500 år siden

reformasjonen
I år er det 500 år siden vår kirke ble skilt ut fra
Den katolske. I den anledning vil Menighetsbladet forsøke å belyse noe av det som skjedde.
Det gjør vi med fem små artikler:
1. Martin Luther
2. Verdensbildet på begynnelsen av
1500-tallet
3. Utviklingen av Den katolske kirke fram til
reformajonen
4. Luthers og andre geistliges teologiske
innvendinger til Den katolske kirke
5. Splittelse, protestanter og ny verdslig
utvikling

Martin Luther

Martin Luther ble født den 10. november 1483 i det
som i dag heter Lutherstadt Eisleben (ca. åtte mil
nordvest for Leipzig). Hans far , som het Hans Luder
arbeidet i gruvene, og var også rådsherre (medlem av
byrådet) i hjembyen.

Martin vokste opp i en atmosfære av senmiddelaldersk
folkefromhet og mye overtro. Blant annet spilte troen på
hekser og djevler en viktig rolle i dagliglivet. Han hadde
en sterk forankring i (den katolske) kirken. Han gikk på
latinskole og bodde i ungdomsårene i et slags ”kloster
light" – en institusjon for Brødrene av Felleslivet. Den
ga et tilbud som var forankret delvis innenfor og delvis
utenfor klosterlivet.
Typisk for brødrene, var deres virke for kristelig inderlighet og mystikk; for lesning av Bibel og andaktsbøker – som regel på morsmålet. Og det var arbeid med
forkynnelse, undervisning og med bokavskrivning

2

(senere boktrykking og bokbinding). Flere av Brødrene
av Felleslivet kan sies å ha uttrykt idealer som senere ble
den protestantiske reformasjonens første kampsaker.

Martins far ville at han skulle bli en rettslærd, derfor var
det filosofi og rettslære han studerte til å begynne med.
Innsikten i rettssystemer skulle komme til å bli viktig
for ting han kom til å foreta seg senere i livet.
I 1505 fullførte han det filosofiske grunnkurset Magister
artium i byen Erfurt. Da han var 22 år gammel skjedde
det en viktig endring i Martins liv. Fylt av skrekk etter å
ha vært nær et lynnedslag i et voldomt tordenvær, lovte
han Gud at dersom han kom levende fra det, skulle han
bli prest. Å bli prest betydde at han også måtte bli
munk. I 1507 fullførte han sin forberedelse til å bli
munk i augustiner-eremittenes orden. Nå kunne han for
alvor konsentrere seg om teologiske studier. Samtidig
underviste han i filosofi. Dette endte med at han tok en
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Luther slår opp tesene på kirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1517. Malt i 1872, av Ferdinand Pauwels
doktorgrad i teologi og kort tid etter ble utnevnt til
professor ved universitetet.
Etter noen år med videre studier, fant luther svaret på
et spørsmål som han stadig hadde grublet over,
spørsmålet om Guds rettferdighet. Han fant svaret på
sine grublerier i Paulus brev til romerne, kap. 1. vers
17: ”For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro,
slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro”.
Han oppdaget altså at frelse kommer av tro alene og
ikke ut fra gjerninger og botshandlinger. "Guds rettferdighet" var ikke lenger noe krevende og truende, men
noe som Gud deler ut. Vi får tildelt denne rettferdigheten, som en gave, uten at vi selv er blitt rettferdige.
Mennesket er dermed både rettferdig og synder på en gang.
Den 31. oktober 1517 sendte han en lang redegjørelse
på i alt 95 punkter (teser) til flere andre kirkeledere og
professorer. Der redegjorde han for, og begrunnet ut fra
sine bibelstudier, at kirkens lære på flere områder var feil.
Dette falt ikke i god jord, og den 15. juni 1520 sendte
Paven – leo X – ut sin oﬃsielle reaksjon: Bullen Exurge
Domine. Den fordømte 41 av læresetningene fra Martin
luthers skrifter, og krevde at han skulle trekke dem
tilbake innen 60 dager. Gjorde han ikke det, ville han
risikere ekskommunikasjon – utestegning fra Kirken
(egentlig fra Nattverden). Siden han nektet å gå tilbake
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på sin oppfatning, ble han lyst i bann, men den lokale
fyrsten hjalp ham, og etter hvert kunne han gå videre
med sine tanker om hvordan kirken kunne reformeres.
I 1521 hadde den tysk-romerske keiseren Karl V kalt
inn til en riksdag i den tyske byen Worms i Tyskland.
Som en av de siste sakene her kom det opp en anmodning fra paven om å gjøre luther fredløs. Denne ble
vedtatt, men en av fyrstene som deltok hadde hjulpet
luther i sikkerhet på borgen Wartburg. Derfra fortsatte
han arbeidet med trosspørsmål, og han oversatte Bibelen
til tysk, slik et av hans forbilder, John Wyclif, hadde
gjort til engelsk ca. 100 år tidligere. Han ble opptatt av
at vanlige mennesker skulle blir kjent med bibelen etter
å ha lest den selv – og ikke bare ut fra prestenes
prekener. Men det forutsatte at de fikk lære å lese. Han
mente også de trengte å kjenne til mer enn selve Bibelen, og derfor skrev han lærebøker. Mest kjent av dem er
hans Katekismer.
En av tingene luther ikke fant grunnlag for i Bibelen,
var påbudet om at prester ikke kunne gifte seg (måtte
leve i sølibat). Så han giftet seg, og han ble far til seks
barn. Han døde i 1546.
Per Erik Borgen
I jubileumsåret vil det også komme noe informasjon
om Luther og refomasjonen i våpenhuset i Fet kirke.
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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.:
- 500 år siden reformasjonen
- Rosenberg kjøttforretning
- Historie fra Fet Lokalhistoriske Arkiv
- Betraktninger fra kirketårnet
- Hvordan det er å være
flyktning og komme til Fet

Kommer du?
Jeg kommer!

Harald Støvind

For et spennende nytt år for vår kirke!! “Ulike ord og begreper er blitt
brukt for å beskrive den situasjonen Den norske kirke har fått fra og med
2017; selvstendig folkekirke, fri folkekirke og andre uttrykk som prøver å
beskrive det nye. En parole som brukes er at kirken er fri fra staten, men
ikke fra folket.” (Frank Grimstad).
Hva kan dette bety for oss her i bygda? Hvilke konsekvenser vil det få for
det frivillige arbeidet og for de tilsatte i kirken? Målet er det samme for vår
kirke, skape fellesskap og fortelle om Jesu liv og gjerninger. Og etter min
mening er dette spesielt avhengig av det frivillige arbeidet, avhengig av deg
og meg.
Frivilligheten i vårt samfunn er en stor sektor som er med på å skape fellesskap og identitet til bygda og landet. Men frivilligheten er også sårbar.
Derfor ønsker de kristne lag og foreninger å arrangere en kveld i Fet kirke
med fokus på alle som jobber frivillig i bygda vår, enten det er idrett,
musikk, sang, håndverk eller kunst. Derfor, Kommer du? Jeg kommer. Se
invitasjonen på baksiden av menighetsbladet.
Ønsker vi å oppnå noe nytt i vår kirke, mener jeg vi også bør gjøre noe
nytt. Det er dårlig medisin å etterlyse endringer når vi forsetter å gjøre det
samme. Frivilligheten i vår bygd er mangeartet, et større fellesskap om
dette kan være noe nytt vi kan prøve ut.

Forsidebildet

Det er faste
Fastetiden er en forberedelsestid til påske.
Jesus sier til disiplene og til oss: Våk og be om at dere
ikke må komme i fristelse.
Fastetiden har vi fått for å få hjelp til å konsentrere oss
om hvordan vi lever, og om hva som er det viktigste i
livet. Mange synes de får slik hjelp når de er litt mer forsiktige i matveien. Fortsatt er det mange som lar være å
spise kjøtt på onsdager og fredager i fastetiden. Men det
viktigste er ikke hva vi ikke gjør, men hva vi gjør. Noen
ser mindre på fjernsyn eller kutter face-book for å få tid
til stillhet. Når vi er stille, da kan vi møte Gud. I møte
med Gud kan vi be ham om å vise oss hva han vil med
livet vårt og med hverdagen vår.
I mange av Bibeltekstene i fastetiden møter vi Jesus som
våker og ber. Fastetidens tekster viser oss også Jesus på
veg til lidelse og død. På denne vegen møter han
mennesker som på forskjellige måter har det vanskelig.
Jesus vil dele sitt liv med sine medmennesker for å gi

John Olav Stokstad Larsen

nytt håp og for å vise at Gud bryr seg. Jesus vil også ha
fellesskap og vise solidaritet med oss. Også med oss i
dag vil han dele sitt liv for å gi håp.
I fastetiden har mange en bøsse på spisebordet. Meningen med denne fastebøssen er at vi skal dele noe av
vårt overskudd med en verden som har det vanskelig og
vondt. En av de siste dagene før påske er konfirmantene
våre med på en landsomfattende innsamlingsaksjon til
inntekt for Kirkens Nødhjelp. Vi har ikke lov til bare å
tenke på oss selv i en verden der mange ikke har nok å
leve av. Vi må dele med hverandre.
Hvordan skal fastetida bli i år? la oss våge stillheten. la
oss ta innover oss lidelsen og fortvilelsen som møter oss
gjennom aviser og TV. la oss møte hverandre og den
verden vi lever i, med den kjærlighet som Gud har vist
oss.
Ha en god fastetid!

Velkommen den 6. april til en annerledes kveld i Fet Kirke.

D. rosenberg aS kunne innkassere flere
gullmedaljer og norgesmestertittel for
sine pølser i kjøttbransjens
norgesmesterskap i 1994.
På side 6 kan du leser mer om
rosenberg kjøttforretning.

La oss be..

Bibelord:

.. for at de frivillige medarbeiderne opplever mening og glede i arbeidet sitt.

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske
hverandre. Som jeg har elsket dere, skal
dere elske hverandre.
Joh. 13,34
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D. Rosenberg
kjøttforretning
1931 – 2016
Fra og med i år er det ikke lenger noen Rosenberg kjøttforretning i Fetsund sentrum, og dermed er det satt punktum
for en 85 år gammel bedriftshistorie i Fet.
16. mai 1931 etablerte den 27 år gamle Daniel rosenberg slakteri og kjøttforretning i Fetsund. Fra han var
om lag 16 år hadde han jobbet hos slakter Melnes i
Fetsund, og lært seg kunsten å slakte og tilberede kjøtt
og kjøttvarer som lungemos og pølser. Daniel hadde
giftet seg og fått barn, og hadde i lang tid bedt sjefen
om lønnspålegg. Det fikk han ikke, og bestemte seg da
like godt for å starte for seg sjøl.
Menighetsbladet har snakket med en av Daniels sønner,
arne rosenberg. arne har et langt yrkesliv i familiebedriften bak seg, og det samme har hans to eldre
brødre, Helge og leif. arne forteller at den første forretningen besto av ei slakte-bu og et kjøttutsalg, som lå
omtrent der man i dag finner et treningssenter i Fetsund
sentrum. Daniel og kona fikk etter hvert seks barn, tre
gutter og tre jenter, og bodde i rosenberg, som ligger
innunder skrenten ved Fetsundbrua, med en lang trapp
ned fra hovedveien. Den første tida ble lungemos og
pølser produsert hjemme i rosenberg.

Huset som rommet den første forretningen og slakteri.
Akvarell malt av Anne Brit Smedstad
alle barna måtte ta et tak der det trengtes. Slaktedyr
skulle hentes på gårdene i bygda, og arne husker at han
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hentet dyr på gårdene og leide dem langs veien til
slakteriet. Det meste fra dyret skulle tas vare på, og arne
forteller at fra barna var 7-8 år gamle fikk de øve seg på
å flå dyrehoder. Da var det ikke så farlig om det gikk
hull på huden. For hudene fra ku og kalv ble sendt til
rieber, og brukt til produksjon av skinn- og lærvarer.
Da arne var 14 år gammel, fikk han en øksehammer i
hånden og beskjed om å slakte sin første kalv. Det er en
hendelse han husker den dag i dag. Kalven var vel en
uke gammel, og unggutten syntes det var fælt å skulle
slå den i hjel. Men han gjorde som han ble bedt om.
Det var meget enkle forhold i den nyoppstartede bedriften, blant annet var det ikke innlagt vann. Vann fikk
man hente i meieriet, som lå på den andre siden av
veien. Det var behov for større plass, og i 1950 fikk bedriften leie kjelleren i meieribygningen, og innrede
pølsemakeri her. arne grov selv ut kjellernedgangen for
hånd. Dette var et stort fremskritt. Nå kunne produksjonen av pølser og lungemos flyttes hit. Man fikk innlagt vann, røykeovn og bryggepanne. Bryggepanna var
først vedfyrt, men etter en stund fikk man en moderne
elektrisk bryggepanne med termostat.
Behovet for et nytt slakteri var stort. Det var avisskriverier, med overskrifter som «Slakting for åpen scene
i Fetsund». rosenberg lette etter tomt til et nybygg,
men dette var ikke lett å finne. Til slutt fikk man i 1954
kjøpt tomt av Otto arnesen, og kunne sette opp et nybygg med pølsemakeri i kjelleren, slakteri i første etasje
og leilighet til Helge rosenberg, en av arnes brødre, i 2.
etasje. Bygget var klart i 1954, og ble i løpet av 1960årene utvidet til å romme et moderne pølsemakeri,
slakteri, kjølerom og fryseri, rom til veterinær og kontorer. Kjøttforretningen ble i 1959 flyttet til bygningen i
bakken ned mot Fetsund sentrum.
rosenberg ble etter hvert kjent for sine kvalitetsvarer, og
bedriften blomstret. I 1974, i Daniel rosenbergs 70. år,
åpnet man utsalget i Brustadgården (der vi i dag finner
frisørene rett i Saksa).
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Daniel Rosenberg foran nyåpnet forretning i
Brustadgården i 1974

Nærmest er Arne Rosenberg, så Kåre Martin Magnussen og
Leif Rosenberg

De neste 20 årene var en blomstringstid for bedriften,
og D. rosenberg aS kunne innkassere flere gullmedaljer
og norgesmester-tittel for sine pølser i kjøttbransjens
norgesmesterskap i 1994. På det meste var det over 20
ansatte i bedriften.

kom det pålegg om kostbare investeringer fra myndighetene, som for eksempel etablering av nødslakteri.
Slakterivirksomheten var ikke lenger regningssvarende,
og ble avviklet på begynnelsen av 1990-tallet. råvarer
til pølseproduksjon og salg i butikken ble etter dette
kjøpt fra Furuseth slakteri.
I 1999 flyttet kjøttbutikken fra Brustadgården til den
nybygde rosenberggården, samlokalisert med en
rEMa 1000-butikk. Egen pølseproduksjon ble avviklet
for cirka 10 år siden, og ved nyttår 2016 ble
kjøttvareutsalget stengt. På tomta der slakteri og pølsemakeri tidligere lå, bygges det i dag leilighetsbygg. En
85 år lang bedriftshistorie i Fet er over.

På bildet av norgesmesterne:Bak fra venstre: Johnny
Fredriksen, Espen Stålhandske, Tore Berg, Ingar Stensrud.
Foran fra ve: Arne Rosenberg, Kai Pedersen, Kåre Martin
Magnussen, Leif Rosenberg. I midten: Dan Rosenberg
Imidlertid ble det stadig mindre slaktedyr i bygda, og
man måtte reise langt av sted for å få tak i dyr. Samtidig
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På spørsmål om hva han synes om dette, svarer arne at
det er vemodig, men at han ser at tidene endrer seg, og
det samme gjør vilkårene for å drive forretning.
For en gammel fetsokning, som Menighetsbladets utsendte, vil rosenbergpølser alltid være forbundet med
noe av det ypperste innen pølsemakerkunsten. Jeg
husker barnebursdager på åtti- og nittitallet, der
gjestene først måtte forsikre seg om at det var rosenbergpølser som ble servert, før de ville sette seg til bords.
Det er i mine øyne det beste kvalitetsstempel.
Einar Borud
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Kristne foreninger registrert i Fet Lokalhistoriske Arkiv:

Misjonsaageren i Aagrenes Kreds i Fet
I Fet Lokalhistoriske Arkiv er det pr. idag registrert
ikke mindre enn 40 nåværende og tidligere kristelige
lag og foreninger her i bygda. Hvor mange de virkelig
har vært gjennom tidene er uvisst. Det dukker nemlig stadig opp noe nytt og ukjent. Mange av disse
foreningene var som regel svært små. Ofte var det
bare kvinnelige medlemmer. Møtedeltakerne bodde
så godt som alltid i gangavstand fra hverandre. Antall
foreninger gjenspeiler vel også de dårlige kommunikasjonene før i tiden.
Men det fantes også mannlige foreninger. Den eldste
registrerte i Fet ble stiftet 14. mars 1879 - Misjonsarbeiderforeningen i Aagrenes kreds.

Det meste av pengene til hedenskapets bekjempelse kom
inn ved drift av en såkalt misjonsåker. Overskuddet tilfalt i sin helhet Det Norske Misjonsselskap. Gardbruker
Johan Jensen på Tien hadde i den forbindelse stilt et
areal på omlag 8 mål til benyttelse i 10 år. Det ble satt
opp en skriftlig kontrakt mellom ham og misjonsforeningen. Såkornet det første året ble gitt som gave av
medlemmene.

«Det første året ble åkerens høsting gledelig god. avlingen ble solgt til Carl O. Vilberg for 75 kroner».
Året etter modnet kornet sent på grunn av frost. Inntekten ble betydelig mindre. Det ble derfor gjort forsøk
med en nytt kornslag og gjødsling. «Et år kom det
gjesser fra rælingen og ødela åkeren», forteller protokollen.

Også ikkemedlemmer hadde adgang til møtene. Det
skulle da settes fram en bøsse. av statuttene framgår at
«alle gaver skulle mottas med takk». De gangene bøssen
var i bruk kom det aldri inn mindre enn 2 kroner, men
heller ikke så mye som 4 kroner hver gang.

I 1883 ble loa kjørt til Tien gård og tresket da
«damptraktormaskineriet stod der». I 1885 ble ikke kornet modent. Styret besluttet da å selge avlingen som
grøntfor til lensmann Faye for 40 kroner.
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Bedehuset på Enebakkneset
roven bedehus
Kapellringen i Gansdalen
Fet menighetsråd
Fet sjømannsforening/ sjømannsmisjonen
Fet misjonsgruppe
Fet unges misjonsgruppe
Y-men i Fet
Fet og Dalen barnegospel
Salem (fane som er levert videre for oppbevaring hos
alf Erik Jahr i Fet)
Barnetimen i Fetsund indremisjon
Missionsarbeiderforeningen i aagrenes Kreds
Dalens sjømannsmisjonen
Øvredalen sjømannsforening
Det Blå Kors (søndagsskole i Gansdalen).
raamyrens kvindeforening (tidligere Fet yngre kvindeforening) Også råmyras kvinneforening.
Finnemisjonen (samemisjonen)
Øya Misjonsforening

av statuttene framgår at medlemmene var forpliktet til å
«arbeide på de av foreningens overtagne jordstykker eller
stadig understøtte disse». alt arbeide på åkeren begynte
og ble avsluttet med bønn i Åkrene skole. Slik skulle det
være hver gang.

Formålet med foreningen var å samle inn penger til hedningenes frelse. Videre: «Foreningen begynner og avslutter sine møter med salmesang og bønn og guds ord
betraktning. Det bør også i all korthet meddeles noe om
hedningenes nød og over deres frelse ved evangeliet».
Flittige foredragsholdere gjennom årene var kirkesanger
Berg, sogneprest rode og kirkesanger Dørumsgaard.

Foreningen var stiftet på Jahren skole. lærer Kr. Kvaal
ble valgt til formann. Styret fikk han med seg fire. Kvaal
førte protokollen og tok vare på kvitteringene. De var
det ikke mange av. Medlemslista er udatert, men viser
36 navn, alle menn. Noen er også beæret med titler,
slike som: lærer Jensen, lærer Kr. Kvaal, lærer Wiesenbach, kirkesanger Berg og sogneprest rode.

Dalens sangkor
Fet menighetskor
Enebakkneset indremisjon
Øvredalens misjonsforening
Enebakkneset blindesaksforening
Fetsund indremisjon
Fet indremisjons ungdomsforening
Barneforeningen «Den lille gren»
Salem-musikken «Frimodig»
Fetsund pinsemenighet
Fetsund kristelige ungdomslag
Fet Ten Sing
Kringen forsamlingslokale:
- KFUM
- KFUK
- Speiderne
- Forsamlingslokalet
- 6-årsklubben
- Ungdomskafe
- Barnehage
Enebakkneset Kvindeforening

Det gikk nå fra vondt til verre. «I 1888 var åkeren
fremdeles grasvoll, hvilket slo mindre bra til».Hvor lenge
det hadde vært slik fortelles det ikke noe om. avlingen
ble solgt til Klement Hoﬀtvedthagen for 40 kroner. På
slutten av leieperioden måtte det hyres inn folk for i det
hele tatt å få gjort onna. I 1889 møtte det ingen på
årsmøtet. Prosjektet ble dermed nedlagt og protokollen
avsluttet. Etter overenskomsten ble misjonsåkeren
tilbakeført eieren av Tien gård.
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Det er i driftsårene gjort nøyaktig rede for inntekter og
utgifter. En mann som foreningen hadde på «utgiftssiden» flere ganger var Ole Foss. Han fikk betalt for
oppsetting og vedlikehold av gjerder og for å ha kjørt
gjødsel (pudret) fra lillestrøm til Åkrene. En gang
kjøpte han også spiker og betalte 30 øre for disse.
Det beste året for misjonsåkeren var i 1882 med 139
kroner i overskudd, det dårligste i 1890 med 18 kroner.
I perioden 1881-1890 ble tilsammen 463.89 kroner
overført Det Norske Misjonsselskap fra Misjonsarbeiderforeningen på Åkrene.
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Nåværende eier av Tien gard har aldri hørt om misjonsåkeren eller hvor den lå, men har bekreftet at han har
landbruksarealer på Tuen ikke langt fra Åkrene stadion
og på Balnes. På begge steder kan store gåseflokker selv
idag gjøre stor skade på avlingen dersom de får anledning til å slå seg til over lengre tid. lå derfor misjonsåkeren i disse områdene?

Vidar Amundsen
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Arild Romarheim fikk navnet «Korsveipresten» mens han
bodde på småbruket Korsveien på Gardertoppen. Siden flytta han til Roven og benevnes deretter av og til som «presten
i Trollhølet». Menighetsbladet har bedt ham skrive noen

småstykker framover om sine 45 år som «uoﬃsiell prest» i
Fet og om hans opplevelser og oppdagelser på kryss og tvers i
bygda gjennom disse åra.

Betraktninger fra kirketårnet:

Herlig velkomst.
Innfødt eller innfløtt? Når kan man kalle seg «fetsokning», «gansdaling», «falldaling», «nes-skalling»,
«roving»? Sokneprest Hjorth skrev på midten av
1700-tallet «O deilige Fet», populært kalt «Fet-visa».
Og jeg er enig. Fet er et herlig sted. Han var «innfløtt» som prester flest - til og med helt fra Danmark,
var her bare i fire-fem år – men ble for all tid en «fetsokning» i sitt hjerte.
I seinere år er det blitt reine presteopphopningen i
bygda, det er nå fem prester som liker å bo her selv om
de ikke har arbeidet sitt her. Selv har jeg jobbet
mesteparten av mitt liv med studenter i Oslo, slike som
en gang i framtiden skal bli prester. Samtidig var jeg
«fast prestevikar» i Fet gjennom mange år, og det hender
fortsatt at jeg stepper inn når det trengs. Begeistringen
over alt det denne bygda har å by på slo meg med det
samme jeg kom her. Det gjelder ikke minst naturen –
som tar seg spesielt godt ut fra kirken, særlig hvis man
går de 70 trappetrinna opp til toppen av tårnet og
kikker ut gjennom gluggene. Her vil jeg sitte og mimre
litt fra da vi kom her til bygda for 45 år siden.
Velkommen fra første stund
Den viktigste grunnen til at vi fant oss til rette i Fet er
folka som bor her. Vi følte oss velkommen fra første
stund. Det er hva jeg nå vil skrive om. «Innfløtt» kan
aldri bli «innfødt», men du kan likevel – med tida – føle
deg litt som en fetsokning. Vi kom en varm sommerdag
i juni i 1972. Jeg hadde vært på studietur til Egypts
støvete ørkenhete og «landet» så plutselig på det frodige
småbruket Korsveien på Gardertoppen, hvor alt var
grønt og vinden rusket svalt i de store bjørkene. Gamlehuset var blitt ledig da «de gamle» hadde bygd seg nytt.
Vi flyttet inn, spiste måltider ute på tunet når været
tillot det, mens husverten humret og sa «bedre å være
her enn nede hos arabera». Og vi var ganske enig. En
herlig tid – hvor også våre to barn kom til verden. Husvertinnen ser vi av og til fortsatt, i en alder av102 år.
Dette ble vår første kontakt i Fet.
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Sju begravelser på ei uke
Året etter ble jeg brått kastet inn i prestetjenesten, fra
april til august1973. Daværende prest, Einar Jonsbu,
hadde fått hjerteproblem og fikk forbud mot å jobbe.
Her var 105 konfirmanter, begravelser og bryllup i
fleng, samt gudstjenester. Ja, sa jeg, det er greit, bare jeg
slipper uka midt i juni mens jeg er på laksefiske på Sunnmøre. «Det ordner jeg», sa Jonsbu (han sa ikke hvordan,
og han sa ingen ting til legen). aldri har det vært så
mange begravelser på ei uke, sju stykker. Han tok alle
begravelsene – og overlevde. Så fortsatte jeg, som bygdas
eneste prest. Men «gamlepresten» var stadig i nærheten
og ga meg alle de råd jeg trengte. Og det trengte jeg mye
av, ung og uerfaren som jeg var. Og når jeg satt og svettet i timevis på prestekontoret (som den gang var i selve
prestegården) ropte fru Jonsbu plutselig fra dagligstua:
«kaﬀe!». Det var standard hver dag. Hvilken velkomst!
Og jeg kunne ikke fått en bedre start på min
prestegjerning.

Glomma
Glomma tok også vel imot meg. Johan Stenerud – mannen med de store hjemmelagede gjeddeslukene - traﬀ
jeg under en middag for eldre på Herredshuset. Presten
og ordføreren («Pete») var jo invitert, og ble plassert
sammen - som seg hør og bør. Presten – altså undertegnede - var en ung jypling midt i 20-åra. Men er man
prest, så er man prest. Ordføreren var selv ivrig
Glomma-fisker og vi fikk en god fiskeprat ved bordet.
Han henviste meg videre til Johan, som straks inviterte
meg på Glomma. Han skulle ro ut og meite abbor
neste dag. «Vi ses kl. tre» sa han, og etter hvert skjønte
jeg han mente tre om morgenen! litt tidlig for en som
så vidt hadde avviklet studentlivet. Det var jo midtsommers og lyst. Det var sol. Vi holdt på til ut på formiddagen, og tok opp 30-40 abbor ved Faut-øya. Da er man
inkludert! at jeg bare fikk erdeparten så mye fisk som
han - med akkurat samme utstyret - kunne jo ikke han
noe for. Uansett, det ble en pangstart på mitt livslange
bekjentskap med Glomma.
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Båt på Glomma
Både fra Kirken og fra Korsveien hadde jeg jo det store
overblikket over Fet, spesielt det store deltaet hvor
Glomma deler seg i flere løp på sin veg ut i Øyeren.
Vakkert! Det var ennå ingen bebyggelse rundt på
Gardertoppen og jeg kunne stå på tunet og nyte utsikten. Og det slo meg ganske raskt: Båt på Glomma! Og
båt ble det - robåt vel og merke - til glede både for
kropp og sjel. Jeg sjøsatte den fra Stasjonsstranda og
hadde så vidt fått kommet meg utpå da jeg så en mann
på land med blåjakke som vinka meg inn. Ja vel, tenkte
jeg, dette er forbudt område. Men det var tvert imot.
Mannen var lensearbeider Olav lund (han som nå pryder forsida på boka «Stemmer fra elva»). Han ville se på
båten! Prøve den! Ønsket selv å få seg en mindre robåt
enn de store lensebåtene, sa han. Så viste han meg en
plass jeg kunne fortøye den like nedenfor gamle-brua.
Slik ble jeg ønsket velkommen til elva - og hvilken
velkomst – av «elvenøkken» personlig. Gjennom 25 år
besøkte jeg ham jevnlig i det lille huset nede ved rosenberg og pumpet ham for masse kunnskap om fiske og
jakt. Han bodde ved elva, han jobbet på elva, og ellers
var han også mest mulig der - på elva - helst i robåt så
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han kunne følge med på alt som rørte seg på og under
overflaten. Du så ham stadig – i blåjakke – og på varme
dager alltid i bar overkropp.
Trollhølet
Siste velkomsten jeg vil nevne var da jeg kjøpte hus på
roven. Og det var aller mest rørende. I desember 1976
flytta vi inn, innerst i Varåveien, gjerne kalt Trollhølet.
Det var mye snø. Mens vi åt vår første frokost fikk vi se
nabokona som bodde aleine i «Haukehagen», som vi
enda ikke hadde fått hilst på. Etter at hun hadde måket
snø rundt sitt eget hus, begynte hun på en
«tversovervei» rett ned mot oss. Signalet var klart:
ønsker kontakt! Men da det var en meter igjen til
tomtegrensa, stoppet hun opp, sto og tenkte litt, tok så
måka og gikk hjem til huset sitt. Det signalet var også
klart: bare hvis dere også vil! Vi nølte ikke, jeg ble straks
sendt ut for å måke vekk den siste meteren. Kontakten
var opprettet. På et blunk var vi blitt rovinger – og det
er vi fortsatt.
Hilsen
Korsveipresten.
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Drømmen er et trygt og godt liv i Fet

Tsige Kahsay Gebredmedhin og Luul Tekle, begge
opprinnelig fra Eritrea har bodd i Fet noen år nå
og de arbeider hardt for å skaffe seg sin egen bolig
og en fast jobb til Tsige. Dette viser seg å være en
utfordring, men med deres pågangsmot håper vi
de får til dette i 2017.
Fet menighetsblad møtte Tsige og luul og deres to
barn på fire og to og et halvt år, i en leilighet
familien leier i Garderåsen. De tok vennlig imot oss,
men lurte nok litt på hva vi ønsket å snakke med
dem om. Vi fortalte at vi gjennom Menighetsbladet
ønsker å gi folk i bygda et innblikk i hvordan det er
å være flyktning og komme til Fet. Vi vil gjerne vite
noe om hvordan de er blitt tatt imot i bygda, hva de
er fornøyd med, og om de har møtt noen utfordringer som kan være vanskelig å løse.

Begge var villige til å dele sine erfaringer med oss,
slik at vi fikk en god prat som vi her gir videre til dere
lesere.
luul Tekle kom til Norge som flyktning i 2009. Han
bodde to år på asylmottak i Sogn og Fjordane. Her gjennomførte han blant annet introduksjonsprogrammet som
alle som kommer til Norge, må igjennom. I 2011 kom han
til Oslo hvor han ved hjelp av venner, greide å skaffe seg
jobb med en gang.
Nå traff han igjen Tsige Kahsay Gebredmedhin som hadde
kommet til Norge som flyktning i 2010. Hun havnet først
på asylmottak i Bodø i seks måneder før hun i mai 2011
kom til Fet kommune.
Tsige har også gjennomført introduksjonsprogrammet
hvor hun blant annet ble utplassert på et sykehjem, for
hun ønsket på kort tid å lære seg så mye norsk som mulig.
Tsige og luul giftet seg i 2011, og ved hjelp av venner de
hadde fått i Fet, greide de å skaffe seg en leilighet hvor de
bodde i ca. fire år. Begge barna ble født i denne perioden.
I høst fikk de leid en leilighet i Garderåsen som de må
flytte ut av til høsten. Tsige er for tiden i arbeidspraksis i
Tienbråten barnehage, begge barna er i
Østersund barnehage og luul i full jobb.
På spørsmålet om de er fornøyd med barnehagen, svarer
begge i kor:
- Begge barna trives kjempegodt. Østersund er en bra barnehage
med voksne som bryr seg om oss som er nye i dette landet. De gir
oss råd og veiledning hvis vi lurer på noe. Vi ønsker at barna
våre skal fortsette i Østersund barnehage, og at de etter hvert
skal begynne på skole i Fet, fortsetter de.
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Tsige Kahsay Gebredmedhin og Luul Tekle

Begge er glade for at Tsige er i arbeidspraksis, men
drømmen hennes er en fast jobb. Hva kan du tenke deg å
arbeide med, spør vi:
- Jeg kan gjøre nesten hva som helst, bare jeg får en jobb,
svarer hun raskt.
- Jeg kan vaske, jeg kan passe barn, stå i butikk. Bare si fra
om du kjenner noen som har en jobb til meg, ber hun pent.
- Jeg vil greie meg selv og ikke gå på sosialhjelp i framtida,
avslutter hun.
Hvordan opplever dere å møte folk i bygda, spør vi:
- Det er hyggelig å møte folk på butikken og ellers. Vi har blitt
kjent med noen som hjelper oss til å bli kjent, og som har fått
oss med inn i tilbud som Røde Kors og Kringen Fetsund har,
sier Tsige og smiler sitt strålende smil.
- Jeg er med i en gruppe for flyktningkvinner og jeg er med på
svømming, fortsetter hun.
lull og Tsige sier begge at de trives veldig godt i Fet, og at
de har skaffet seg et nettverk med gode venner som støtter
opp om dem. Fet gir dem og barna mulighet for å delta i
mange tilbud på fritida.
Gjennom hele samtalen kommer det tydelig fram at både
Tsige og luul har noen forventninger til hvordan Fet kommune burde ha stilt opp for dem i årene etter at de kom til
Fet. De er veldig opptatt av at de vil komme dit at de kan
eie sin egen bolig, at begge har et arbeid å gå til hver dag.
De vil gjerne greie seg selv, men opplever at de som er
flyktninger trenger litt hjelp fra det offentlige til å få det
livet de drømmer om.
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-Vi hadde håpet at det skulle vært litt lettere å få hjelp til å
skaffe både arbeid og fast bolig, slår de fast.

fra den kommunen de bor i både når det gjelder å skaffe
varig arbeid og bolig. De opplever at dette er vanskelig i Fet.

Begge gir uttrykk for at det har vært og er vanskelig å
komme i kontakt med de personene i Fet kommune som
har myndighet og ansvar for å hjelpe flyktninger. De
mener selv at kommunen har et ansvar for å bistå dem
med å skaffe fast bolig, bl.a. ved å tilby dem et startlån. En
kommune kan tilby personer med langvarige boligfinansieringsproblemer et startlån for at disse kan skaffe seg
en egnet bolig og beholde den.

På slutten av samtalen kommer vi inn på bil og bilkjøring.
luul har egen bil og førerkort, og han ønsker at Tsige også
skal få denne muligheten, men at det er veldig dyrt å ta
førerkort. De har venner i Sørum kommune som kan fortelle om en flott ordning der Frivilligsentralen har egen bil
hvor frivillige hjelper til med kjøreopplæring. Dermed blir
det ikke så dyrt å ta førerkort.

-Et slikt lån vil bidra til at vi kommer nærmere drømmen vår
om å få kjøpt vår egen bolig i Fet, sier luul alvorlig.
-Jeg er bekymret for framtida dersom vi ikke finner en bolig vi
kan kjøpe i Fet. Vi betaler mye i leie for bolig i dag, fortsetter
Luul. Jeg vil heller bruke pengene til å investere i egen bolig,
avslutter han.

-Å få til en slik ordning i Fet hadde bidratt til at flere innvandrerkvinner fikk muligheten til å ta førerkort, utfordrer
luul.
Menighetsbladet takker Tsige og luul for at de var villige
til å dele både sine gode og dårlige erfaringer med oss. Vi
ønsker dem lykke til videre.

Tsige og luul har mange venner fra Eritrea i andre kommuner på Østlandet. Vennene deres forteller om god hjelp

Kristin Kyhen Ramstad

Eritrea

Flyktningarbeidet i Fet

er en stat på
afrikas horn
med 6 mill.
innbyggere.
Hovedstad er
asmara.
Eritrea har et
areal på
117 600 km².

Menighetsbladet har vært i kontakt med NaV Fet for å få
litt informasjon om deres arbeid med flyktninger.
Det er et team på 3 medarbeidere som arbeider med flyktninger i Fet. En fagansvarlig for flyktningeteamet vil bli
ansatt i år. Fet kommune er tydelige på at alle som opplever
at de trenger hjelp til å komme seg ut i aktivitet, er velkommen til å henvende seg til NaV. Menighetsbladet vil oppfordre flyktninger til ta kontakt med flyktningeteamet i Fet.

Selvstendighet
fra Etiopia i 1993 etter en 30 år lang blodig borgerkrig.
Eritrea, sammen med nord-Etiopia, utgjorde Kongeriket
aksum fra 100-tallet til 900-tallet. Senere var Eritrea styrt av
flere forskjellige konger og keisere inntil Italia koloniserte
landet i 1890. Da kolonitiden var over i 1941, inngikk
Eritrea en føderasjon med Etiopia.
Menneskerettighetsbrudd, nasjonaltjenesten og økonomiske
vansker er alle årsaker til at Eritrea er et av de land som produserer flest flyktninger. Ifølge FN forlater 5000 landet hver
måned (2016), hovedsakelig til flyktningeleirer i Etiopia og
Sudan. En stor del fortsetter til Europa, og man regner med
at over 80 000 eritreere befinner seg innenfor EU (2015).

Introduksjonprogram for flykninger

Introduksjonsprogrammet: Nyankomne flyktninger og deres
familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er
bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt
ut i arbeid eller utdanning. Programmet går over 2 år. I tillegg til norskundervisning jobber kommunen med å finne
språkpraksisplasser som også gir verdifull arbeidserfaring. Fet
kommune samarbeider tett med flyktninger for å bidra til at
flyktningene raskest mulig skal komme seg i jobb.
Startlån: Startlån skal «bidra til å skaﬀe og sikre egnede
boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet». lånet
skal være et finansieringstilbud for boligsøkere som vanligvis
ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner.» Fet kommune
følger regler og retningslinjer som er satt for startlån og
tilskudd.

På Integrerings- og mangfoldsdirektoratets hjemmeside:
www.imdi.no, kan du lese om introduksjonprogram for
flyktninger.
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Kirkekoret synger musikk fra Sør-Amerika
Fastelavnssøndag 26. februar i Fet kirke kl.11.00.

„Orgelbrus”

Ledig lager i Sparebua
90 kvm.
Kontakt oss på tlf. 92826220, e-post post@fetspare.no
eller via hjemmesiden til Fet Spareforening AS.

som selges til
inntekt til nytt
kirkeorgel i Fet
er nå til salgs i
Coop Extra i
Fetsund sentrum.

Disse annonsesidene når alle
husstandene i Fet
froydis.waldorff@fet.kommune.no
Priser:
Minste enhet
Dobbel
1/3 side
1/2 side
Helside
2 sider

minste pris
600,1 100,3 200,4 600,9 000,18 000,-

pr år
3 000,5 500,16 000,23 000,45 000,90 000,-

MVa kommer i tillegg.

Les om og se programmet for 2017 til

Minste enhet: 43,5 x 58 mm

Den kulturelle spaserstokken

på: www.fet.kommune.no

Kultur og fritid - Kultur 60+ - Den kulturelle spaserstokken
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Bli med i koret

Sør-Amerika er kjent for karneval-feiringen i forbindelse med fastelavnssøndag. Store prosesjoner med maskerader, musikk og fester er
en del av feiringen. Det blir ikke akkurat som Rio de janerio i Fet

kirke 26. februar, men vi markerer fastelavnssøndag med en gudstjeneste med rytmisk musikk, sanger og liturgisk musikk fra SørAmerika.

Fet kirkekor øver i Fet kirke hver onsdag kl.19.00 –
21.00. Nye medlemmer er alltid velkommen!

Koret håper å synge messen i en gudstjeneste i mai, og
som en del av sommerkonserten.

Tidebønn
En liten gruppe fra kirkekoret vil gjerne synge «Kompletorium» på en onsdag i slutten av februar. Vi har ikke
en dato klar enda, men den kommer på hjemmesiden
under «Fet kirkekor» om ikke så lenge.
Kompletorium er dagens siste tidebønn og består at bibelske salmer, bønner, Simeons lovsang (Nunc dimittis)
og hymner. Koret kommer til å synge i den gregorianske
stilen. Om det er flere som er interessert i å være med på
dette sideprosjekt, er det bare å ta kontakt med kantor
Jo Dalene.

2017 Reformasjonsjubileum
31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin luther
offentliggjorde de 95 tesene sine mot kommersialisering
av avlat. Dette blir regnet som starten på det som utviklet seg til den lutherske reformasjonen. I 2017 vil
lutherske kirker og andre kirkesamfunn over hele verden
markere dette jubileum. Sammen med andre lutherske
kirker i alle verdensdeler har Den norske kirke valgt å
sette søkelys på tema som er svært sentrale for kirkene i
dag. Hovedtema er «Nåde» med tre undertema: «Frelsen
er ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og
«Skaperverket er ikke til salgs». På selveste reformasjonsdagen, tirsdag 31. oktober 2017, blir det en
nasjonal økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen.
Gjennom 2017 i Fet og Dalen kirker skal et ark deles ut
med informasjon om hvem Martin luther var og
hvordan hans gjerninger har påvirket oss i dag.
Vi skal synge eller spille en luther-salme i hver gudstjeneste.
Og senere i år kommer vi til å ha en konsert med
luther og reformasjonen som tema.
Jo Dalene

Prosjekt folkemusikkmesse
Koret øver inn folkemusikkmessen av Jo asgeir lie.
Messen er liturgisk musikk, dvs musikk som brukes i
gudstjenesten, og ble skrevet som en del av et prosjekt i
Ål kirke i 2006. I en bygd med en sterk folkemusikktradisjon ville komponisten knytte bånde mellom
kirken og folkemusikkmiljøet. Musikken er sterkt
preget av folkemusikk med folketoner og bruk av
instrumenter som hører til.
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Barn og unge
Kirkerottene i Fet kirke

Deltagjengen 18. mars
Denne lørdagen samles 8-, 9- og 10-åringene til nytt
treﬀ med Deltagjengen i Fet kirke.
Denne gangen er temaet påske, og vi er sammen fra
12.00 til 16.00.
Påmelding innen 16. mars til:
menighetskontoret@fet.kommune.no.

Thai mat og Sushi
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.

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Skulleruds
Begravelsesbyrå

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.

lørdag 4. mars blir det kino i Fet kirke med visning
av Kirkerottefilmen!
5-, 6- og 7-åringene er spesielt invitert.
Denne dagen kan du kle deg ut som noe gøy hvis
du vil! Det blir kino med ekte popcorn. I tillegg skal
vi slå på Piñata, og spise boller og kose oss.
Samlingen er fra 16.00 til 18.00 og er gratis. Påmelding innen 2. mars til:
menighetskontoret@fet.kommune.no.

Ablomster har flyttet inn ved siden av Casa.

Telefon 63 88 05 67
FETSUND STaSJON

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

FrISØrSalONG
OG
SOlSTUDIO

Vårt vaskeri tilbyr:

Vår pakke- og monteringsavdeling

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

påtar seg ulike typer pakkeoppdrag.

Begge holder nå til side om side i samme bygg som lensmannskontoret med front ut mot togstasjonen med parkeringsmulighet
rett utenfor butikkene.
De har troen på en samlet plassering i Fetsund sentrum,

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.

$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
GLQORNDOHIDJKDQGHO

Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!»

7OI

Vennligst kontakt oss på telefon 63 88 86 00 eller e-mail: post@heia-vita.no
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kunder har uttalt seg positivt til at de finner: interiør, gaver og
blomster på samme sted.
Grete(Casa) og Louise (Ablomster) ser frem imot et godt
naboskap.
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Gansdalen Normisjon
Onsdag 8. feb.

kl. 19.00

Onsdag 22. feb. kl. 19.00
Onsdag 8. mars kl. 19.00
Mandag 13. mars kl. 11.00

Møte på bedehuset
Møte på bedehuset
Møte på Bergerud
Formiddagstreﬀ

Onsdag 22. mars kl. 19.00 Møte på bedehuset
Onsdag 5. april kl. 19.00 Møte på bedehuset
Onsdag 19. april kl. 19.00 Møte på bedehuset

Mandag 24. april kl. 11.00
Onsdag 3. mai
Torsdag 25. mai

kl.19.00
kl. 17.00

Formiddagstreﬀ
Møte på bedehuset
STEVNE

Besøk av Sigmund Evensen
Tema:„Bibeloversettelse til fremmede folkeslag.”
Besøk av Jorun Kind
Kåseri, alvor og skjemt v/ Torbjørn Olstad
Sang og musikk v/ Tor Kristiansen
Besøk av Preben Colstrup
Besøk av Bjarne Kind
Besøk av Erling Rimehaug
Han er blant landets fremste eksperter på Israel.
I sin bok „Ett land, to folk” tar han for seg
situasjonen til både israelerne og palestinerne.
Besøk av Njål Djurhuus,(kjent for sitt hjelpearbeid
i Oslos gater) og visesanger Svein Roar Arnesen.
Besøk av or Haug
Besøk av Winnie og Leif

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.

Kringen åpen barnehage
Tilbud for barn fra 0 - 6 år i følge med en voksen.

Åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl 8.30 - 14.00

Mars:
Mandag 6. kl 1100 Strikkekafé
kl 2000 Bønnemøte

Torsdag 9. kl 1800 Sangkafé
Gjester: Ditlev Marken
Tirsdag 14. kl 1700 liten og stor (barnefamilier)
Torsdag 16. kl 1930 Åpen torsdag
(bibelundervisning og forkynnelse)
Kveldens gjest: leif Gardon Kvelland
Tema: ”Håpet som gjennomgangstema i Bibelen”
Mandag 20. kl 2000 Bønnemøte

Strikkekafé
Bønnemøte
liten og stor (barnefamilier)
Inspirasjonskveld i Fet kirke.

Yngres I, (2.- 4. klasse)
annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
13. feb, 27. feb, 13. mars, 27. mars, 24. april og 8. mai.
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:
6. feb, 6. mars, 20. mars, 3.april og 15. mai.
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 fetsund.normisjon@gmail.com Les mer på: www.fetsund.normisjon.no
18

FET MENIGHETSBlaD

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

Kringen

er plassen for liten og stor

Semestertema: „Håp”

April:
Mandag 3. kl 1100
kl 2000
Tirsdag 4. kl 1700
Torsdag 6. kl 1900

Trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du
ringe dagen før du skal reise.

kr 40,- pr barn. Tlf: 473 03 182 / 988 44 122

Fetsund Normisjon
Februar:
Torsdag 9. kl 1800 Sangkafé
Gjester: arne og Karsten rasmussen,
Jonny Hermansen.
Tirsdag 14. kl 1700 liten og stor (barnefamilier)
Torsdag 16. kl 1930 Åpen torsdag
(bibelundervisning og forkynnelse)
Kveldens gjest: Jorun Kind
Tema: ”Håpet som drivkraft i kirken
og den enkeltes liv”
Mandag 20. kl 2000 Bønnemøte

Eivind tlf: 906 92 108, rolf tlf: 958 01 829

Søndagsskolen i Fet kirke har
Facebookside: "Fetsund søndagsskole"

aktiviteter / lek (inne og ute) / Sang
Vi spiser sammen (husk matpakke)

Trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

SYKEHJEMSBUSSEN
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Lørdag 11. februar kl. 12.00
aking og skøytedag. Ta med termos med noe varmt.
Lørdag 18. mars kl. 12.00
Påskeverksted med maling og mye mer. Utlodning .
Kaﬀe og vaﬀel.
Torsdag 6. april kl. 19.00
Felles sang og foredrag i Fet kirke.
Lørdag 29. april kl. 110.0-15.00
loppemarked
Lørdag 20. mai kl. 12.00
Deltakelse på Flom dagen eller lense langs

Seniortreff på Kringen
1. torsdager i måneden kl.11.00 - 14.00
2. feb:

arnt risøy: „Min pensjonistjobb som busssjåfør
hos Finn Karlsen”.
2. mars: Steinar Årdal: „Trekk fra mitt liv i prosa og
poetiske vendinger”.
6. april: arild romarheim „Sunn og usunn religion”.
Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og
andakt. alle som kan møte på formiddagen er velkommen!

Fetsund KFUK-KFUM speidere

Hjemmeside: www.kringen.org

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

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

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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Vi har også fått hjelp av våre kvinner med flyktningbakgrunn.
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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august riise
Estelle Meidal Mathisen
Viljar Barosen Morland
lykke Hennie Pettersen-Figenschou
Johan Bråten
Teodor Shinya Ohmori Strømsnes
Millija Stene Tingsrud
Håkon Baumgärtner Engh

Hjelp konfirmanter å hjelpe

Her i Norge har vi alt det rene vannet vi trenger,
men ikke alle har det slik. Tirsdag 4. april kommer
vi konfirmanter i Fet og Dalen og banker på din
dør med Kirkens nødhjelps bøsser.
Hjelp oss å hjelpe!
Hver dag dør 6 000 barn av sykdommer som skyldes
mangel på rent vann, dårlige sanitærforhold og dårlig
hygiene.

Klart vi kan forandre verden!
Kanskje med små skritt, men vi tror at alt som kommer i bøssene våre denne kvelden vil gjøre en kjempestor forskjell for barn og ungdommer et annet sted
i verden.

Bryllupsmusikk konsert
søndag 19. mars kl 16.00

Trosopplærer Elisabeth

Sokneprest Janne Sukka har fått ny jobb i Hallingdal
i Tunsberg prosti. Janne og Marianne har lenge hatt
lyst til å flytte «til fjells» og nå la det seg til rette for
det. Janne slutter i Fet og Dalen 1.mars.
Sokneprest Inger Jeanette Enger har fått utvidet sin
permisjon fram til 1.mai. Dette var innvilget før det
ble klart at Janne fikk ny jobb.

Når det gjelder
konfirmantarbeidet, vil
Janne være aktiv i dette
fram til hun slutter.
Prosten vil samarbeide
med de ansatte om trosopplæringsoppgavene.

Det er jo ikke ideelt at begge de faste prestene i Fet er
«borte» samtidig. Men slik ble det, dessverre.
Vi har gode, erfarne prester som er engasjert som vikarer
i denne tiden. John Olav Stokstad larsen, som har gjort
tjeneste i lengre perioder i Fet, vil gjøre enkelttjenester i
januar og februar. I mars og april er han engasjert i 80
% stilling.

Det har vært noe ustabilt
i presteressursene i Fet
og Dalen den siste tida.
Vi beklager det. Vi håper
menighetene fortsatt
støtter opp om det som
skjer i kirkene sine og tar
vel imot vikarene som
gjør tjeneste.
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f.1916

Kjære givere

i Fet og Dalen våren 2017

Prostiprest Karin Krissly gjør tjeneste i Fet og Dalen fra
nyttår. Hun jobber 50 %, fortrinnsvis torsdag, fredag og
søndag. Karin vil betjene Pålsetunet når Janne slutter.
I tillegg til Karin og John Olav, har anne og Tor Berger
Jørgensen sagt seg villig til å ta noen gudstjenester og
andre tjenester.

Knut Vidar lie
Per arne Brox
Morten Gjestad
Jean-Paul Kjeldsberg
Erna Marie Hovda
Kjell Torger Hvithammer
Kjetil Bakke
liv Hagen
Maren Bye
Karin Jahr
Britt Olaisen
Turid Carlstad
arne lier
Ingeborg andresen
ragnhild Bergsjø
Solveig Johansen
Olaug Margrethe Martinsen
annvor Synøve Westersund
Else Johanne Hansen
Ella Evelyn Skatsæterhagen
Else Marie Kjønø larsen
Johannes Henriksen
Ingrid Karoline Stensrud

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Hjelp oss å hjelpe!

Prestesituasjonen

Døde

SLEKTERS GANG

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
og pent uteområde.
Tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.

Bjørg Elisabeth Oserud,
stedfortredende prost i Østre Romerike

FET MENIGHETSBlaD

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

Nr.

Kontaktperson: Anita Olsen
tlf.nr.: 923 00 130, helst mellom kl. 17 og 22
utleie.rovengrendehus@gmail.com
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Utleie av Misjonshuset i
Faldalsveien 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: 10. mars 2017

Qr-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside
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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
12. februar kl.11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
19. februar kl.11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
26. februar kl.11.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste
01. mars kl.19.00
Fet kirke
Skriftemålsgudstjeneste
askeonsdag Matt 6, 1-6. 16-18.

5. mars kl.11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
1.søndag i fastetiden Matt 4, 1-11

2. april kl. 11.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste med Soul Children
4.søndag i fastetiden Joh 11, 45-53

12. mars kl.11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
2.søndag i fastetiden Matt 15, 21-28

9. april kl 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
Palmesøndag Joh 12, 12-24

19. mars kl.11.00
Fet kirke
Høymesse
3.søndag i fastetiden luk 11, 14-28
26. mars kl 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
Maria Budskapsdag luk 1, 26-38

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:

Fet barnegospel

www.fetogdalenkirker.no

Har plass til flere!

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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Fet barnegospel da de deltok under gudstjenesten 11. desember sammen med KFUM/KFUK speiderne. Fra venstre: Lucas Andrè Stensen
Scharﬀ, Oskar Amadeus Bakke, Emma Vaslestad Pedersen, Erle Sætre Nilsen, Simen Digranes, Sondre Sande og Julian Lystad Nilsen.

I høst startet Fet barnegospel opp. Vi var ikke så
mange, men vi hadde noen flotte øvelser sammen!
Vår første opptreden var i speidergudstjenesten før
jul, og det var veldig gøy!
Vi ønsker å fortsette denne våren, og vi skal møtes 8
ganger i Fet kirke. Vi øver på onsdager fra kl. 17.00 til
18.00. Første øvelse er 8. februar, og vi avslutter til
påske, 5. april.
For at det skal bli et skikkelig kor, må det være minst 10
barn i koret for at vi skal starte opp. Påmelding skjer til
menighetskontoret@fet.kommune.no (kanskje har vi alt
FET MENIGHETSBlaD
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hatt første samling når du leser dette. Du er selvsagt
velkommen fortsatt!)
Koret ledes av Trine Stensen og Truls Birkeland. De har
lang erfaring med barnegospel. Koret er for deg som går
i 2. klasse og oppover.
På øvelsene synger vi, har pause med saft og frukt, lærer
om den kristne troen og vi leker sammen. De voksne
kan vente i kirken med en kaﬀekopp mens vi øver.
Vi håper du har lyst til å være med!
Sindre Hovland
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INSPIRASJONSOG GLADSANGKVELD
for hele bygda
Torsdag 6. april 2017 kl. 19.00 i Fet kirke

N r. 1 - f e b r u a r 2 0 1 7

63 . årgang

sammen på veien
D. Rosenberg kjøttforretning, 1931 – 2016

Frivilligheten i bygda er stor.
Det legges ned mye arbeid for
ulike målgrupper innen sang,
musikk, idrett, kunst, husflid
samt sosialt og kristent arbeid m.m.
Ulike lag og foreninger jobber ofte
ved siden av hverandre.
Motivasjon, energi og overskudd
til å gjøre dette frivillige arbeide
kan være en utfordring for de fleste.
Derfor inviterer de kristne lag og
foreninger i Fet hele bygda
- til en annerledes kveld i Fet kirke.

En hjørnesteinsbedrift i Fet er borte

Frank Grimstad
Tidligere kateket i Fet og en av
initiativtakerne til Jubel Barnegospel
Adm. dir. i Kirkens Arbeidsgiverorg.
Etterspurt foredragsholder i hele landet

Det blir latter, sang og glede.
Vi tror også at våre to foredragsholdere,

Frank Grimstad og
Torleif Lundquist
vil kunne gi kunnskap og forståelse for
”suksesskriterier i det frivillige arbeidet”
Begge to har nær tilknytning til Fet og er
anerkjent for sin formidlingskompetanse
over hele landet.

Tilbudet er gratis!

Torleif Lundquist
Pedagog, forfatter og fotograf,
har jobbet 7 år i skolen og i over 20
år som kursholder og veileder.
Har skrevet boka ”Under overflaten”

Arrangementskomiteen ved Harald Støvind
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