
turistbussjåfør. en av bygdas prester holder dagens andakt.
Torsdag 3. mars:
Hjemmesjef i Normisjon Svein Granerud: luthersk teologi:
„endringer/utviklingstrekk i det forrige århundre fram til nå”. Samtale med møteleder.
betydning for arbeidet i kirke og bedehus. Svein holder også dagens andakt.

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.

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

Formiddagstreﬀ.

Onsdag 10. kl. 19.00
Onsdag 24. kl. 19.00
Mandag 29. kl. 11.00

Møte.
Møte.
Formiddagstreﬀ.

Mars
Onsdag 9. kl. 19.00
Onsdag 30. kl. 19.00

Møte.
Møte.

April
Mandag 11. kl.11.00

Formiddagstreﬀ.

Onsdag 13. kl.19.00
Onsdag 27. kl. 19.00

Møte.
Møte.

Mai
torsdag 5. kl. 17.00
Onsdag 25. kl. 19.00

Stevne.
Møte.
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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

Les om og se programmet for våren 2016 til

Den kulturelle spaserstokken

Gansdalen Normisjon

Februar
Mandag 8. kl. 11.00

SYKEHJEMSBUSSEN

Kjære givere

Seniortreff på Kringen

Vi får besøk fra Hauger Gård i Gansdalen. Hauger gård er et
„inn på tunet” tilbud og i dag skal vi få høre hva de driver med.
I tillegg kommer Ole Johannes Jorud og deler ord og toner med oss.
besøk av Aslaug Irene Gjerull
besøk av Einar Kjørven
Vi får besøk av Åse og Odd Fredriksen fra Maura.
Det blir trekkspill, sang og andakt.
besøk av Alf Henry Rasmussen.

Knut Lande fra Østfold besøker oss.
Det blir alvor, skjemt, pianospill og sang.
besøk av Ole Johannes Jorud.

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

Kringen

er plassen for liten og stor
Kringen åpen barnehage
har åpent på tirsdag, onsdag og torsdager 08.45-14.15.

Hjemmeside: www.kringen.org gir fyldig infor-

Fetsund KFUK-KFUM speidere
har sine møter på tirsdag kveld, se www.speider.net

Velkommen til å være med!

Vil du bli KFUK-KFUM speider?
ta kontakt med:
Peter Straumann mobil: 920 53 912
eller eva Horsfjord 928 91 029

Hilsen
Kjellaug Solemdal (leder Fetsund KFUK-KFUM)
kjellaugsolemdal@gmail.com el 473 17 778

masjon om det vi gjør på Kringen.

Følg også Kringen på Facebook.

besøk av Preben Colstrup og fellesmusikken fra trøgstad.

Kringen brukes av barn, unge og seniorer.
Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager. Det er omkring 200 mennesker innom i
Fet MeNIGHetSblaD
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løpet av uka. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi
oss en gave, så er kontonummeret: 11406789103.
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Fetsund Normisjon
Program våren 2016
Semestertema: „Forankring i Ordet og møter med gudsbilder i tiden”
Torsdagsmøter kl. 9.30
21. januar
4. februar
18. februar
3. mars
17. mars
7. april
12. mai

asbjørn Kvalbein. «Herren løfter opp de tilsidesatte»
Årsmøte (kl 1830)
Jorun Kind. «Vi - skapt i Guds bilde - ikke en Gud skapt i vårt bilde»
Nils terje lunde. «Du skal ikke ha andre guder enn deg selv». Om gudsbilde og menneskesyn i vår tid.
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»?

Fellesarrangement

Sangkafè, torsdag kl 18.00. Gryterett, sangglede og underholdning
11. februar Karsten og arne rasmussen og Jonny Hermansen
10. mars Hanne og gutta
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: 11. jan, 25. jan, 8. febr, 7.
mars, 4. april, 18. april og 2. mai.
Seniortreff på Kringen:
torsdag kl. 11.00. Uformell prat i et hyggelig miljø:
4. febr, 3. mars, 7. april.
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

I kriser er vann kritisk
ta godt imot konfirmantene
når de ringer på

Døpte

tora lunde Saxi
Felix Klüwer
Markus Flinterud
Mie Døske Kvalsvik
Wilma Westli
eva Olivia arnstål-berntsen
Mathias Sørum Mytting
andrea Ottem-Frydenberg
erik Flatebø eriksen
andreas Olai Vidste-Solbakken
Ingrid Hamre bjørnsgård

Vigsler

Døde

Marie Johansen
reidun lund
bjørn Kristiansen
Hilde beate Hoftvedt Fjeld
bjørn antonsen
Steinar lunde
Hjørdis Skovli
Per røh Petersen
einar Jakobsen
robert Morten Olsen
Jan erik Heimdal
Knut Martin buraas Slorafoss
trond endresen

f.1936
f.1931
f.1952
f.1978
f.1948
f.1941
f.1920
f.1928
f.1923
f.1948
f.1938
f.1996
f.1938

Katrine Sandberg og erik Skjønhaug
Karoline engebretsen og Kjell-Kristian Sæther

riktig godt nytt år til alle lesere av
Fet menighetsblad, og hjertelig
takk for gaver som har kommet
inn i 2015. Vi kan love at de
kommer til nytte!

Liten & stor (Barnefamilier)
Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor
suppegryte: 12. jan, 9. febr, 8. mars, 12. april og 10. mai
(Storsamling)
Bønnemøte
Mandager 20.00 - 21.00: 4. jan, 18.jan, 1. febr, 15. febr,
29. febr, 14. mars, 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: 11. jan, 8. febr, 7.
mars, 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

fetsund.normisjon@gmail.com
Les mer på: www.fetsund.normisjon.no
Fet MeNIGHetSblaD

Vårt håp er at mange skal huske
på menighetsbladet også i 2016
slik at vi kan utvikle bladet videre,
og gjøre det spennende å lese.
tusen takk!
Sølvi Støvind

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.

Misjonshuset, Faldalsveien 13
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Vi minner om:

TAKK FOR GAVEN

10. januar kl 1700, Julefest. andakt: Mette Helen berg
10. mai
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: 18.jan, 1. febr, 15. febr, 29. febr, 14.
mars, 11. april, 25. april og 9. mai.

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

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
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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.

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

Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Ditlev Marken
tlf. 63 88 41 40
e-post: ditlev.marken
@fet.kommune.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

Sokneprest i Dalen:
Janne Sukka
mobil 458 61 038
janne.sukka
@fet.kommune.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: 19. februar 2016

Trosopplærer:
Sindre Hovland
Permisjon
sindre.hovland
@fet.kommune.no
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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

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

Klokkene kaller på deg

Kantor: Jo Dalene.
tlf. 63 88 42 01
Mobil:930 58 730
jo.dalene@fet.kommune.no

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

7. februar kl 11.00
Fet kirke
Delta-gudstjeneste
Fastelavnssøndag, luk 18,31-34
takkoffer

28. februar kl 11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
3.søndag i faste, luk 22,28-34
takkoffer

10. februar kl 18.00
Dalen kirke
Skriftemålsgudstjeneste
askeonsdag, Mark 2,18-20

6. mars kl 11.00
Fet kirke
Høymesse
6.søndag i faste, Joh 6,24-36
takkoffer

14. februar kl 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
1.søndag i faste, Matt 26,36-45
takkoffer
21. februar kl 11.00
Fet kirke
Høymesse
2.søndag i faste, luk 13,22-30
takkoffer

13. mars kl 11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
Maria budskapsdag, luk 1,39-45
takkoffer
13. mars kl 18.00
Fet kirke
Ungdomsgudstjeneste

Karnevalsgudstjeneste!
7. februar

20. mars kl 11.00
Fet kirke
Delta-gudstjeneste
Palmesøndag, Joh 12,1-13
takkoffer

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

i kirken

Søndag 7. februar blir det karnevalsgudstjeneste for små og store i Fet kirke klokken 11.00. Du er velkommen
med eller uten kostyme. etter gudstjenesten har vi karnevalskirkekaﬀe og Pinata. Med rytmer og musikk blir
det «fest før faste», en påminning om at vi kan takke Gud for alt som er godt og gledelig. alle barn som vil
kan være med å gå inn i tog når gudstjenesten begynner, så møt gjerne opp ti minutter før gudstjenesten
starter.

5-åringenes dag i Fet kirke.

5.mars

Hei, alle dere som ble fem år i 2015, 5. mars er det deres dag i kirka. Vi møtes og undersøker kirka litt. Det er
mye som er annerledes i kirker. tenk bare på alle de sitteplassene, på boksen som henger på veggen og det
kjempestore bildet vi har. Vi skal ha det gøy, titte litt, undre litt, synge litt, og spise boller. Vi møres i Fet kirke
klokken 14.00 til 16.00.
Gleder meg til å treﬀe deg.

Deltagjengen har påsketreff.

12.mars.

Sekretær:
Frøydis Waldorff
froydis.waldorff
@fet.kommune.no
Trosopplærer:
Vikar
Mette Helen Berg
tlf. 977 40 272
e-post: menighetskontoret
@fet.kommune.no

Fet MeNIGHetSblaD

Nr.

1 2016 – ÅrGaNG 62

Deltagjengen er for barn i alderen 8-10 år. Vi møtes flere ganger i året og har det gøy i kirka vår. Denne gangen ruller vi ut det lange påsketeppet på 22 meter og lærer litt om påsken, synger påskesanger og har et lite
påskeverksted. Vi treﬀes lørdag 12.mars klokken 12.00 til 17.00.
Vel møtt!
Noe du lurer på?
Ta kontakt med: Elisabeth Amundsen
Menighetspedagog, Mobilnr. : 91718938
e-post: elisabeth.kjos@fet.kommune.no
Fet MeNIGHetSblaD
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62 . årgan g

sammen på veien

