Sprek, sprelsk og
digital 80-åring
I disse dager fyller Carl Rojahn 80 år. Han kaller seg digital artist og er vel i dag mest kjent for sine bilder og dikt,
bl.a. i Romerikes Blad. Vi har besøkt han for å grave litt i
hans fortid.
Rojahn er ikke et helt vanlig navn?
Jeg kommer vel fra det en i dag ville kalle invandrerslekt. Min tipptippoldefar kom til Norge sammen
med sine to sønner omkring 1840. De var alle medlemmer av et tysk orkester «Hartzverein». Disse og flere av
orkesterets medlemmer bosatte seg senere i Norge og
satte spor etter seg i datidens musikkliv.
Min tippoldefar var visstnok en av landets siste
statsmusikus i Kristiansand og senere kapellmester ved
den Nationale Scene i Bergen. Det sies at han fikk
sparken av Ole Bull, som mislikte fremmedarbeidere.
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Men du snakker da ikke „bergensk”?
Nei, da - Jeg er født i Oslo, men da krigen brøt ut i
1940 ble vi boende i et feriehus vi leide i Sørum, der jeg
vokste opp. Jeg begynte i lære på NEBB som 14 åring,
og flyttet derfor litt senere til Oslo på hybel.
Det ryktes at moren din tegnet Stomperud.
Det er nok bare et rykte, men har sin naturlige årsak.
Min mor var en meget habil maler/tegner og forfatter.
Hun skrev mange barnebøker og 6 av disse fikk bl.a.
Kirke- og Undervisningsdepartemenets pris for årets
beste barnebok eller tegninger. Siden dette ikke var et
vanlig yrke i Sørum på den tiden, var det vel
nærliggende å koble henne til Stomperud.
Det vanket nok et og annet skrubbsår i forsøk på å overbevise skolekameratene om at dette ikke var tilfelle.
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Hvordan havnet du i Fet?
Vel, etter at jeg hadde tatt fagbrev kom jeg inn på det
som i dag heter Oslo ingeniørhøyskole og derifra rett i
militærtjeneste. Da jeg ble dimittert som 22 åring i
1957, var arbeidsmarkedet for ingeniører ganske labert.
Vi var nygift og jeg husker at vi sågar vurderte å emigrere til australia, noe som var populært på den tiden.
Vi syntes imidlertid at det var langt unna Norge, ikke
minst fordi kona var enebarn.
Jeg fikk heldigvis et midlertidig engasjement i Forsvaret
og kunne søke mer målrettet på jobber. Særlig var vi
opptatt av å få bedre bovilkår før vi skaﬀet oss arvinger.
gleden var stor da jeg fikk tilslag på en jobb som
driftsingeniør ved Foss Slipeskivefabrikk i Fetsund. Kari,
som er byjente, hadde nok følelsen av at det var nesten
like langt som til australia, men det fulgte enebolig med
stillingen og det gjorde utslaget.
Jeg hadde 10 meget lærerike år i den jobben, og etter å
ha bygget eget hus i løkenåsen, har vi aldri hatt planer
om å flytte fra bygda. Vi har bodd i Fet 55 år nå, så innflytter-stemplet begynner vel å blekne noe.
Så jobbet jeg i Norsk leca i 15 år og startet deretter et
eget firma innen softwareutvikling og konsulenttjenester. Jeg solgte dette vel 10 år senere da helsa begynte å skrante og pensjonerte meg i en alder av 67 år. Da
startet mitt nye liv som digital artist.
Du kaller deg digital artist?
Jeg har vært heldig og arvet en del artistiske gener både
fra mor og farssiden. Har alltid vært glad i å fotografere,
og sågar både tegnet, malt og skrevet en del i det små.
Som pensjonist kom jeg helt ut av skapet og begynte å
rendyrke hobbyene mine.
Dette var i en tid hvor de fleste slike aktiviteter flyttet
inn i den digitale verden. Det begynte med foto og
skanning av bilder for returs og videre bearbeiding. Så
kom de digitale kameraene og programvare som
simulerer tradisjonelle tegne-/maleteknikker.
i dag bruker jeg fotoapparatet mest som skisseblokk og
andre verktøy til «å male direkte på skjermen». gjerne
tradisjonelle lokale motiver, eller rent nonfigurative uttrykk. Jeg maler også bilder på bestilling av folks hus,
hytte eller kjæledyr.
takket være en «digital» storformatprinter trykker jeg
bilder på papir og lerret som har praktisk talt ubegrenset
holdbarhet. Den ekstremt høye trykkvaliteten egner seg
også til reproduksjoner av tradisjonelle kunstverk, så jeg
pusler litt med det også.
i tillegg leker jeg litt med video og musikk, begge i
digital form. Når det gjelder skriving er veien fra idé til
ferdig resultat mye lettere med moderne «digital» tekstbehandling.
apropos skriving, så forbereder jeg nå utgivelse av min
tredje diktsamling.
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Disse aktivitetene må da kreve en del plass?
inntil for 3 år siden hadde jeg et greit hjemme-galleri,
men etter at vi flyttet til en leilighet i garderåsen terrasse, har plassen vært noe begrenset. Men jeg har et par
vegger til egen kunst, og trappeoppgangen begynner å
bli ganske full.
Skal ikke legge skjul på at jeg har lekt med tanken på et
«galleri trappa», da blokka jeg bor i har hele 5 etasjer.
Men det blir kanskje å strekke mine gode naboers
tålmodighet vel langt.
Får du solgt bildene dine?
Ja heldigvis, skjønt jeg legger nok mer vekt på å ha det
moro enn det kommersielle. Jeg må innrømme at jeg
har laget bilder som bare har et par potensielle kunder i
hele verden, bl.a. av president Obama, og ikke å forglemme vår egen sokneprest.
Jeg er imidlertid så heldig at jeg har fått delta på en
rekke utstillinger, bl.a. i Fet kirke og Sjømannskirken i
Malaga. Dessuten ryktes ting fort her i Fet, så folk kontakter meg hvis de er på jakt etter et bilde, eller opplesning fra min diktsamling. På denne måten får jeg
dekket en del av utgiftene til mine mange påfunn.
Som kunstner er du vel med i bygdas kunstforening?
Ja, og jeg var formann for noen år siden, og har fulgt
med mer eller mindre fra sidelinjen etter det. Foreningen hadde et generasjonsskifte for en tid tilbake og har
nå takket være et nært samarbeid med Fetsund lenser
fått eget klubbhus og galleri på den tidligere spisebrakka
Vinkelen. Så takket være stor innsats fra sittende styre
og andre, seiler den nå i medvind.
Det er likevel ikke til å unngå at en har en del tanker og
ideer, og siden jeg ofte bobler over med det hodet er
fullt av blir jeg vel mest å betrakte som en løs kanon i
sammenhengen. Men det er godt ment.
Hva mener du er viktigst her i livet?
ta vare på dagen, dine nærmeste, familien og venner.
Dessverre har jeg ikke alltid vært flink nok med noen av
delene.
Hvordan skal du feire 80-års dagen?
Jeg vet ikke om det er så mye å feire at en har blitt så
gammel, skjønt alternativet er ikke å foretrekke. Det blir
vel et relativt beskjedent lag sammen med nærmeste
familie. De har lovet å spleise på et høreapparat, og det
ser jeg frem til.

Tor Kristiansen
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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
kan du bl.a.
lese om:
- Hvem som stiller til
kirekvalgene.

- To reportasjer om
spreke 80-åringene med
stor engasjement.
- Kretive fetsundgutter
med spesiell lidenskap.
- Janne: vår nye medarbeider.

- Bilder av åsrets konfirmanter.

Forside foto:
Martin taraldset
MP luftfoto.
les mer om dem på side 14.

Århundrets kirkevalg

Blomsterbilder,
buk, Luther og nåde ….

Det er store ord biskopen bruker på årets kirkevalg. Hva består valget i?
Inger Jeanette Enger
Det er to forskjellige valg. For det første skal vi velge representanter til våre
menighetsråd/lokale kirker for de neste fire årene. i dette valget har vi i år
kun innflytelse på hvem som blir fast medlem og henholdsvis varamedlem
i menighetsrådene. Se side 6.
For det andre skal vi velge representanter til bispedømmerådet og
Kirkemøtet. Her har vi noe mer å velge i mellom. Bispedømmerådene i
Norge utgjør den øverste myndighet i vår kirke når de er samlet til sitt
møte, Kirkemøtet. i den kommende fireårsperioden får Kirkemøtet et
ansvar for å organisere vår kirke etter at stat og kirke skiller helt lag.
Kirkemøtet skal ta stilling til mange viktige spørsmål som vil få konsekvenser for alle i flere tiår fremover. Hvordan skal kirken organiseres, finansieres og hvordan skal makt og ledelse fordeles i kirken. Blir det en
topptung kirke eller blir det en kirke som er lokalstyrt? Dette har ikke vært
mye tematisert i forkant av
valget. Derimot har vi fått to
valglister til bispedømmerådet/
Kirkemøtet som et resultat av en
uenighet i kirken om vigsel av
homofile og lesbiske par.

Det blir tatt så mange bilder av blomster, mye mer enn før
synes jeg. De deles og vises fram. Så vakre de er, enten det er
en smørblomst i grøftekanten eller den vakreste pion fra en
velstelt hage. Flere muligheter til å vise fram bildene nå.
Bra er det, for delt glede øker og styrker som kjent gleden.

av tro, teologi, det religiøse liv, tankesett generelt og alt
annet kulturliv i Europa fra 1517 regnes for svært stor.
Her kommer et annet sitat: «Buken er den mektigste
avgud i alle religioner.» Det har da også de siste 500
årene vist oss. Å beholde og å skaﬀe seg ressurser og innflytelse – det har farlig stor makt over oss. luther er klar
i sin tale om å se og hjelpe sin neste som lider nød –
også her har vi fortsatt noe å lære.

«En liten blomst ler av alle gullsmeder, skreddere og
dem som broderer. Det de kan utrette, er ingenting,
sammenlignet med blomstenes drakt.» Skal Martin
luther, vår kirkereformator, ha sagt. Han er jo inne på
noe, den godeste luther.
i høst er det 500 år siden han etter sigende slo opp sine
95 teser på kirkedøra, slottskirken i Wittenberg.

luthers kritikk av pavekirken var at nåden ikke kunne
kjøpes, hverken gjennom avlat eller andre handlinger.
Nåden er fri.

tesene var mot avlat, så sitatet ovenfor er ikke en av
dem. Men luther har sagt og skrevet mer enn tesene.
Han ble den store kirkereformatoren; gikk mot paven
og var grunnlaget for reformasjonen. Hans påvirkning

Blomster og bilder som deles av «blomstenes drakt» er
vakrere enn det meste. En glede å se. Og her; også en
liten påminnelse om det luther formidla, at guds nåde
er fri. For så høyt har gud elsket oss.

Og kongen skal svare dem;
La oss be for mot og vilje til jeg sier dere: det dere gjorde
å se våre søsken.
mot en av mine søsken, har
dere gjort mot meg.

Vår kirke skal først og fremst
hjelpe oss mennesker med spørsmålet om meningen med våre
liv, og ikke fokusere på de
mange meninger om livet.
godt valg.

Mat. 25,40

Harald Støvind
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Lokalkirkevalget

Kandidatene til menighetsrådsvalget i Fet

Kandidatene til menighetsrådsvalget i Dalen

Det skal velges 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.

roy Skaldehaug, 57 år, Kirkeveien 86a.
5Espen
Ønsker å bidra til å forsterke arbeidet med å utvikle

Det skal velges 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Elisabeth ruud, 51 år, Fetveien 2308B.
5Daglig
leder, regnskap og økonomi.

1

kirken som et møtested for alle, som en positiv kraft i
nærmiljøet, endringsvillig, men gjenkjennbar. Fortsatt
bedring av kirkens kommunikasjon med sine medlemmer bør vektlegges.

1

Engasjert i Vel-arbeid og barne-, ungdoms- og idrettsarbeid. Ønsker å ta vare på menighetsliv, kirker og kapellet på Enebakkneset.

Kari Drangsholt, 64 år, løkenåsen 31.
Pensjonert lektor.
Pt. leder av Fet Menighetsråd og styreleder i i Fetsund
lenser. Har hatt en rekke politiske verv. Er særlig opptatt av trosopplæring og inkludering.

Olavson Mosdøl, 43 år, Jahrenveien 36.
2Hallvard
Førstelektor i praktisk teologi, Meninghetsfakultet.
Pt. nestleder i Fet Menighetsråd. Vil at flere skal delta
og oppleve gudstjenesten som et inkluderende og
trosstyrkende fellesskap. Få styrket samhandling og
frivillighet i menigheten, videreutvikling av barne- og
ungdomsarbeidet.Vil arbeide for at de ansatte i kirken
får felles kontorlokaler.
Christian Vollebæk, 39 år, Vestbybakken 1a,
3Per
Enhetsleder.
Har vært medlem av Kolbotn menighetsråd, Borg
bispedømmeråd, Kirkemøtet og medlem av styringsgruppa for trosopplæringsprosjekt i Oppegård.
Satsningsområder: ungdomsarbeid, en radikal og diakonal menighet.

Marit Ekornes Unhjem Øren, 41 år,
6trine
Sydoverveien 26a.

Heidi Kåsastul, 53 år, Hølandsveien 156.
arbeider i hjemmesykepleien.

torild Finstad, 53 år, Hølandsveien 156B
2arbeider
i hjemmetjenesten.

gro Ellinor Sletner Bjørklund, 61 år,
6Hølandsveien
169.

Åsmund Danielsen, 55 år, Hunesveien 2.
3Har
hatt flere styreverv. Er opptatt av Kirke / stat og

Hjelpepleier.
Er med i kirkekoret og har vært med i menighetsrådets
diakoniutvalg.

tannlegesekretær og sykepleier.
aktiv i flere oppgaver på Kringen, opptatt av åpen og
inkluderende kirke.

åpen og inkluderende kirke.

7
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Per Erik Borgen
linda Cathrine Olebakken Moe, 35 år,
Hovinåsveien 27.
radiograf ved ahus.
Har vært leder i barne- og ungdomsarbeid. Er opptatt
av kirkens liv og planer.
Sveen, 49 år, Ekebergåsen 8D.
8Helle
adjunkt i videregående skole.
Steinerpedagog, med erfaring fra styreverv og FaU.

terje lunde ruud, 49 år, Fetveien 2220.
Drosjeeier.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet legger til rette for at kirken blir en
synlig, aktiv og viktig aktør i lokalsamfunnet.
Menighetsrådet legger føringer for arbeidet blant barn
og unge, diakoni og omsorg, og gudstjenester.

Blegen, 74 år, Kirkeveien 128.
9aage
Pensjonist.

Hvilke kandidater vil du stemme på?
rekkefølgen på kandidatlistene avgjør dersom to
kandidater får likt antall stemmer. Hvert kryss du
setter ved en kandidat eller navn du fører over fra
en liste til den andre kan bety mye for valgresultatet.

Har tidligere vært medlem av Fet Menighetsråd.
lise E. Wigernes, 64 år, Ospelia 4.
Pensjonist etter arbeid som driftsøkonom, lærervikar,
miljøarbeider for ungdom.
Pt. medlem av Fet Menighetsråd. Har hatt flere politiske verv og vært president i rotary. Er opptatt av åpen
og inkluderende kirke.

4

Når og hvor?

Åpningstider og valglokaler er det samme som ved
kommunevalget.

Forhåndsstemming til kirkevalgene:
Fra og med 10. august til og med 11. september
mandag – fredag kl 08.00 – kl 15.00 kan det forhåndstemmes i Kirkekontoret, Engavn. 6 eller i Fet kirkes
Servicehus, Kirkevn. 191.
6

Per Erik Borgen

Utvidet åpningstid for forhåndsstemming:
Fet kirkes Servicehus
- torsdag 27. august kl 08.00 - kl 19.00.
- onsdag 9. september kl 08.00 - kl 19.00.
- lørdag 5. september kl 10.00 – kl 14.00.
- Og rett etter gudstjenesten i Fet kirke søndag 30. august.
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Valg bispedømmeråd og Kirkemøtet

Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomitéens liste

listen består av personer med høy kompetanse og erfaring. De representerer et mangfold i syn på aktuelle kirkelige
spørsmål, og ønsker en kirke der det er rom for et mangfold av meninger og holdninger. Kandidatene kommer fra
forskjellige deler av bispedømmet, og det er god spredning i alder og kjønn. listen er utarbeidet av en nominasjonskomité valgt av menighetsrådene.

Åpen folkekirkes liste

a
̊pen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen
folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. listen er bredt sammensatt med kompetente og engasjerte kandidater fra hele bispedømmet. Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle står samlet om
viktige verdispørsmål og har en felles plattform.

Brun andersen 65 år, Kråkerøy.
8anne
Pensjonert lærer.

K. Jørgensen 52 år, rolvsøy.
7Øyvind
Daglig leder ammerudhjemmet, Oslo.

gudstjenesteliv. trosopplæring. Diakoni.

Jeg er opptatt av å være med å bygge en kirke som oppleves
som åpen og inkluderende for alle – som møter folk der de er.

robsahm Kjørven 27 år, Oslo.
9Espen
Student.

Julie Mysen 28 år, Sarpsborg.
8Solveig
Student.

god og ekte trosformidling. relevant og nær kirke. Barn og
unge. Samfunnsaktuell kirke.

1

Erling Birkedal 60 år, Hagan.
Forsker/prosjektleder.
Kirken som trygt og åpent samlingssted. Menneskeverd og
miljøvern. trosopplæring for barn og unge. Større myndighet
til lokalkirken.

2

anne Enger 65 år, Moss.
Fylkesmann i Østfold.
raus, inkluderende og åpen Folkekirke. Kjærlighet, nåde og
håp. Kunst, kultur og tradisjon. Oﬀentlig finansiering.

andersen 39 år, Ås.
10Håkon
lektor.

Miljø. rettferdighet. religionsdialog. Ny samlivsprofil for
kirken. Vigsel for likekjønnede.

Kirkens utvikling og organisering. Prestenes profesjonskamp.
god struktur i arbeidsfellesskapet. reparere de verste skadene
av liturgireformen.

Berg 36 år, gamle Fredrikstad.
1Karin-Elin
Festningsforvalter.

Hafstad 69 år, Kråkerøy.
9Kjetil
Professor i samtidsteologi.

En åpen og relevant kirke. gudstjenestelivet. lokalmenigheten. trosopplæring. Kirkedemokrati- og struktur.

Skapertro og miljø. Enkel og oppfinnsom FOlKEkirke.
Selvsagt kjønnsnøytral vigsel. Demokratisk styring, nedenfra.
Menneskelig migrasjon.

andreas løe 42 år, Jessheim.
11Håkon
Senior Markedsanalytiker.

Pål antonsen 56 år, Sarpsborg.
2Daglig
leder for Kulturhuset gleng i Sarpsborg.

trosopplæringsarbeidet. Kirke - skolesamarbeid. Kirkemusikk. gudstjenesteliv.

En åpen kirke for alle. Kirkelig demokrati. religionsdialog.
trosopplæring

Bjørn Solberg 68 år, Mysen
Pensjonert rektor
Strategiplanen i Borg. Øke dåpstallene. Ungdom etter
konfirmasjon. Ny kirkeordning. Styrke folkekirkepreget

arild Nupen 40 år, Frogner.
12Knut
Produktutvikler, Canal Digital Kabel-tV.

Marianne Skadal 21 år, Moss.
3Student.

Kirkens lokale tilstedeværelse. trosopplæringsreformen.
Musikalsk og diakonalt barne- og ungdomsarbeid. Åpen og
inkluderende kirke.

Barne og ungdomsarbeid i kirken. Nestekjærlighet. Vigsel
blant likekjønnede. at kirken skal være et samlingspunkt i
samfunnet. inkludering og åpenhet.

repstad 52 år, trollåsen.
4Sidsel
Seniorrådgiver.

torp 67 år, Kråkerøy.
13Marit
Pensjonert rektor.

trine Britt Nordstrøm 56 år, Skedsmokorset.
4Selvstendig
næringsdrivende.

gudstjenestene. Barne- og ungdomsarbeid. trosopplæring.
lokal tilstedeværelse. god styringsmodell i kirken.

Kvinners deltakelse. Barns opplæring. religionsdialog.
Evangeliets verdier. Åpenhet og toleranse.

Økte midler til trosopplæring. innføre faget KrlE.
Vedlikehold av kirker. En åpnere folkekirke.
Vielse av likekjønnede.

Ph. Monger 32 år, Drøbak.
5Matthew
Stipendiat ved Menighetsfakultetet.

ida Marie Nielsen 34 år, Strømmen
14Sykepleier.

Familiens plass i kirken. Kirken etter statskirketid. Diakonalt
arbeid. Kirken i samfunnet. trosopplæring.

trosopplæring. ledertrening i ungdomsarbeidet. Forvaltning av
skaperverket. Nyorganisering av kirken. global rettferdighet

3

anne-Kari Skardhamar 69 ̊
ar, Skedsmokorset.
Professor, Høgskolen i Oslo og akershus.
trosopplæring. Barne- og ungdomsarbeid.
Kirkeforum/kirkeademi. Kirke og misjon. Diakonalt arbeid.

6

7

lasse orvaldsen 26 år, gjerdrum.
teologistudent.
Ungdomsarbeid. trosopplæring. Misjon. Etterfølgelse av Jesus.
8

robin andre Karlstad 21år, Yven.
Student.
Hvordan kirken utvikles og drives. Ungdomsarbeid.

15

Frøshaug 64 år, Fjellhamar.
16Kirsti
Fagutviklingskonsulent.
Nyorganisering av kirken. gudstjenesteliv. trosopplæring.
Evangeliet om Jesus til alle.
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line Halvorsrud 24 år, Bjørkelangen.
5leder
i Skeiv Ungdom, snart arbeidssøkende.
En inkluderende folkekirke. ryddige arbeidsforhold.
Åpent og forståelig demokrati. Verdier i ungdomsarbeid.
Et livssynsinkluderende samfunn.

Betty Hesjadalen 63 år, larkollen.
10livFagleder.
Åpen og tilgjengelig kirke. Ser på alle som likeverdige.
Fremmer likebehandling. likekjønnede par kan vies.
rom for mangfold.
Øby 52 år, ise.
11Nils
Studiesjef.
En åpen og inkluderende kirke. likekjønnet vigsel.
Finansiering av kirken. Økt kirkelig engasjement.
Helge ranvik 64 år, larkollen.
12Direktør
finans og eiendom.
Bygge en åpen og sterk folkekirke. Bevisstgjøre kirkens betydning. Sikre økonomien i kirken. Kjønnsnøytral vigsel.
Utvikle ungdomsarbeidet.
torhild Sølvik-Jensen 69 år, Skjetten.
13Pensjonist.
Åpen folkekirke. Full aksept for homofile.
aktivt menighetsliv. gudstjenesten.

rolf reikvam 67 år, Sørum.
6Selvstendig
næringsdrivende.

Osberg 21 år, rygge.
14Maja
Student.

Frigjøre seg fra staten. Modigere i møte med vitenskap.
tydeligere røst i samfunnsdebatten. Solidarisere seg med
minoritet. Våge å ta Bergprekenen på alvor.

Vigsel for likekjønnede. Barne- og ungdomsarbeid.
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Betraktninger fra bergprekenen

Er du lykkelig?
I 2015 vil Fet menighetsblad ha fokus på en av historiens viktigste taler: Bergprekenen.
Jesus holdt den for sine disipler på en høyde med utsikt over Galileasjøen, og derav
navnet. Talen berører en rekke temaer som er relevant for vår tid.

Dette er et spørsmål som har opptatt mennesker til alle
tider. Hvordan skal vi oppnå lykke?

la oss se på den første av disse ”saligprisningene” og prøve å
forstå hva Jesus mente.

Dette er et sentralt tema i Bergprekenen som begynner med
åtte utsagn som nettopp beskriver et lykkelig menneske.
Disse åtte berømte setningene er ikke fromme ønsker, men
sterke utsagn som beskriver et lykkelig menneske. Nettopp
deres fortettete språk kan gjøre dem vanskelige å forstå. De
fire første har med forholdet til gud å gjøre, mens de fire siste
legger vekt på forholdet til våre medmennesker. alle disse setningene begynner med et ord som mange synes er gammeldags, og dermed føler mange seg fremmedgjort i forhold til
hva Jesus sa. På norsk begynner disse åtte setningene med
ordet ”Salig” og derfor er disse kalt ”Saligprisningene”. Det
greske ordet som er oversatt med ”salig” i den norske bibel
betyr egentlig ”lykkelig” eller ”det å være velsignet”. De åtte
saligprisningene beskriver forskjellige sider ved det lykkelige
mennesket.

Hva betyr egentlig: ”Salig er de som er fattig i ånden, for
himlenes rike er deres” (Matteus 5: 3)?

Saligprisningene inneholder flere utsagn fra Det gamle testamente. En rekke av disse er hentet fra Salmenes bok. For å
forstå hva Jesus mente må vi derfor ofte tilbake til Det gamle
testamente, slik at vi kan forstå Jesu utsagn slik som hans
tilhørere gjorde den gang. Det er viktig å forstå hvordan Jesu
ord ble oppfattet da de ble sagt, og ikke som vi bruker ordene
på norsk i dag.

Mange har undret seg over dette bibelstedet. Men tilhørerne
som hørte Jesus si dette, forstod hva han mente. Jesus trekker
på tankegods fra Det gamle testamente, som tilhørerne kjente
igjen. i 1978 oversettelsen har man valgt å oversette dette
verset slik: ”Salig er de som er fattig i seg selv.” Dette er et
steg i riktig retning. Det greske ordet for ”fattig” i teksten er
et sterkt ord som betyr at man er ytterst fattig og i nød. Jesus
bruker meget sterke ord i Bergprekenen, og dette er det første
eksemplet. En jøde som hørte på Jesus ville forstå at Jesus
mente ikke bare materiell, men også åndelig fattigdom. Derfor har noen valgt å bruke ”fattig i ånden” i oversettelsen, som
er en ordrett oversettelse fra orginalteksten. Men hva betyr
dette? En som er fattig i ånden er en som ikke stoler på sine
egne ressurser, men setter hele sin lit til gud for hjelp. i Det
gamle testamente er ordet ”fattig” ofte brukt symbolsk for den
ydmyke og hjelpeløse som setter sin lit til guds hjelp. De erkjenner at gud er løsningen på deres problemer og utfordringer. De tror nemlig at gud er interessert i og vil hjelpe
dem. Derfor er de trygge og glade.

Vi har mange gode tradisjoner i bygda som kan bidra til lykke for oss. Her fra Sakuendagen 2015.

Hvis vi skulle forsøke å omskrive denne første saligprisningen
i en moderne språkdrakt kunne man si: ”lykkelig er de som
stoler på gud og ikke på egen styrke, visdom eller rikdom, for
de skal komme inn i guds rike.”
Den neste saligprisningen kan synes å være en selvmotsigelse,
men denne kan forstås på to måter som supplerer hverandre. i
den tredje støter vi på et gammeldags ord på norsk:
”saktmodig”. Men det greske ordet i originalteksten betyr noe
helt annet enn det vi forbinder med begrepet ”saktmodig” i
dag. Og den syvende saligprisningen blir ofte misforstått. Er
det å stifte fred og det å være fredsommelig det samme?
Hvordan stifter man fred?
Det er ikke plass i denne artikkelen til å utdype og forklare
alle saligprisningene. i boken Syv hemmeligheter, En roman
og kommentarer til Bergprekenen blir alle saligprisningene
drøftet og forklart. Disse åtte utsagn er grunnlaget for Jesu
lære i Det nye testamente og beskriver ikke bare et lykkelig
menneske men en kristen. Sett i lys av saligprisningene blir en
tungsindig kristendom en åpenbar misforståelse av Jesu budskap.

Et lykkelig menneske
Saligprisningene (Matteus 5:3-10) er grunnlaget for Jesu lære
og beskriver et lykkelig menneske. Her er de forsøkt omskrevet i en moderne språkdrakt. Det greske ordet oversatt
med ”salig” betyr ”lykkelig” eller ”det å være velsignet”.
- lykkelige er de som stoler på gud og ikke på egen styrke,
visdom eller rikdom, for de skal komme inn i guds rike.”
- lykkelige er de som sørger over lidelsen i denne verden, slik
som gud sørger, for de vil bli trøstet.
- lykkelige er de som kan styre seg selv. De har et løfte om å
styre mye mer i det neste liv.
- lykkelige er de som hungrer og tørster etter et forhold til
gud. Han vil gi dem sin rettferdighet ufortjent.
- lykkelige er de som er rene i hjertet og ikke har skjulte
motiver, men er ekte og genuine, for de skal se gud.
- lykkelige er de barmhjertige, for de vil også oppleve
barmhjertighet.
- lykkelige er de som oppretter fred mellom mennesker, for
de skal kalles guds barn.

Disse annonsesidene når
alle husstandene i Fet

Priser:
Minste enhet
Dobbel
1/3 side
Interessert i plass?
1/2
side
Ring: 63 88 61 00 mobil: 928 17 947
Helside
froydis.waldorff@fet.kommune.no 2 sider
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minste pris
500,1 000,3 000,4 500,9 000,18 000,-

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

- lykkelige er de kristne, til tross for at de blir forfulgt for sin
tro.

Snakke med noen!
Ring 815 33 300
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Boken ” Syv hemmeligheter, En roman og kommentarer til Bergprekenen” er sommeren 2015 kommet i 2. utgave. Boken inneholder syv sider
med spørsmål til Bergprekenen som også kan brukes i en bibelstudiegruppe. Boken har vært brukt i bibelgrupper og nettopp hvordan ”Saligprisningene” skal gjennomføres i praksis, har medført mange interessante kommentarer.
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Noen må være med

Det skal i år være valg på nye menighetsråd.
I den anledning har menighetsbladet tatt kontakt med
Gro Bjørklund fra Dalen og Ole Sundby fra Enebakkneset, for å få noen erfaringer gjennom 4 år i Dalen
menighetsråd.

Som menighetsråd ser man vel kirken fra ”innsiden?”
gro: Ja, og det er positivt å oppleve kirken fra denne
siden. tidligere hadde jeg et litt dystert blikk på
kirke og gudstjeneste, men etter å ha vært med i
menighetsrådet, har dette endret seg.
Ole: Samarbeidet med de ansatte i kirken har vært
veldig givende og har betydd mye for meg. Det er
fint å arbeide sammen for guds sak. Man oppdager jo også hvor forskjellige vi er som mennesker,
og har ulike synspunkter på ting. Det er jo
positivt, for da utfyller vi hverandre. Jeg har
i tillegg sittet i gudstjenesteutvalget og har fått
være med å behandle mange interessante saker.
Vi treﬀer ofte rådets medlemmer som kirkevert?
gro: Ja, og det er en fin måte å bli kjent med folk på.
Samtidig er dette en sak jeg brenner for. Jeg ser
for meg at også andre enn vi i menighetsrådet
kan ta denne oppgaven, kanskje en fra dåpsfølget
- når det er dåp.
Så jeg vil oppfordre andre til å prøve seg. Det er
fint og givende å få delta i gudstjenesten på
denne måten.

Ole: Som kirkevert kommer man nærere de som
kommer til samvær i kirken. En fin opplevelse
som jeg har hatt stor glede av.

Har du fått bety noe for kirke og menighetsliv?
gro: Skal noe fungere må noen være med å gjøre noe.
Dette gjelder også for kirken. gudstjenester, dåp,
konfirmasjon - for å nevne noe.
Skal kirkelivet pulsere, trengs det medarbeidere,
og her ville jeg bidra!
Ole: Jo, bl a som kirkevert har jeg fått delta aktivt
under gudstjenesten. Men jeg vil også si at samarbeidet i menighetsrådet har betydd mye for
meg, og gitt meg mange gode erfaringer.
Har kirken noen framtid i Dalen?
gro: Vanskelig å si, men jeg er veldig bekymret.
Det er sørgelig å se at det er så få som bruker
kirken. Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre
for å rette på dette, men det blir i allefall en utfordring til det neste menighetsrådet.
Kirken må være en åpen kirke der alle kan føle
seg velkomne.
Ole: Ja, men det avhenger av at menighetsrådet har
oppgaver og ideer som er interessante for
menigheten. Viktig å være kreativ og komme
med nye innspill som kan pirre interessen...
Tor Kristiansen

Med hagen full av blomster og ca. 350
engler i huset koser Helle Holter-Hovind
seg med å planlegge og pynte Fet kirke til
både høsttakkefest og Allehelgenssøndag.
Menighetsbladet har vært på besøk hos
Helle og Per Holter-Hovind for å få en
prat med dama som gjennom 17 år har
pyntet Fet kirke til høsttakkefest og til
allehelgenssøndag. Fet menighet har i
alle disse årene satt stor pris på dette, og
folk har gledet seg til å komme til kirken
på disse søndagene hvor det bugner av
blomster, frukt, grønnsaker, lys og
engler i våpenhus og kirkerom. Og at
det blir pyntet til høsten og i flere år
framover, er jeg ganske sikker på.

Det er når jeg gir, jeg får
Hun holder nok på så lenge helsa holder, sier mannen
Per smilende. Helle protesterer ikke, men sier at hun
liker å bidra med dette, og at det er hyggelig å få
positive tilbakemeldinger på jobben hun gjør.

Helle Holter-Hovind fylte 80 år i juli, men er fortsatt i
full aktivitet hjemme på gården Hovin. Hit kom hun i
1968 fra Bærum, hvor hun er født og oppvokst. Hun er
vant til gårdsarbeid hjemmefra, men utdannet seg til
kostholdsøkonom og jobbet i perioden 1962 – 67 som
koldjomfru på 1. klasse på cruiseskipet «Bergensfjord».
Hun har også jobbet 6 år på Håpets Dør. Her på Hovin
har hun fått styre hus og hage uten innblanding fra min
side, kommer det kjapt fra Per da jeg spør om hvilke
oppgaver hun har hatt på gården.
Ja, og i tillegg har jeg jo hjulpet til når du har trengt
hjelp til andre ting på gården da, kommer det raskt fra
Helle.
to barn har det også blitt, og oppfølging i oppveksten
med skolegang og fritid har Helle tatt seg av. Der
ungene var aktive, var Helle med. Fet jente- og guttekorps har mye å takke Helle for. Det finnes nok ingen
i Fet som har solgt så mange lodd for korpset som
Helle. i tillegg har det blitt mye jobb med ting som
skulle lages og ordnes til julemesser, lotterier og
loppemarked. Med begge barna i 4 H har det blitt
dugnader her også. Selv mannen har fått hjelp når
Skogeierlaget skulle ha sine møter.
Sine egne interesser har hun fått dyrket gjennom aktiv
deltakelse i Fet Bondekvinnelag og i Fet røde Kors. i
tillegg betyr vennegjengen som møtes regelmessig i
syklubb mye. Det er også venner som bidrar når frukt

og grønnsaker skal høstes og klargjøres til alle kurver og
trau hun bruker i pyntingen av kirken. Noe må også
kjøpes inn, da Helle ikke har egen kjøkkenhage. Men
blomstene som benyttes, har hun selv. Det er ca. 150
meter med staudebed på gården, pluss mange potter
med gule georginer som Helle liker spesielt godt. Så her
finner hun alt hun trenger til høsttakkefesten.

Jeg tar vare på all originalemballasje for den trengs når
alt skal fraktes til kirken, forteller Helle. i kjelleren
henger det spesielle esker på rekke og rad hvor jeg har
skrevet «ikke kast meg. Jeg skal benyttes til
høsttakkefest», fortsetter Helle og ler.
Helle har et eget album med bilder fra pyntingen oppgjennom årene. Dette er godt å ha når planleggingen
finner sted. i forkant av allehelgenssøndag tenker Helle
nøye igjennom hvilke engler som skal få være med til
kirken. Det blir som regel noen forskjellige fra år til år
da ikke alle englene får være med hver gang. Med
engler, speil og store og små lysestaker med til sammen
ca. 150 lys, blir det alltid en strålende utstilling i kirken
denne kvelden.
Flott at gudstjenesten er på kvelden, for virkningen av
lysene blir så mye flottere da, sier Helle, som synes det
er givende og morsomt å pynte opp i kirken.
Og det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger på
jobben jeg har gjort, sier hun til avslutning på praten
vår.
Fet Menighetsblad takker for praten, og slår fast at det
er noe riktig og godt i ordtaket: Det er når du gir, du får.
Kristin Kyhen Ramstad

Ole Sundby fra Enebakkneset og Gro Bjørklund fra Dalen deler sine erfaringer fra arbeid i Dalen menighetsråd.
12

FEt MENigHEtSBlaD

Nr.

3 2015 – ÅrgaNg 61

FEt MENigHEtSBlaD

Nr.

3 2015 – ÅrgaNg 61

13

nærmere veier og folk. i forkant av alle MP luftfotos
flygninger gjennomføres nøye planlegging med tilhørende risikoanalyser, samt at det innhentes tillatelser fra
grunneiere og det gis informasjon til eventuell
tredjepart i operasjonsområdet. Sikkerhet har alltid
høyeste prioritet. av hensyn til personvernet har MP
luftfoto alltid dialog med personer som befinner seg
nærmest operasjonsområdet. alle multikopterne skal
kunne autolande selv dersom noe skulle gå galt med
radiokontrollen. Da vil de komme tilbake og lande der
de tok av fra. Det er derfor viktig å holde folk og skuelystne på sikker avstand fra take-off og landingsområdet der MP luftfoto opererer fra.

To Fetsundgutter
i front over takene og under vann
En historie om to som har gått langt i å kombinere high-tech og ”kunst” på fritiden.
Martin Taraldset og Pål Forus med sine små hjelpere i sin tidlig fase av MP Luftfoto. Foto: Solveig Taraldset.

MP Luftfoto er en liten hobbyvirksomhet innen luftfotografering fra multikopter. Virksomheten drives av
«MyggPilotene», Martin Taraldset og Pål Forus, begge
bosatt i Fetsund. Martin og Pål har begge fløyet
modellfly i ca. 22 år. Sammen har de fløyet modellfly i
Lukeenga Aerodrom modellflyklubb og deler felles
lidenskap for fly, film, luftfoto og multikopter.
Filmfotografer
De siste 2 ½ årene har MP luftfoto vært aktive med å
bistå naturfotograf Øystein Søbye og hans nye «Øyeren
film» på oppdrag fra Nordre Øyeren Våtmarksenter.
Den opprinnelige planen til Søbye var å få med luftscener i den nye filmen, filme reservatet fra lufta men
også nært bakken. Dette var ikke mulighet å få til med
konvensjonelt helikopter, som var både dyrt, støyende
og krevende. Kort tid etter at samarbeidet med Søbye
startet opp ble det klart at det var behov for egen godkjenning for å få lov til å fly i naturvernområdet. MP
luftfoto og Søbye fikk etterhvert innhentet tillatelse
med dispensasjon fra vernebestemmelsene fra Fylkesmannen i Oslo/akershus mot å stille opp i lokalavisen
rB og informere lokalbefolkningen om prosjektet og
den planlagte flyaktiviteten.
i tillegg måtte MP luftfoto innhente tillatelse fra
luftfartstilsynet for å kunne operere multikopter i forbindelse med et kommersielt prosjekt samt en tredjeparts
ansvarsforsikring. Det ble utført et omfattende arbeid for
å få på plass de nødvendige tillatelser. MP luftfoto fikk
tildelt Operasjonstillatelse nr. 21 og nå, 2 år etter, er det
over 250 godkjente luftfototaktører i Norge (NrK
luftfoto kom faktisk etter oss). april 2013 var alle pa14

pirer og godkjenninger på plass.
Den første flyturen inne i reservatet ble gjennomført
18.mai 13. De første flygningene ble gjennomført med
3-motors tricopter og et lite goPro Hero videokamera,
men etter hvert bygde MP luftfoto større og mer avanserte plattformer for å kunne bære tyngre kamerautstyr.
i dag opererer MP luftfoto blant annet et 8-motors
Octocopter med stort videokamera og egen kameraoperatør. gjennom hele oppdraget med Søbye har utviklingen fortsatt i hurtig tempo og utstyret har blitt
kontinuerlig forbedret. alt for å få til bra videofilm fra
0 til 125 meter over bakken, aller helst i fint og vindstille
vær for minst mulig vibrasjoner og best mulig resultat.
Myggene
i MP luftfotos flypark finnes det nå tricopter,
Quadcopter, aquacopter, Octocopter og u-båt. Utstyret
kan benyttes til å filme i nesten alle slags værforhold.
U-båten går ned til et par meter dyp og aquacopteret
kan filme i regnvær og lande på vannet, for så å fly
videre. De mellomstore Quadcopterne er til nærfilming
av objekter, natur, inne i skog og over fjell. De er som
små mygg og de summer. Den teknologiske utviklingen
har bidratt til at MP luftfoto nå kan benytte
kameragimbaler som bidrar til å gi helt stabile bilder,
uavhengig av hvordan multikopterene forflytter seg.
Dette, sammen med direkte overføring av video til
bakken, gjør at man til enhver tid har full kontroll med
både motiv og farkost.
Oppdraget i Øyeren har for det meste foregått uforstyrret og langt fra bebyggelse. Utfordringen i forbindelse med dette nye oppdraget er at flygning må foregå
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Å vise fram bygda fra lufta
Å få bidra til å vise naturreservatet fra lufta har vært
både utfordrende og spennende. logistikk og
familieliv måtte passe sammen. Båtturer, batterier,
kamerautstyr, testing, finjustering av utstyr,
morgensol, kveldsol, mygg, regn, vinter, kulde og
varme. Myggpilotene, Martin og Pål, ønsker å bidra i
nærmiljøet og gjør alt dette kun på hobbybasis. Med
begge i full jobb er dette kun å betrakte som en seriøs
fritidsaktivitet. Men felles interesse for det lokale
rundt Fet med tilhørende flott natur ønsker «MyggPilotene» MP luftfoto å fortsette å filme og ta bilder
for å kunne vise den flotte «bygda» vår der glomma
møter Øyeren. Hvorfor navnet MyggPilotene? – jo vi
flyr «mygger».
Mer informasjon i tekst, bilder og film på:
https://www.facebook.com/MyggpiloteneMPluftfoto
https://vimeo.com/channels/mpluftfoto

2015 - et jubileumsår

Kortfilm om
våre kirker og
livet i dem
Fet kirke fyller 125 år, Dalen kirke 110 år,
Fet kirkekor har jubilert, og våre hjemmesider
fyller 5 år.
Vår organist Jo Dalene har mange talenter. Hun lager
for tiden kortfilmer om aktivitetene som foregår gjennom året i våre kirker, også i Fet og Dalen. Med
timelaps film har hun gjort dette. Samtidig kom MP
luftfoto som skulle ta luftfotografering av kirkene.
Dette var tilfeldig. Dette materialet skal hun bruke for
å lage flere kortfilmer. Filmene skal vises i forbindelse
med gudstjenester, i Dalen kirke den 25. oktober, og i
Fet kirke er det ikke bestemt dato. i tillegg vil filmene
bli lagt ut på våre hjemmesider og facebook. Jeg gleder
meg til å se filmene!
Harald Støvind

Martin Taraldset og Pål Forus

Den størte av farkostene er dette octocopteret som Pål flyr. Martin styrer kamera via skjerm på bakken.
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Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Velkommen Janne

DIN ELEKTRIKER
I NÆRMILJØET

Telefon 63 88 05 67
FEtSUND StaSJON

FriSØrSalONg
Og
SOlStUDiO

Skulleruds
Begravelsesbyrå
1960 løken
tlf. 63 85 00 95/91 85 10 96
(Hele døgnet)

Troll Hundefor

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

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

Alt i rørleggerarbeid

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

Tlf.: 63 88 36 79
Mobiltlf.: 90 10 46 59

ring 63 88 10 00

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

Sven-Erik Stigen
Barkenesveien, 1903 Gan

Vårt vaskeri tilbyr:

Vår pakke- og monteringsavdeling

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

påtar seg ulike typer pakkeoppdrag.

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

Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. gjennom
arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening.

Vennligst kontakt oss på telefon 63 88 86 00 eller e-mail: post@heia-vita.no

FEt MENigHEtSBlaD

Mer himmel i Fet og Dalen med Janne Sukka som ny
sogneprest
Biskop atle Sommerfeldt har tilsatt Janne i stillingen som
sogneprest i Dalen menighet. i tilsettingsprosessen ble
hun også innstilt som nummer en av både Fet menighetsråd og Dalen menighetsråd. Hun har vikariert i stillingen
siden januar 2015. Så mange har allerede møtt henne.
Janne er gift med Marianne Wienenga. De flyttet inn i
presteboligen på Stensrudfeltet i mai måned. Janne har to
bonusbarn som de har et felles ansvar for. De føler seg
godt mottatt både i lokalmiljøet og i menigheten. Hun
har forståelse for at mennesker vurderer hennes valg med
å gifte seg med en kvinne som problematisk – men det er
helt greit at vi ikke er enige om dette spørsmålet, sier hun.
- Hva er viktig for deg i din nye stilling?
Jeg ønsker å bli brukt, jeg er til for andre mennesker i alle
aldrer og situasjoner. Jeg brenner for kirkens diakonale
arbeide her hvor jeg lever og møter mennesker.

Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!»
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Janne Sukka og Marianne Wienenga tar seg ofte en kaffekopp utenfor butikken

Nr.

3 2015 – ÅrgaNg 61

FEt MENigHEtSBlaD

Nr.

3 2015 – ÅrgaNg 61

Det betyr blant annet å bygge opp et større og sterkere
fellesskap der hvor vi møtes, i gudstjenester, dåp, konfirmasjonsarbeidet, begravelser og vielser. Det er viktig at
de som møter til våre gudstjenester føler seg hjemme. Da
må vi ha en god søndagsskole og arrangementer i kirken
med god musikk og mye glede.
Jeg møter også mennesker utenfor “kirken” som for eksempel på butikken og i marka. Der kan det også bli gode
møter mellom oss. Jeg har interesse for jakt og setter stor
pris på det sosiale i dette miljøet. rundt bålet i en kveldsstund har jeg erfart flere gode møter om våre levde liv. Jeg
er opptatt av at vi i større grad må ta vare på og vise respekt for vår natur.
“Mer himmel på jord” er Borg bispedømmes nye slagord
i deres strategiplan for 2015 til 2020. Det er ingen liten
himmel i Dalen, men med Janne under denne himmelen
tror jeg den vil bli større.
Harald Støvind
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Folkedansmesse

Fetsund Normisjon
Misjonshuset, Faldalsveien 13
Les mer på: http://www.fetsund.normisjon.no
Yngres I, (2.- 4. klasse)
annenhver mandag
Kl. 18.00 – 19.30:
Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause
med salg av bolle og drikke.
Kontakt: tormod Bergerud tlf. 916 57 303
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. Kontakt:
Knut Hodnebrog tlf. 905 44 293
Bibelgrupper / fellesskapsgrupper
Et lite og omsorgsfullt fellesskap for å vokse i sitt personlige kristenliv, utvikle nådegavene, øke sin bibelkunnskap, og få gode venner.
gruppene holdes i hjemmene.
Kontaktperson: Einar taranger tlf. 988 45 398

Liten & stor (Barnefamilier)
Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor
suppegryte. Prat rundt kaffen, mens ungene leker.

Torsdag 3. september:
„De små grå” - seniorkor fra aurskog.
ledet av menighetspedagog Bjørn Skogstad.
andakt ved inger Jeanette eller „nabopresten”.
Torsdag 1. oktober:
Sjømannsmisjonen:
- i kurs Med Smil for nye 50 år!
Ved regionsekretær Knut Erik Skarpås,
som også holder dagens andakt.
Torsdag 5. november:
god humor - en åpner i ulike fellesskap.
ved prest og tidl. geralsekretær, forfatter og
humorist anfin Skaaheim, som også holder
anakt.
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Strikkekafé
Med eller uten strikketøy, - her samles damene til en
uformell prat i et hyggelig miljø.
Kontakt: Solvor Kvebek tlf. 478 05 619
Kvinneforening
Møtes i hjemmene hver tredje tirsdag i måneden.
Kontakt: Berit Breen tlf. 90142 876
NORTRIM
Fotballtrening hver tirsdag fra kl 21.00 til kl 22.00 i
gymsalen på Hovinhøgda skole.
Kontakt: Per Heggedal tlf 481 83 386

Kringen

er plassen for liten og stor
Kringen brukes av barn, unge og seniorer.
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: 11406789103.
Hjemmeside: www.kringen.org
Følg også Kringen på Facebook.

KFUK-KFUM speider

Konseptet er som før: Åpning med hovedforedrag, sang, musikk, lunsjbord, utlodning og
andakt.

Vil du bli KFUK-KFUM speider?
ta kontakt med:
Peter Straumann mobil: 920 53 912
eller Eva Horsfjord 928 91 029
Vi har nettside speider.net.

alle som kan møte på formiddagen er velkommen!
Kontaktperson: Steinar Årdal 906 25 486

Noe du lurer på så ta kontakt med Kjellaug Solemdal
473 17 778, leder i Fetsund KFUK-KFUM

FEt MENigHEtSBlaD

Fet kirke 11. oktober kl.18.00

Jan Tore Lauritsen
med gjester

Skjetten leikarring kommer til Fet kirke for å
fremføre Folkedansmessen

Kommer til Fet kirke igjen

«Hildring – fra overtro og tvil til tro og frelse»

Bønnemøte
Mandager 20.00 - 21.00:

Seniortreff på Kringen
Høsten 2015
Torsdager kl.11.00 - 14.00

Gospel og blues konsert
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Ved hjelp av spill, dans og sang vil de prøve å gi
uttrykk for hva denne tittelen forsøker å formidle.
Musikere fra Voss, toten, gudbrandsdalen og
romerike spiller sammen med Skjetten leikarring.

tirsdag 20. oktober!
Billetter kr 200 for voksen og kr 150 for barn under
16 år, selges hos rett i Saksa i Fetsund og på
billettservice.no fra 1. sept.

Ny trosopplæringsmedarbeider i menigheten

Mette Helen Berg er ansatt som vikar i menighetene
for Sindre Hovland fram til 1. juni neste år. Hun skal
jobbe med trosopplæring sammen med menighetspedagog Elisabeth amundsen Kjos. Hun har erfaring fra

Gansdalen Normisjon

September
Onsdag 2. kl. 19.00
Mandag 14. kl 11.00

Onsdag 16. kl 19.00
Onsdag 30. kl 19.00
Oktober
Onsdag 14. kl. 19.00
Mandag 26. kl. 11.00

Onsdag 28. kl 19.00
November
Onsdag 11. kl 19.00
Onsdag 25. kl 19.00
Mandag 30. kl 11.00

Desember
Onsdag 9. kl. 19.00
FEt MENigHEtSBlaD
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barnehager og skole, samt assistent for barn/unge med
funksjonshemming og er besøkshjem.
Privat er hun småbarnsmor og bor i Flateby med mann
og 3 barn.

Møte
Formiddagstreﬀ. Besøk av Hanne Lunder.
Hanne lunder har vært i guatemala mange ganger.
Hennes nære relasjoner og glødende engasjement for folket der skal vi få ta del i
gjennom fortellinger og lysbilder.
Møte.
Besøk av Ivar Gjerdi.
Møte.
Besøk av Ole Johannes Jorud.
Møte.
Besøk av or Haug
Formiddagstreﬀ. Besøk av Inger Lise Skauge.
inger lise Skauge begynte å samle på servietter som liten jente. Nå har hun
”verdens største samling”. Det er mange spennende historier knyttet til
serviettmotiv, og vi får høre noen av dem og selvsagt se mange forskjellige servietter.
i tillegg byr hun på trekkspill og sang.
Møte
Møte.
Besøk av Hans Tore Løvaas
Møte.
Besøk av Ole Johannes. Jorud
Formiddagstreﬀ Besøk av Nils-Tore Andersen
Nils-tore andersen er kjent gjennom indremisjon, Misjonsselskapet,
Misjonsalliansen og har vært fast radioandaktsholder i NrK + mye, mye mer......
Han har bl.a. skrevet boka ”tantene og Vårherre”.
i dag besøker han oss og kåserer om både skjemt og alvor.
Møte.

Besøk av Erik Wilberg.
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Fet Røde Kors
Det var konfirmasjon i Dalen kirke
søndag 31. mai, og i Fet kirke
lørdag 30. mai og søndag 6. juni.
Vi håper alle fikk en fin og
minnerik dag.

røde Korshuset Ungdommen
leies ut til møter, selskaper og
sammenkomster.
Kontakt aud Magnussen
tlf: 930 22 328

Årets konfirmanter

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

Utleie av Dalheim

Vi har: Stor og liten festsal
Kjøkken med kjølerom
Koselig peisestue
Møterom
Stor parkeringsplass

Kontakt rita Pedersen
tlf. 63 88 36 64 / 991 24 200
Eller e-post: lajoh@combitel.no

Utleie av Misjonshuset
i Falldalsveien 13

- Minnesamvær
- Møter
- Barneselskap - Konfirmasjon
Henvendelse:

Einar taranger, tlf 63 88 15 85 / 988 45 398

Fetsund Normisjon

Selskaps-/
møtelokale?

SLEKTERS GANG

Døpte

Døde

Kasper Elias Skaarer
Caroline Holum Økseter
lucas Christensen Sandbo
Mie Buraas reinhold
Karina Oulie
theodor Werner aastebøl
William Svendsen
Victor Øverbekk lyseng
Sondre Bergsjø Sanderlien
trym Enger Hjelle
Henrik Johnsen Karlsrud
Jørgen løe
Emilie Sandaker
Kornelia Jovum-Sterud
Benjamin Bue
Nora Halvorsen
Marie Skjønhaug
ingunn Nyhammer Johansen
Jonathan Westbye-green
Emil Hedum Sellin
isa Konstanse Melby Klasson
Eva Olivia arnstål-Berntsen
agnes Halvorsen Stave
ingrid Oline Burhol Eriksson
Olivia ramstad-gray
Josefine Hauge Jensen trolsrud
Emma angelica Kiil Nygård
amanda Sophie Solheim Vadla
amalie Sakshaug Eriksen
linus Hagberg Hillingseter
Herman Bjørnådal
liam Høiden Sletta
Nicolai Kokkim arntzen

gunnar Sundby
f.1946
Engebret thoner
f.1931
f.1938
arne Oddvar Huatorpet
May lisbeth Berg
f.1933
Olena Dahle
f.1922
astrid Elfrida Olsen
f.1917
f.1945
laila Kirsten Karlsen
Erik Martinsen
f.1956
Jorunn irene Høgenhaug
f.1929
Jan Brandt Egelund
f.1928
Per leon Sletholen
f.1929
reidun Skovli aas
f.1944
gunnar Olsen
f.1936
Bjørn Sæthre
f.1952
Ole Johnny Berglie
f.1946
Marit gallie Berge
f.1971
Jorunn Johansen
f.1937
ragnar Prestløkken
f.1927
Yvonne iselin Sletta
f.1987
Yngve David Kvebæk
f.1953
Carl thomas Viking gjestad Jensen
f.1992
Johanne Nanna Hoff-Jenssen
f.1919
Dagmar Wigernæs
f.1916
Synøve Hunæs
f.1938
Josefine Hauge Jensen trolsrud f.2015
ragnhild gunvor Ølstad
f.1930
Oddbjørn Sandberg
f.1940

Vigsler

Marianne Joelsen og Morten Erik Eines
liv-turid Nærli og Jørgen Kristensen
therese teigen og Stian andré Berntsen
Cathrine Kivedahl og thomas Halvorsen
linda Jeanette Sandnes og Erik-aleksander Stabel

lei Enebakkneset
grendehus!
ta kontakt med Jane albertsen på tlf.
911 57 277.

Roven Grendehus
har til leie:
Selskapslokaler m/peis
Velutstyrt kjøkken
Pent uteområde
tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.
Kontaktperson:
Eivind Wahl 905 44 296
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Garderbakken 1, 1900 Fetsund
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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.

Sokneprest i Fet:
Inger Jeanette Enger
Prestebakken 1
1900 Fetsund
Mobil: 920 25 207
inger.jeanette.enger@
fet.kommune.no
Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Trond Hammeren
tlf. 63 88 41 40
E-post: trond.hammeren
@fet.kommune.no
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
ruudmuri@enebakkneset.no

Klokkene kaller på deg
6. september kl 11.00
Fet kirke
DElta-gudstjeneste
Presentasjon av årets konfirmanter
15. søndag i treenighetstiden,
luk 10: 38-42
Ofring: menighetens konfirmantarbeid

11. oktober kl 11.00
Dalen kirke
DElta-gudstjeneste
Høsttakkefest og 4-årsbok
20. søndag i treenighetstiden,
Mark 10:2-9
Ofring

8. november kl 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
24. søndag i treenighetstiden,
luk 12:35-40
Ofring: Menighetsarbeidet

6. september kl 18.00
Dalen kirke
DElta-gudstjeneste
Presentasjon av årets konfirmanter
15. søndag i treenighetstiden,
luk 10: 38-42
Ofring

11. oktober kl 18.00
Fet kirke
Folkedansmesse
20. søndag i treenighetstiden,
Mark 10:2-9

15. november kl 11.00
Fet kirke
Høymesse
25. søndag i treenighetstiden,
Matt 14:22-34
Ofring: Eget misjonsprosjekt

18. oktober kl 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
21. søndag i treenighetstiden,
luk 16:19-31
Ofring: tV-aksjonen

22. november kl 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
Domssøndag / Kristi kongedag,
Matt 25: 1-13
Ofring: Kirkens SOS i Borg

25. oktober kl 11.00
Dalen kirke
DElta
Kulturgudstjeneste
Markering, Dalen kirke 110 år
Ofring

29. november kl 11.00
Fet kirke
DElta- gudstjeneste
lysVåken, 11-åringer
1. søndag i advent,
Matt 21:10-17
Ofring: Stefanusalliansen

13. september kl 11.00
Fet kirke
DElta-gudstjeneste
Høsttakkefest og 4-årsbok
16. søndag i treenighetstiden,
Matt 5:10-12
Ofring: Strømmestiftelsen
20. september kl 11.00
Fet kirke
Høymesse
17. søndag i treenighetstiden,
luk 7:11-17
Ofring: KFUK /KFUM - global

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

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

27. september kl 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
18. søndag i treenighetstiden,
Matt 8:5-13
Ofring: Kirkens sosialtjeneste

Fet og Dalen fellesråd
leder:
May Solfrid Stensrud
tlf. 924 33 214
may.stensrud@gmail.com

Menighetspedagog:
Elisabeth Maria
Amundsen Kjos.
Mobil: 91718938
elisabeth.kjos
@fet.kommune.no

4. oktober kl 11.00
Fet kirke
Høymesse
50-årskonfirmanter
19. søndag i treenighetstiden,
Joh 7:14-17
Ofring: Menighetsarbeidet

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: 21. september

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

22

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

Sokneprest i Dalen:
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

1.november kl 11.00
Dalen kirke
Høymesse
allehelgensdag,
Matt 5:13-16
Ofring
1.november kl 14.00
Enebakkneset gravlund
Minnemarkering på allehelgensdag

Kjære givere
gavekontoen til menighetene er: 1275 60 32478
til menighetsbladet: 1275 20 31264
gaver fra kr 500,- er skattefrie.
En stor takk til alle givere!

Kirkeskyss
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.

Trosopplærer:
Vikar
Mette Helen Berg
tlf. 977 40 272
E-post: menighetskontoret
@fet.kommune.no
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www.fetogdalenkirker.no

1.november kl 17.00
Fet kirke
Musikkandakt
Ord og toner i sorg og savn
allehelgensdag,
Matt 5:13-16

Kristian Høntorp kommer gjerne og henter de
som trenger kirkeskyss, men det må avtales på
Sekretær:
Frøydis Waldorff
froydis.waldorff
@fet.kommune.no

Hver søndag kl 11.00 er det gudstjeneste i
enten Fet eller Dalen kirke høsten igjennom.
informasjon om hvilken kirke, hva slags
gudstjeneste og hvem som deltar er å finne i
dagsavisene og på vår hjemmeside:
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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
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Gospel og blues konsert

Jan Tore Lauritsen med gjester
Fet kirke tirsdag 20. oktober!

N r. 3 - s e p t e m b e r 2 0 1 5

61 . å rgan g

Billetter hos rett i Saksa i Fetsund og på billettservice.no

sammen på veien

