Konfirmantene leser fortellingen om Noas ark og vi
snakker sammen. Gud er trist. Alt han hadde skapt er
ødelagt av menneskene. Kanskje ikke helt ulikt deler
av verden i dag. Gud bestemmer seg for å gjøre noe.
Han vil «vaske» bort alt han har skapt og begynne på nytt.

arken? Hadde jeg vært en av de som prøvde å klatre opp
siden på arken for å redde livet? Hva om jeg greide å
klatre helt opp? Fortellingen vi kjenner fra vi var barn,
blir plutselig veldig, veldig vanskelig.
Vann dreper, vann gir liv.
Konfirmantene sitter i kirka. Vi snakker om hvor fint
det er å være i kirka. Vi møtes her hver gang vi har samlinger i konfirmanttida. Kirkerommet blir som en båt
eller skip, kirkeskip, som kan ta oss trygt gjennom hele livet.
Vi ser på en episode av programmet Flukt laget av Leo
Ajkic. Programmet handler om båtflyktninger og
spesielt om en ung mann fra Gambia, Sambujang
Sanyang. Han var en av de 11000 menneskene som har
druknet i Middelhavet de siste tre årene. 11000 er et
veldig stort tall. På vår skole er vi ca. 400 elever. Etter
filmen er det mange tanker:
Filmen var vakker. Den var vakker fordi jeg fikk et innblikk i andres harde liv, som er helt ulikt mitt. Filmen
gjorde meg mer bevisst på hvor heldig jeg er som lever så
bra som jeg gjør i dag. Mennesker som er på flukt er helt
like mennesker som deg og meg. De er like verdifulle

„Duen utsendt fra Noas ark” av Gustave Dore 1866
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som oss, og de har de samme egenskapene som oss. De
fortjener å ha det like bra som alle oss andre her på jorda.
Hvis vi hadde vært i en båt, hvordan hadde det vært?
Det hadde vært veldig stressende og hele tiden måtte
tenke på at båten kanskje synker.
Det eneste alle som er på flukt har til felles, er håpet. Håpet
kan få folk til å gjøre alt mulig. Håp er det eneste som kan
få folk til å fortsette framover, selv om tidene er tøﬀe.
Mange av de som flykter, har mye omtanke for
familiene sine. De ønsker bare et bedre liv for familien
sin og seg selv. Det må være fryktelig å være så mye redd
som de sikkert er.
Det er veldig trist å tenke på hvordan de som flykter har
det i forhold til oss. Vi som har det så bra, har gratis
skole, mat, trygge hjem, vann i springen og mye annet
som de som har det dårlig, bare kan drømme om. Så
risikerer de livet sitt først på en farlig og lang reise, og så
i en plastbåt for å komme til Europa. De drømmer om
alt jeg har!

bort. Jorda fikk en ny og frisk start. Så fortsatte vi med å
snakke om kirkeskipet og vår egen dåp og dåpsvannet
som gav oss nytt liv. Nå er vi her som konfirmanter. til
slutt har vi sett filmen om båtflyktningene og snakket
sammen om denne store urettferdigheten som nettopp
dette er. Denne konfirmantsamlingen har gjort oss mer
bevisst på hvor godt vi har det, og hvor mye vi har å
være glad for. Den har også fått oss til å tenke og se på
mennesker som kommer til oss med et annet utseende
og et annet språk. De ønsker seg nye muligheter, og de
har masse kunnskap vi kan lære av.
Denne konfirmantsamlingen hadde i seg mange flere
spørsmål enn vi konfirmanter klarte å svare på. Hvorfor
ble Noa reddet og ikke Sambujang?
Elisabeth og konfirmantene
i Fet og Dalen menigheter 2017.

Vi snakker sammen om flyktningene og spesielt
Sambujang som vi nå har lært litt om. Vi snakker om
hvor ulikt det er i forskjellige landene, og hvor skjevt
alle ressursene i verden er fordelt. Vi glemmer det så
lett, fordi vi har alt. Vi ser bildet av gummibåten som
kantrer og hører menneskene rope om hjelp.
Båtflyktningene er blitt noe mer for oss. De er ikke bare
hjelpeløse mennesker, men en som er som deg og meg,
full av drømmer, håp og forventninger til livet.

Blant alle de onde menneskene er det en god mann, han
vil Gud redde. Han heter Noa. Gud ber Noa om å
bygge en stor båt. I båten skal det være plass til familien
hans og to av hvert dyr som lever. Noa gjør som Gud
ber han om, og bygger den store båten, arken. Når
vannet kommer, er alle i arken trygge, men hva med de
andre menneskene og dyrene?
Så kommer det vanskelige spørsmålet, tenk om jeg
hadde levd den gangen. Hadde jeg fått være med i

11000 menneskene har druknet i Middelhavet de siste tre årene. 11000 som er helt like mennesker som deg og meg.

Fra Fet og Dalen menigheter ble med i faste-aksjonen i
1998 og fram til 2016, har vi vært med på å gi 4339
mennesker rent vann resten av livet deres.
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Vi startet konfirmantsamlingen med Noa og hans
familie. Han ble reddet i en båt da alt annet ble vasket
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Dåpsvannet gir oss nytt liv.
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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.:
Vann: Konfirmantenes undring
Verdensbildet på 1500-tallet
Åse Burhol:
Oppvekst ved Fet kirke
Øyeren, et eldorado
17. mai program
Våre konfirmanter 2017
Kosedyr, lek og kaﬀe i kirken

Vær ikke redde!

Vann for livet
Einar Borud

Norges lengste elv, Glomma, går gjennom bygda vår og renner ut i Øyeren.
Denne store vannveien har i tidligere tider gitt grunnlag for viktig
næringsvirksomhet, som transport av tømmer. I dag er den kanskje viktigst
som en kilde til rekreasjon og naturopplevelser for oss som bor her.
Gjennomgangstemaet for dette nummeret av Menighetsbladet er vann i
mange former. Konfirmantene i Fet har hatt viktige samtaler om vann,
vann som kan drepe og vann som kan gi liv. Korsveipresten Arild
romarheim gir en interessant gjennomgang av hvilke muligheter vi har for
å fiske i vannveien som går gjennom bygda vår.
Vann er et essensielt næringsstoﬀ. tilstrekkelig vanntilførsel er en forutsetning for alt liv. Jesus brukte ofte vann som et bilde når han talte til folk.
Da han snakket med den samaritanske kvinnen ved brønnen, sa han «Men
den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste».
På den siste dagen i løvtakkefesten ropte han til folk: «Om noen tørster,
han komme til meg og drikke!» Og jeg tror ikke det er evigvarende Imsdal
eller Farris kildevann han deler ut. Han bruker vannet som bilde på det
budskapet han har å fortelle oss. Vi tilbys å slukke tørsten hos ham, og forstå at vi er gode nok som vi er.
Det går mot vår og lysere tider, og dette er siste nummer av Menighetsbladet før sommeren.
Alle menighetsbladets lesere ønskes en riktig god påske!

Forsidebildet
Andrea Østby Stave og Isolde
Andreassen Hatlebakk ved
Glommas bredd.
Konfirmantene har reflektert
over vann som tar og gir liv.
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Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende.
Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet,
og jeg har nøklene til døden og dødsriket.
(Johannes Åpenbaring 1:17-18)
For ei tid siden ble folk på radio spurt om hva de var
redde for. Vi fikk forskjellige svar. Noen var redde for å
skuffe andre mennesker. Noen var redde for ikke å
strekke til. Noen var redde for hvordan framtida ville bli
for barn og barnebarn? Mange var redde for sjukdom og
død.
Det er naturlig å være redd. De som hardnakket påstår
at de aldri er redde, har vel fornektet virkeligheten.
Vi feirer påske. Påskens budskap er budskapet om Gud
som går inn i vår verden. Vi får ikke hjelp til å flykte
unna det som gjør oss redde, men Gud vil være sammen
med oss i det som gjør oss redde. Når Det nye testamentet forteller om Jesus i Getsemane der han
gråtende ber om å få slippe å dø, da møter vi Gud selv –
ikke i en fjern, bortgjemt himmel, men midt i vår
verden. Når vi ser Jesus som lider og dør på korset, ser
vi Gud som kjemper mot døden. Men vi ser noe mer:
Jesus viser oss at det ikke er døden og frykten som er det
sterkeste. Etter en langfredag kommer en påskedag.
Han som var død, lever.

John Olav Stokstad Larsen

de som hørte til i Jesu ærmeste krets, var fylt av tvil. Det
motsatte av tro er ikke tvil. Det motsatte av tro og tvil
er hard likegyldighet. Påskebudskapet forteller oss at
Gud tror på oss helt alminnelige mennesker. Gud kan
tro på mennesket fordi livet er sterkere enn døden. Da
må også kjærligheten være sterkere enn hatet. Gud har
elsket oss med en grensesprengende kjærlighet. Gud ser
den enkelte når vi er redde for framtida, eller når vi har
det vondt fordi vi har skuffet og ødelagt for andre.
Denne gudstroen skal vi dele med hverandre. Vi kan
begynne med våre nærmeste. Ofte kan de være meget
slitsomme å forholde seg til. Vi skal møte dem med forsoning og tilgivelse. Utlendinger flykter fra krig og forfølgelse. Vi kan ikke si at vi ikke har plass til dem. Vi
skal møte dem med omsorg og kjærlighet. Når vi gir
dem ei god framtid hos oss, kan vi sammen bygge et
samfunn i trygghet.
Det virkelige livet, den grenseløse kjærligheten og det
sanne håpet har et navn: Jesus. Påskedagen lar oss møte
ham. Gjennom oss skal verden møte Jesus.

Det er lett å tvile på påskens budskap. Heldigvis er vi
ikke alene om å tvile. Bibelen forteller om at til og med

God påske!

La oss be..

Bibelord:

..for alle flyktningen som forsøker å krysser
Middelhavet i håp om et bedre liv

Men den som drikker av det vannet jeg vil
gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det
vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde
med vann som veller fram til evig liv.
(Joh 4:14)
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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

Verdensbildet
Skolen på 1500-tallet var ikke som i dag.

på begynnelsen av 1500-tallet

Det er vanskelig å fatte hvordan menneskene opplevde
verden på 1500-tallet. Svært mye av det som er dagligdags i vår tid fantes ikke. De færreste europeere hadde
rennende vann og kloakken rant gjerne etter midten av
gatene. Fra solnedgang til soloppgang var et mørkt.
Kun åpne ildsteder, fakler og enkle lamper ga litt lys. I
kvelder uten månelys, ble det ganske svart. ”Skyggene
truer” heter det i Luciasangen, og det var virkelig nok,
for så vel barn som voksne. Skolegang var forbeholdt
noen få utvalgte som enten hørte til en liten overklasse,
eller hadde vært så heldige å få framheve seg som særlig begavet. Det betyr at det daglige strevet for å skaffe
mat, klær og husly var det som preget hverdagene.
Folk gikk normalt til kirke hver søndag. I de fleste kirker
sto menigheten under hele messa – som gjerne kunne vare
et par timer. Fram til reformasjonen foregikk gudstjenesten på latin, et språk som kun kirkens menn og et
fåtall andre forsto. Etter messen samlet folk seg på kirkebakken og utvekslet nyheter, diskuterte felles utfordringer
(som for eksempel skattene de måtte ut med til fyrsten og
staten). Her var også stedet der unge mennesker kunne
treffe andre unge enn dem de så i det daglige. På kirkebakken ble det nok også snakket om fenomener de ikke
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helt kunne forstå. I mangel på kunnskap lagde de sine
egne forklaringer. Og her var det grunnlag for mye overtro. Opplevelser – av så vel positiv som negativ art – ble
diskutert, og da oppsto nok påstander om både overnaturlige hendelser, hekser og spøkelser.

Øvrigheta besto først og fremst av kirkens folk og av fyrstene og deres nærmeste medarbeidere. For mange betød
øvrigheta mest krav om tvangsarbeid og betaling av
skatter og tiende.

Menn, barn og kvinner måtte delta i pliktarbeidet.

mange av mellommennene som håndterte ordningen.

I tillegg til å være skatteinnkrevere kunne også fyrstenes
små grupper av væpnede menn beskytte befolkningen
mot røverbander og stå imot angrep fra andre grupper
som ville skaffe seg herredømme over landområdene og
ikke minst naturrikdommene. Slike rikdommer kunne
være vannkilder eller land med særlig god vekst. Det
kunne også være metaller, mynter, redskaper og smykker
som lokale håndverkere produserte. Det kunne også være
handelsvarer hentet fra fjerne steder. Og det kunne det
være skip og skipslaster med varer.

Vi kjenner til at klosteret på Hovedøya, utenfor Oslo,
etter hvert eide det aller meste av jorbruksjorda i Østfold,
Vestfold, Buskerud og Akershus. De som bodde på
gårdene, ble leilendinger under klosteret og måtte betale
leie eller pliktarbeid for å bruke jorda deres fedre hadde
dyrket.

Konger over store land og keisere hadde gjerne regulære
hærer med soldater som kunne forsvare dem mot angrep
fra andre monarker og større røverbander. Når det ble
sendt en hær ut på store tokt, og langt av gårde, hadde
soldatene dårlig med forsyninger hjemmefra. Derfor var
det ikke uvanlig at de tok det lokalbefolkningen hadde,
kanskje uten å betale for det. Og de forsynte seg nok med
både mat og kvinner. Soldater og krig var derfor om
mulig enda mer fryktet da enn nå.

Både Paven, Keiseren og en rekke fyrster hadde store utfordringer å kjempe mot omkring år 1500. Det
Østromerske riket (Bysants) gikk under i hundreåret før
Luthers tid. Da var det en stor ekspansjon av det muslimske, osmanske riket. I det 16. og 17. århundre ble
dette riket, også kalt Det ottomanske riket, en av verdens
mest innflytelsesrike og mektige politiske enheter. Det
truet stadig europeiske stormakter med fremstøt på
Balkan og i de sørlige deler av Polen-Litauen. Før 1400tallet hadde osmanerne (eller tyrkerne) tatt Bulgaria,
Serbia, Albania og det meste av Hellas. Og på Luthers tid
hadde de skjøvet sine grenser langt inn i dagens Østerike.
I 1529 ble Wien faktisk beleiret av osmanske tropper. De
måtte imidlertid heve beleiringen etter kort tid fordi det
brøt ut epidemier blant de beleirende styrkene. En tidlig
vinter og middelalderens bymurer førte også til at Wien
såvidt klarte å stå i mot angrepene. Siden muslimer ikke
kunne bli slaver, ble kristne tatt i stedet.

Kirken og klostrene hadde flere funksjoner. Foruten gudstjenestene, sto de mange steder for det som fantes av
helsevesen, og de ga skoletilbud og annen opplæring.
Kirken drev også en slags bankvirksomhet.
Siden det var en vanlig oppfatning at frelse i det neste liv
var avhengig av gode gjerninger og offer, ble mange ivrige
til å gi gaver til kirken. Slike gaver kunne være betaling
for skole eller helsehjelp, men det kunne også være betaling for avlat.
Ideen om avlat gikk ut på at man kunne betale for gode
gjerninger man ikke hadde gjort mens man levde. Etter
hvert ble systemet slik at man også kunne kjøpe avlat på
vegne av avdøde, som man fryktet ville gå fortapt fordi
deres liv eller ofre ikke holdt mål. Dette ga etter hvert
solide inntekter til kirken, kirkens bankvirksomhet og til

Avlatshandelen ga gode inntekter til mange mellomenn,
men også økonomi til bygging av katedraler, klostre, til
utrustning av hærer og lønn til soldatene.

Både Pave og Keiser hadde altså store behov for inntekter,
og da var ideen om salg av avlat og muligheten for vanlige
folk til å kjøpe både seg selv og sine forfedre fri fra
skjærsilden, en meget god idé. Det var denne Luther truet
med sine tolkninger av bibelen.
Per Erik Borgen

Mange fyrster omgav seg med en lite gruppe våpenføre
menn, i noen sammenhenger omtalt som riddere. Deres
fremste oppgave var å sørge for at vanlige folk betalte den
skatten som fyrsten hadde bestemt, og at de stilte opp til
det pålagte pliktarbeidet.
Det var vanlig over det meste av Europa at fyrstene eide
landet, og at bøndene leide sin jord. Dermed var grunnlaget for skatt og pliktarbeid etablert. Den som i våre
dager reiser nedover i Europa, vil kunne se en rekke slott,
til dels flott utført og utstyrt og med store rikdommer.
Byggingen både av slott og kirker, skjedde med tvungent
arbeid fra, og stor skattelegging av, lokalbefolkningen.
FEt MENIGHEtSBLAD
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Klosteret på Hovedøya eide det aller meste av jorbruksjorda i Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
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En oppvekst med
Fet kirke som nabo

Åse Burhol er født og oppvokst på Hov gård som
ligger rett nedenfor Fet kirke. Hun har latt oss få et
lite innblikk i oppveksten med kirken som nabo og
sine meninger om dagens kirkebygg.

Åse er 92 år, bor hjemme, er utrolig sprek og har en hukommelse som noen og enhver kan misunne henne.
Menighetsbladet har vært så heldig å få en prat med
henne. Vi fikk vite litt av hvert om oppveksten hennes
på gården, om hvordan det var å ha kirken som nabo og
meningene hennes om dagens kirkebygg.
Fra Åse var ei lita jente likte hun godt å arbeide på
gården sammen med faren. Foreldrene var opptatt av at
hun skulle få seg utdanning, og den begynte med at hun
fikk være i praksis hos onkelen sin på Jahr gård i 1943,
18 år gammel. Samme året havnet hun gjennom bekjente på Bjerkely kristelige ungdomsskole i Solør hvor
hun fikk lære mer om dyrking av jorda. Etter praksis på
en gård på Eidsvoll kom hun inn på Vea Hagebruksskole på Moelv. Den 20. mars i 1946 var hun ferdig på
skolen, og satte nesa hjem til Fet igjen.
- Vi trenger deg hjemme, sa’n far da, og det ble til at Åse
jobbet hjemme på gården til hun giftet seg i 1949. I 1952
flyttet hun fra barndomshjemmet.
Da Åse var lita jente, var det mange som kom roende til
kirken fra andre sida av Glomma. Dette var både
musikanter med hornet under armen, konfirmanter som
skulle til undervisning eller folk som skulle på gudstjeneste. Da kom de i land ved Hov og gikk gjennom
gården opp til kirken. Dette skapte litt liv på gården.
Åse forteller videre at hun bare var 5-6 år gammel første
gang Kristoﬀer Eriksen Ganer bodde på Hov mens han
hadde restaureringsarbeid i kirken. Ganer er bl.a. kjent
for å ha ansvaret for interiørfargene fra 1949 i dagens
kirke.
- Jeg skulle ønske at den opprinnelige altertavla som var i
kirken da den ble bygd i 1890, fortsatt var der, sier Åse og
fortsetter med bestemt stemme: Altertavla med Jesus i
helfigur og med åpne armer var et symbol på at folk ble
ønsket velkommen til kirken!

- Vi var mye i kirken da jeg var lita jente, mimrer Åse.
Far tok oss unga med mens mor var hjemme for å lage
søndagsmiddag. Far satte seg hver gang på samme plass i
kirken, og da gudstjenesten begynte, var det klar beskjed til
oss unga om at vi måtte være helt stille. Til alters fikk vi
ikke gå før vi var konfirmert slik skikken var den gang.

- Var det begravelse i kirken, måtte vi ta hensyn og ikke
bråke med noe på gården, fortsetter Åse, men i dag er det
ikke mange som tenker sånn, sukker hun.
Åse forteller videre at hun ofte var i kirken for å se på
når noen giftet seg. Da gikk unga opp på galleriet og
fulgte med derfra.
Når hun møtte de andre unga på gårdene rundt ved
postkassa oppe ved kirken, husket de ofte på den grove,
svarte kjettingen som var rundt hele kirken. Jeg spurte
mer om denne kjettingen, og Åse kunne fortelle at det
rundt hele kirkebygget var plassert store, flotte granittsteiner med kjetting mellom hver stein, og at det var en
smijernsport ved kirkedøra foran og en mindre
smijernsport bak kirken. Og veksten til alle de fine
trærne rundt kirken og i alleen opp til kirken, fulgte Åse
med interesse.
- For meg ble kirkebygget ødelagt da trærne ble hugget, og
gjerdet og smijernsportene ble ernet, kommer det kontant fra Åse – og jeg har bare sett kirken hvit, og det synes
jeg den burde være i dag også.
- Uteområdet ved kirken har forandret seg mye, forteller
Åse. Det stod en stall til hestene nedenfor dagens
parkeringsplass, men det var også lagt til rette for at folk
kunne binde hestene sine ute når været var fint. I tillegg
fantes det en liten brønn ved kirken og en større brønn
utenfor øset på prestegården hvor folk hentet vann når de
skulle vanne gravene. Bestefar fortalte at han hadde opplevd å være i nærheten av brønnen ved kirken en gang et
lyn traﬀ tårnet, og da ble lynet ledet ned i brønnen så
vannet sprutet høyt opp.
Menighetsbladet setter stor pris på at Åse Burhol ville
dele sine minner og synspunkter med leserne.
Kristin Kyhen Ramstad
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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.

Et eldorado - året rundt

Når heggen blomstrer, er det på tide å ta et nytt overblikk over hva som skjer i Fet. Brasma leiker. Sammen
med andre fiskeslag kommer den opp fra Øyeren - med
det samme vannet stiger. Du hører den smatter og piler
rundt og lager streker i vannskorpa med ryggfinnen –
mens gjedda plasker innerst i vika. Det er tid for formering og nytt liv. Alt fylles med dette livet nå.

Det skjer gjerne i begynnelsen av mai. Gjedda følger
flommen helt opp i graset for å gyte. Du ser gjerne ei stor
hungjedde på 4-5 kg omgitt av tre-fire ivrige hanfisk på ca.

en kilo hver. Av og til står vannspruten høyt i været mens
de driver på. Gjørsen siger samtidig i tusentall inn over
Svelle, mer stillfarende, stor og fin – og meget velsmakende. Jeg har fått flere på 5-6 kg, men de kan bli dobbelt
så store. Prester og fisking har alltid hørt nært sammen.
Den første biskopen i rom, Peter, var jo egentlig fisker.
Sokneprest Peder Hjort gledet seg over Glommas
myldrende liv og omtaler i alt 15 ulike fiskeslag i Fet-visa
fra 1740. «Hvad glæde det er, Å være så nær, Når fisken av
elven oppdrages»…Og i et eget vers lovpriser han
karpefisken brasme som selskapsmat:

Når brasen i leeg, fremløber sin streg, Og stimler til lønlige stæder
Er rusen da satt, Og får den kun fatt, Den visst nok sin eiermand glæder,
Blant hundred i tal, han går da i val, Utleder de største og beste,
I ilen de går, til han engang får, De gilde fra byen til gjeste.
Norges mest artsrike.
Øyeren («Øyer’n») er Norges mest fiskerike vann når det
gjelder antall slag, med sine 25 ulike typer ferskvannsfisk.
Mine tidlige år i Fet – på 70-80-tallet - brukte jeg til å få
oversikt over fiskemulighetene. Mange fler drev med fisking dengang – som matauk. Og jeg spurte ut alle
«gamlekara» jeg kom over. Det som slo meg, var at her er
det sesong for det ene eller det andre – en eller annen form
for fisketid - året rundt. Jeg tenkte jeg ville dele en slik
«årskavalkade» av fiskemuligheter med menighetsbladets
lesere.
Vi begynner altså om våren i april-mai. Sevja stiger og
Glomma stiger. Alt grønnes. Myggen er ennå ikke
kommet. Du må ut – helst i robåt som kan ta deg innerst i
vikene. Kano og kajakk er også fint, for dem som liker det.
Jeg må ha robåt – med plass til mye fisk. Du kan fiske –
eller du kan bare betrakte fiskelivet. Det er uansett verd
turen. Jeg dro gjerne for å ta gjedde ved Skårersand, den
gangen vi jaga i garn. Men som bildet viser, ble det ofte vel
så mye brasme. Olaf med blåjakka var der (som alltid) når
jeg kom tilbake til Stasjonsstranda, rodde langsomt opp til
meg for å kikke nedi båten min: «Har’u fiske så fælt ‘a…».
Brasme er lite brukt som matfisk i Norge, men høyt skattet
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i Sverige. På fransk restaurant i Oslo betaler du mange
hundre kroner for en vel tilberedt brasmemiddag. Daniel
rosenberg fortalte meg at han lagde brasmekaker og solgte
– under krigen. Jeg prøvde på det samme, både til middag
og til pålegg. Det gikk godt an, men tror vel knapt det var
salgsvare. Det som ble til overs, gikk til mat for mine høner
og gjess. Uansett er det en stor matressurs - uhorvelige
mengder – både av brasme, gjedde og gjørs. Godt å vite til
den gangen det blir andre tider og vi kanskje igjen får bruk
for dette spiskammerset i nærmiljøet.
Ellers kan det være storgjedde nede ved Glommas utløp i
Øyer’n på denne tida, akkurat i det vannet stiger såpass at
den entrer den innerste råka nede ved Furu. Det er da du
tar de på 10-12-15 kg, gjerne med store blanke sluker. Jeg
har aldri kommet over 9 kg. Eller du kan også dra opp i
vanna (Heiavannet, Hvalstjern, Varsjøen) og ta gjedde. Der
gyter den akkurat når isen løsner fra land. Gjedda ligger jo
ellers mest stille og lurer, som en «krokodille». Men på
denne tida er den mye i bevegelse – og har dessuten en ekstra god smak mens vannet ennå er kaldt. Ellers blir det jo
etter hvert liv i harren ved Bingsfoss, for ikke å snakke om
storørreten (opp til 5-6 kg), som man kan fiske etter hele
sommeren – men da må du ha tålmodighet.
FEt MENIGHEtSBLAD

Nr.

2 2017 – ÅrGANG 63

Sommer og høst.
Om sommeren - etter St. Hans - er gjedda ferdig med å
gyte i Glomma og blir desto mer ivrig etter å sluke. Men
man skal ikke vente for lenge, for den taper seg i smaken
når vannet blir varmt. Den er uansett god til fiskekaker.
Grunnet forurensing bør man vel ikke sette til livs ubegrensede mengder, men av og til er jo OK. Nå er det også
tid for å meite åbor, et trivelig sommerfiske for store og
små både i Glomma og på vanna. Den smaker alltid godt –
helst rett i panna. Ei dame bosatt ved elvebredden i Fet
siterte for meg ei regle hennes far brukte når de var ute i
båten sammen:
«Murt hvit, kom og bit.
Åbor grå, heng deg på.
Her er det mat å få».
Før i tida salta de ned mort i tønner, omtrent som sild. I
dag er det ingen som spiser den. Om høsten kan man ta
gjørs på veg ut igjen i Øyeren, gjerne i slutten av august.
Noe gjørs går opp Svelle til Leira og noe går opp i rømua
i Sørum for å gyte. Sistnevnte kommer ned igjen langs
vestsida av elva og kan tas med store sluker eller med pilk,
gjerne helt nede mot rælingslandet, ved utløpet av Svelle.
riktig seint på høsten, når isen har lagt seg i de grunne
vikene, før det er kommet snø, kan man «klubbe lake».
Man gikk på isen med ei stor treklubbe eller øks og smelte
til når man så en fisk. Den ble slått bevisstløs av trykket
samtidig som det ble slått hull i isen og fisken kunne
plukkes opp.
«Vekja gån».
I november-desember kommer stimer av sik opp fra
Øyerens store dyp. De samler seg for å gyte på grunnene
ved den øverste øya i deltaet, Gjushaugsand, 8-9 hundre
meter nedenfor Våtmarkssenteret. Dette tradisjonsrike
garnfiske er det nesten ingen som holder i hevd lenger.
Men for meg er det en særegen sjarm å ro ut mens
lensestokkene ligger der hvite av snø og kulda biter litt i
kinnet. Garnet trekkes ikke opp hver dag, man bare drar ut
for å se etter det og plukker ut fisken. Det heter på vakker
lokal dialekt «å vekja gån». Når man har nok fisk – gjerne
etter en ukes tid – tar man garnet opp. Før kunne det bli
70-80 fisk på ei uke, i seinere år adskillig mindre. Men
størrelsen er blitt bedre enn før, med snitt på ca. halvkiloet.
Akvariet på lensemuseet ønsker seg levende sik. Jeg har
levert noen eksemplarer, men de har hittil ikke overlevd.
Siken smaker tamt i seg selv. Den bør røykes eller graves.
Varmrøkt sik som fortæres med det samme er en rein
delikatesse, med sennepssaus.
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«Har’u fiske så fælt ‘a…».
Vinterfiske etter lake.
Før var det alltid is på Glomma vinterstid og man dro på
spark oppover isen forbi Skårersand til Hammarn i Sørum
på vestsida av elva. Ja, noen kom fra Lillestrøm med tog og
gikk av på Guttersrud stasjon. Vi stolte på at gamlekara
visste når isen var trygg. Når først noen hadde tråkka sti
gikk vi andre etter. I dag skjønner jeg ikke at vi torde dette.
Er det ikke is kan man ankre seg opp og pilke fra båt, f.
eks. ved Sundskjæret eller ved Finnsnesnebben, under
kraftlinja ved Falleråsen. Jeg overtok mange hjemmelagede
lakapilker etter Olaf. Den består av et blylodd med kraftige
kroker på. Man lar den synke helt ned så den virvler opp
grumset på elvebunnen, som gjør fisken nysgjerrig. Lake
(en torskefisk som ble isolert fra havet etter siste istid) er
særdeles velsmakende, men må steikes lenge, på svak
varme. Peder Hjort skriver
«At tale om lagen
Den nydelig fisk, vi har på vår disk,
Som kjempes med østers i smagen».
Noen satte også ut «lakastenger» med agn, enten gjennom
hull i isen eller rett og slett i fra gamlebrua. Så ebber
lakafisket ut i februar-mars. Kanskje borer vi noen hull på
Heiavannet eller Varsjøen og pilker etter åbor. Vi feirer
påske. Vinterfisket er over. Sola varmer mer og mer. Snøen
i fjellet smelter. Det blir atter mai. Glomma stiger, fisken
kommer og eventyret er i gang på ny. Guds under, Guds
vidunder. Og du er en del av det. «Glomma prater», sa
den gamle dame bosatt ved elvebredden, «du kan være så
sur du vil, men Glomma kan være glitrende glad».
Hilsen
Korsveipresten
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17. mai
Program på Dalen skole

2017

Dalen skole går i barnetog fra Hovinhøgda skole. Parkeringsmuligheter i Fetsund sentrum for publikum.
Kl.08.00
Kl.09.15
Kl.09.35
Kl.10.30
Kl.10.40
Kl.10.45
Kl.12.00
Kl.12.00
Kl.13.00
Kl.15.30

Kl.09.50
Kl.10.00
Kl.10.30
Kl.10.40
Kl.10.45
Kl.10.55
Kl.12.00
Kl.12.15

Flaggheising. Frokost for 7.trinn
Samling i skolegården
Buss for elever og lærere til Hovinhøgda skole
Oppstilling til barnetog på Hovinhøgda skole
Nasjonalsangen på Hovinhøgda skole
Barnetog til Fet kirke starter
Buss for elever og lærere tilbake til Dalen
Skolearrangementet på Dalen skole starter
Underholdning med Fet Janitsjar
Avslutning

Kl.14.30
Kl.15.30

Program på Riddersand skole

Parkeringsplassen ved Fet golfbane vil ikke være tilgjengelig for parkering da det er behov for at bussene parkerer der.
Kl.09.30
Kl.09.45
Kl.10.00
Kl.10.30
Kl.10.40
Kl.10.45
Kl.12.00
Ca.Kl.12.00
Kl.15.00

Samling i skolegården på riddersand
Ord for dagen
Buss for elever og lærere til Hovinhøgda skole
Oppstilling til barnetoget på Hovinhøgda skole
Nasjonalsangen på Hovinhøgda skole
Barnetog til Fet kirke starter
Skolearrangementet på riddersand skole starter
Konsert med Fet skolekorps umiddelbart etter at de er ankommet
Avslutning

Kl.09.50
Kl.10.00
Kl.10.20
Kl.10.35
Kl.10.55
Kl.12.00
Kl.12.10

Samling i skolegården
Ord for dagen med musikk v/Veterankorpset
Oppstilling til barnetoget
Barnetog til Fet kirke starter
tilslutning til barnetoget fra Hovinhøgda ved Garderveien
Familiegudstjeneste i Fet kirke (åpen for alle)
retur med buss fra Fet kirke til Garderåsen skole før og etter gudstjenesten for elevene.
(kjører i skyttel til alle elevene er hentet)
Skolearrangementet på Garderåsen skole starter
Premieutdeling
Avslutning
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Samling i skolegården
Fanfare ved Fet Skolekorps og ord for dagen
Oppstilling til barnetoget
Nasjonalsangen (Fet skolekorps og Fet Janitsjarkorps)
Barnetog til Fet kirke starter og café åpner
Barnetogene møtes ved Garderveien
Skolearrangementet på Hovinhøgda skole starter
retur med buss fra golfbanen til Hovinhøgda skole.
(kjører i skyttel til alle elevene er hentet)
Premieutdeling
Avslutning

Program for Barnehagene

Barnehagene som sokner til Hovinhøgda skolekrets følger fra Hovinhøgda. Barnehagene som sokner til Garderåsen
skolekrets følger fra Garderåsen. Barnehagene må gå etter skolene.
Kl.11.15
Kl.11.30

Barnehagene på østsiden av Glomma møter ved Fet rådhus
Barnehagene flettes inn etter skolene i barnetoget

Program for Østersund ungdomsskole
Program for Pålsetunet
Kl.08.00

Program på Garderåsen skole

Kl.12.30
Kl.15.00
Kl.15.30

Program på Hovinhøgda skole

Nr.
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Skolefrokost for 10.trinn

Fet kirke
Kl.13.30

Konsert med Veterankorpset

Ca Kl. 12.00 Åpen familiegudstjeneste i Fet kirke når barnetoget ankommer. Gudstjenesten avsluttes med
kransenedleggelse utenfor kirken (ved Bautaen). Elever fra alle skoler er hjertelig velkommen
med sine foresatte. NB! Ingen privatbilparkering ved kirken i tiden rundt barnetogets ankomst.
HC-parkering henvises til P-plass bak kirken. Buss til Garderåsen for elevene etter gudstjenesten.
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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.

Våre konfirmanter 2017

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Lørdag 27. mai kl. 11.00 Søndag 28. mai kl. 11.00 Lørdag 10. juni kl. 11.00
Fet kirke
Dalen kirke
Fet kirke

Andreas Haugen Jurin Madsen
Caroline Hammer Pedersen
Christiane Møklebust
Emma Gadderud Hübenthal
Hedda Kraft Heggedal
Isolde Andreassen Hatlebakk
Jaran Saugerud Christensen
Jenny Westerby
Jens Wannebo
Kaja Kvale Krokan
Kasper Laamanen Horsord
Sara Berntzen
Sondre Igesund Vestli
Nicklas Sagen Erni
Sander Pablo Øvrum Lund
Alida Marie Mortensen
Bjørn Håkon Berntsen

Lørdag 10. juni kl. 13.00
Fet kirke

Jonas Foss Gossler
Johanne Blegen
Ida Kristine Johansen
Martin Hagberg
Martine Asak Sveen
Mathilde Skattum Eckhoﬀ
Petter Skjelle Syversen
Natalia Andrea Duran Espinoza
Sandra Myhren
Sanne Flateby
Sindre reier tønneberg
tobias Gjelseth Venstad
Alexander Kaspersen
Emilie Andreassen Sandhei

$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
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7OI

„Orgelbrus”
som selges til
inntekt for nytt
kirkeorgel i Fet
er nå til salgs i

Coop Extra

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

Even Kristoﬀer Ekre
Kristian teig Grønvold
torbjørn Mansaas
Hans Marius Sørensen
Martine Sparby
Julie Michele tangerud
Marianne Elisabeth tangerud
Kristin Frøhaug Østnes
Sindre rytterager Aas

Ada Elise Martinsen
Andrea Østby Stave
Anniken Gulbrandsen Kinstad
Bettina Grov
Celine Aas
Elias Suh Hjertager Krog
Elise Staﬀ
Even Oliver Lundberg
Gard Suh Hjertager Krog
Guro Carlstad
Hedda Marie tangre
Hilde Bjørnstad Kildal
Ine Kristin Aasum
Kristian Johansen

Søndag 11. juni kl. 11.00
Fet kirke

Christina Furseth
Emil Griesbeck Johannessen
Henriette Bolstad Aas
Sander Grøtting Smedstad
omas Gullord Hoftvedt
Selma Margrethe Mohagen
Andreas Frellumstad Norman-Larsen
Jonas Hagen Jensen

Konfirmanter 2018

Vi inviterer til innskrivning i Fet og Dalen kirker
torsdag 8. juni kl 17.00 - 18.00:
Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.
Vi gleder oss til å møte deg!

i Fetsund sentrum.
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Vår på kirkegården
skrivende stund har dagene allerede blitt 2
timer og 30 min. lengre og vi går med stormskritt mot vår og sommer. Sist sommer ble vi stadig
spurt om vi kunne ta på oss planting og vanning av
gravsteder og det har vi et tilbud om. Det må bestilles innen 1. mai, før sesongen starter. Grunnen
til det er at vi igjen setter bort dette arbeidet til
andre, og det må derfor planlegges godt.

I

Skulleruds
Begravelsesbyrå
1960 Løken

DIN ELEKTRIKER
I NÆRMILJØET

tlf. 63 85 00 95/91 85 10 96
(Hele døgnet)

å er våren her eller i hvert fall rett rundt hjørnet.
Det er tid for et rusketak på kirkegård og parkanlegg. Vi pleier å rydde alle gravsteder for kranser,
gamle blomster og lys, granbar og annet.

N

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

Telefon 63 88 05 67
FEtSUND StASJON

Troll Hundefor
FrISØrSALONG
OG
SOLStUDIO

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

Dette er et tiltak vi tror mange er glade for, og setter
pris på. I år tenker vi å prøve siste halvdel av april. I
den forbindelse ber vi dere som ønsker å ta vare på
noe av pynten på deres gravsted om å hente dette før
vi setter i gang.
Med ønske om en deilig vår og en god sommer.

Alle som hadde planting og vanning i or (eller en
av delene) vil få tilsendt en giro også denne våren.
Denne må betales innen påført frist for at dere skal
komme med i ordningen. Nye som ønsker tilbudet
kan ta kontakt med Frøydis på 63888754 eller
servicehuset på 63884140. Dere vil da bli registrert
og få tilsendt giro for innbetaling av en avgift for
jobben. Det er viktig at den blir betalt innen påført
frist for å komme med i ordningen.
Kostnaden for denne ordningen er:

Planting og vanning: Kr. 1250,Bare vanning
Kr. 875,Begge summene er inklusiv mva., og gjelder for hele
sesongen: juni til september.
Så hvis dette er av interesse så ta kontakt så fort du
kan for å bli registrert. NB siste frist er 1.mai
Tormod Karlsen
Driftsleder

Velkommen

til Tårnagenthelg og agentkoret!
Fet og Dalen menigheter inviterer alle 8-åringer til å være tårnagenter
i Fet kirke 6. og 7. mai. I løpet av helgen skal det løses oppdrag og
mysterier, kirken og Bibelens fortellinger skal utforskes.
Barna bor hjemme, men vil være sammen i kirken lørdag og søndag.
Tirsdag 2. mai møtes agentkoret i Fet kirke kl. 19.
Her synger og rapper vi sanger som vi senere kan lære bort til de andre agentene.
Påmelding til menighetskontoret@fet.kommune.no.
Alle er velkommen på Tårnagentgudstjeneste
søndag 7. mai i Fet kirke kl. 11.00.
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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.

Gansdalen Normisjon

SYKEHJEMSBUSSEN
Eivind tlf: 906 92 108, rolf tlf: 958 01 829
trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du
ringe dagen før du skal reise.

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

Onsdag 19. april kl. 19.00 Møte på bedehuset
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.
Mandag 24. april kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
Besøk av Njål Djurhuus,(kjent for sitt hjelpearbeid
i Oslos gater) og visesanger Svein Roar Arnesen.
Onsdag 3. mai kl.19.00 Møte på bedehuset
Besøk av or Haug
torsdag 25. mai kl. 17.00 STEVNE
Besøk av Winnie og Leif
trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

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

Søndagsskolen i Fet kirke har
Facebookside: "Fetsund søndagsskole"

Aktiviteter / Lek (inne og ute) / Sang

Fetsund Normisjon

Vi spiser sammen (husk matpakke)
kr 40,- pr barn. tlf: 473 03 182 / 988 44 122

Semestertema: „Håp”
April:
torsdag 6. kl 1900
torsdag 20. kl 1800
Mandag 24. kl 2000
torsdag 27. kl 1930

Inspirasjonskveld i Fet kirke.
Sangkafé.
Bønnemøte.
Sangkveld.
Kveldens gjest: Arild romarheim
tema: „Sanger og salmer om håp”.

Mai:
Mandag 8. kl 2000
tirsdag 9. kl 1700
torsdag 11. kl 1800
Mandag 15. kl 1100
torsdag 18. kl 1930

Bønnemøte.
Storsamling med lek og aktiviteter.
Hverdagskara.
Strikkekafé.
Kulturkveld. Filmvisning:
„Mellom guder og mennesker”.
Mandag 22. kl 2000 Bønnemøte.

Juni:
torsdag 1. kl 1930 Kveldens gjest:
Anne Margrethe Saugstad
tema: „Håpet i Joh. Åpenbaring”
Mandag 5. kl 2000 Bønnemøte.
Mandag 12. kl 1100 Strikkekafé.
torsdag 15. kl 1930 Avslutningsmøte/semesteravslutning.
Familiesamling med bønnevandring.
Mandag 19. kl 2000 Bønnemøte.
Juli:
Mandag 3. kl 2000 Bønnemøte.
Mandag 17. kl 2000 Bønnemøte.
August:
Mandag 7. kl 2000 Bønnemøte.
Mandag 21. kl 2000 Bønnemøte.

Yngres I, (2.- 4. klasse)

Fetsund Normisjon kan også tilby:

Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30.
Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med
salg av bolle og drikke.

• Bibel- og samtalegrupper
• Kvinneforening
• Fotballgruppe
• Utleie av Misjonshuset til møter, bursdagsfeiring,
dåp, konfirmasjon, minnesamvær m.m.

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.

Misjonshuset, Faldalsveien 13 fetsund.normisjon@gmail.com Les mer på: www.fetsund.normisjon.no
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Kringen

er plassen for liten og stor
Lørdag 29. april kl. 11.00-15.00
Loppemarked
Lørdag 20. mai kl. 12.00
Deltakelse på Flomdagen eller lenselangs
Lørdag 12. august kl. 1200
Badetur til Hvalstjern.

Fetsund KFUK-KFUM speidere

Seniortreff på Kringen
1. torsdager i måneden kl.11.00 - 14.00
6. april: Arild romarheim „Sunn og usunn religion”.
Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og
andakt. Alle som kan møte på formiddagen er velkommen!

har sine møter på tirsdag kveld, se www.speider.net

Hjemmeside: www.kringen.org
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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Kosedyr, lek, kaffe
bli kjent, teater, frokost og kveldsmat.
Ja, dette foregår også i Fet kirke.

Familiedag

Døpte

Hei småbarnsfamilier i Fet og
Dalen! Vi ønsker velkommen til
familiedag i Fet kirke 30. april kl.
13 til 14. Familier med barn som
fyller ett år i år er spesielt invitert,
men vi vil at dette skal bli en
hyggelig stund for hele familien,
både søsken og foreldre. Vi håper
på godt vær, og vi tenner
bålpanne, leker sammen og blir
kjent med kirken og hverandre.

Amalie Elisabeth Føskerud
Oliver Asbjørnsen Gudmundsen
Oda Irene Bjørgeengen
Henrik Olebakken Moe
Emmeli Norang Jensen
Eskil Bergsjø Sanderlien
Elisa Øgaard
Matheo Lein Duran
Håkon Skjønhaug
Ludvik Johannes Nysveen
Oscar røseth Kleven
rebekka Myhr Gikling
Emilie Henriksen Mathisen

Vel møtt!

Trosopplæringsutvalg: Elisabeth Amundsen, Torild Finstad,
Linda Olebakken, Trine Marit Unhjem Øren og Sindre Hovland.
Som overskriften indikerer har bruken av kirkerommet endret seg mye løpet av de siste 30 årene.
Opplæring i den kristne tro og tradisjon er
menighetenes oppgave og ansvar. Derfor har våre
menigheter et trosopplæringsutvalg som består av trine
Marit Unhjem Øren, Linda Olebakken, torild Finstad
og de to ansatte Sindre Hovland og Elisabeth
Amundsen.
Jeg fikk gleden av å treﬀe dem på et av deres møter.
Elisabeth forteller ivrig at de har en trosopplæringsplan
som de jobber etter. Den inneholder en plan for alle
døpte mellom 0 og 18 år som bor i Fet kommune. Det
vil si at hver aldersgruppe skal bli invitert til kirken på
et arrangement årlig, og for de minste aldersgruppene er
også selvsagt foreldrene invitert med. Dette programmet

kalles DELtA. Noen av tiltakene
har fått navn som: kirkerottene, lys
våken, tårnagenthelg, karnevalsgudstjeneste, babysang osv. Denne planen
er under revisjon, og vil bli lagt ut på
hjemmesiden når den er ferdig.
(www.fetogdalenkirker.no)

Medlemmene i trosopplæringsutvalget, som er valgt av menighetsrådene, understreker at de synes det er viktig at barn og
unge har et tilbud fra kirken. De synes det er interessant
og lærerikt å være med å bidra, både på møter og konkret under de ulike arrangementene i kirken. Men hvis
de var fler kunne de få til enda mer. Så de ønsker å
sende en utfordring, de tar i mot alle bidrag, fra et brett
med nystekte boller, eller hjelp til transport, en fisketur,
eller noen som vil være med på et arrangement.
(elisabeth. amundsen@fet.kommune.no).

Så hvorfor har bruken av kirkerommet endret seg? Det
er viktig at barn og unge (også voksne) får et godt forhold til kirkerommet, og da kreves det at kirken tar i
mot barn og unge på deres premisser. (la de små barn
komme til meg.)
Harald Støvind
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Gavekontoen til menighetene er:
1275 60 32478.
til menighetsbladet: 1275 20 31264
Gaver fra kr 500,- er skattefrie.
En stor takk til alle givere!

Garderbakken 1, 1900 Fetsund

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

har til leie:

Lørdagen 13. mai samles 8-, 9- og 10-åringene til nytt treﬀ med Deltagjengen i Fet kirke.
Denne gangen er temaet skaperverket, og vi er sammen fra 12.00 til 16.00.
Påmelding innen 11. mai til: menighetskontoret@fet.kommune.no.

Bjørg Solfred Woxen
f.1918
Lars Lindtner Kalvik
f.1935
tonny Ekeberg Kreppen
f.1970
Astri-Berit Andersen Hauger
f.1948
f.1935
Ulf Eeg
reidun Skovli
f.1926
torbjørn Johansen
f.1934
Sigurd Johan Lystad
f.1925
Gunlaug Sofie Johanne Granerud f.1922
Gro Merete Korsveien
f.1973
Astrid Marie Olsen
f.1947
Hedvig Kjustad
f.1920
tove Fjeldsrud
f.1931
Bent Christoffersen
f.1949

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Roven Grendehus

Deltagjengen 13. mai

Døde

SLEKTERS GANG

Selskapslokaler m/peis, velutstyrt kjøkken
og pent uteområde.
tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.
Kontaktperson: Anita Olsen
tlf.nr.: 923 00 130, helst mellom kl. 17 og 22
utleie.rovengrendehus@gmail.com
FEt MENIGHEtSBLAD

Nr.

2 2017 – ÅrGANG 63

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.

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

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: 11. august 2017
Qr-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside
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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

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

Prostiprest
Karin Krissly
Mobil: 481 03 861
karin.krissly@
fet.kommune.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

Sekretær:
Frøydis Waldorff
froydis.waldorff
@fet.kommune.no

Trosopplærer:
Sindre Hovland
Mobil: 416 66 393
sindre.hovland
@fet.kommune.no

Sokneprest i Fet:
Inger Jeanette Enger
I permisjon til 1. mai
inger.jeanette.enger@
fet.kommune.no
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9. april kl 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
Palmesøndag Joh 12, 12-24

17. mai kl.12.00
Fet kirke
Delta-/familiegudstjeneste
Luk 1, 50-53

9. juli kl 19.00
Dalen kirke
Kveldsgudstjeneste
5.søndag i treenighetstiden Matt.7, 15-20

13. april kl.18.00
Fet kirke
Kveldsgudstjeneste
Skjærtorsdag Matt 26, 17-30

21. mai kl.11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
6.søndag i påsketiden Luk 18, 1-8

16.juli ingen gudstjeneste

14. april kl.11.00
Fet kirke
Pasjonsgudstjeneste
Langfredag Luk 22, 39-23, 46

25. mai kl.11.00
Fet kirke
Høymesse
Kristi Himmelfartsdag Mark 16, 19-20

15. april kl.23.15
Dalen kirke
Påskenatt Mark 16, 1- 8

27. mai kl.11.00
Fet kirke
Konfirmasjonslørdag

16. april kl.11.00
Fet kirke
Høytidsgudstjeneste
Påskedag Luk 24, 1-9

28. mai kl 11.00
Dalen kirke
Konfirmasjonssøndag

17. april kl.11.00
Dalen kirke
Høytidsgudstjeneste
2.påskedag Luk 24, 13-35
23. april kl.11.00
Fet kirke
Høymesse
2.søndag i påsketiden Joh. 21, 1-14
30. april kl.11.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste m/dåp. Konfirmantene
deltar
3.søndag i påsketiden Joh. 10, 11-18
30. april kl 13.00 – kl 14:00
Familiedag i Fet kirke.
Alle som fyller 1 år i 2017 er spesielt
invitert.
7. mai kl.11.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste
4.søndag i påsketiden Joh. 16, 16-22
14. mai kl.11.00
Fet kirke
Høymesse
5.søndag i påsketiden Joh. 15, 1-8

4. juni kl 11:00
Lensene
Friluftsgudstjeneste
Pinsedag Joh. 20, 19-23
5. juni kl 11.00
Dalen kirke
Høytidsgudstjeneste
2.pinsedag Joh.16, 5-11
10. juni kl 11.00 og kl 13:00
Fet kirke
Konfirmasjonslørdag
11. juni kl.11:00
Fet kirke
Konfirmasjonssøndag
18. juni kl 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
2.søndag i treenighetstiden Matt 3, 11-12
25. juni kl 11:00
Dalen
Bølertjern
3.søndag i treenighetstiden Luk14, 15-24
2. juli kl 11:00
Fet kirke
Høymesse med dåp
4.søndag i treenighetstiden Mark.10, 17-27

23. juli kl 11:00
Fet kirke
Høymesse med dåp
7.søndag i treenighetstiden Luk.15, 1-10
30. juli kl 11:00
Fet kirke
Høymesse med dåp
8.søndag i treenighetstiden Matt.6, 19-24
6.august ingen gudstjeneste
13. august kl 19.00
Fet kirke
Kveldsgudstjeneste
10.søndag i treenighetstiden Luk.5 , 27-32
20. august kl 11:00
Skauen
Friluftsgudstjeneste
11.søndag i treenigheten Matt.23, 37-39
27. august kl 11:00
Fet kirke
Oppstart- / Deltagudstjeneste
12.s. i treenighetstiden Luk 15.15, 11-32
3. september kl 11.00
Fet kirke
Høymesse
13.s. i treenighetstiden Matt. 25, 14-30
10. september kl 11:00
Fet kirke og Dalen kirke
Presentasjon
Deltagudstjeneste
Vingårdssøndag Matt. 20, 1-16

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

Menighetsbladet ønsker
alle sine lesere en riktig god påske
FEt MENIGHEtSBLAD
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63 . årgang

sammen på veien

Konfirmanter! Vann! Drama!
s 2 og 3

