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.:
Inger Jeanette Enger takker for
seg ettet 12 år som sogneprest.

Våre valg

Hva er nåde?

Det er mange viktige spørsmål som skal
besvares med det første, og som vil gi
konsekvenser for flere generasjoner fremover.

Harald Støvind

- Skal vi bli en større kommune?
- Hvor kommer den nye brua, og når kommer den? Og hvordan leve i mellomtiden?

Da Rælingen og Fet ble delt.
Utviklingen av kirken frem til
reformasjonen.
Hva skjer for barn og unge i
kirken.

- I skole- og barnehageplan for de neste 10 år foreslås det å legge ned
Hovinhøgda og Garderåsen skoler for å bygge dobbelt så stor skole. Er dette lurt?
- Organisering og finansiering av Den norske kirke.
Hvordan, og hvem skal ha makta?
- Hver enkelt av oss bør stemme ved Stortingsvalget 2017 slik at vi får et
Storting og en Regjering de neste 4 år som har folket bak seg.
Noen av valgene skal gjøres lokalt, og flere av dem henger sammen. I dette
nummeret av menighetsbladet har vi to innlegg som også belyser store valg vi
har hatt før, ett om da Fet og Rælingen ble delt og det andre om når vår kirke
ble reformert. I prosessen mot valg kan det bli sterke fronter mellom
mennesker. Hvem er på mitt parti?

Forsidebildet
Tradisjonen tro ble Skauendagen åpnet med
en friluftsgudstjeneste.
I år var det Fredrik Larsen-Mehren som
holdt gudstjenesten.
Foto : R. Lein

Ved de store spørsmålene som jeg har nevnt over er min vurdering at temaet
identitet er sentralt. Vi mennesker er avhengig av å ha en identitet for å være
en person og det blir naturlig å dele oss inn i grupperinger som for eksempel
fetsokning, politiker fra et parti, arbeidstaker osv. Vi må høre hjemme et sted.
Jeg er en hvit kristen mann fra Fet, til forskjell fra å være en mørkhudet muslimsk
kvinne fra Skedsmo. Mens vi begge er et menneske med en grunnholdning i livet
og som bor på Nedre Romerike. Ved å gå i møte med de andre vil vi kunne oppdage at vi ikke er så forskjellige, og derved tror jeg også målet med å bli den
beste utgaven av seg selv blir lettere å oppnå.
Hvem er jeg? Hvem er vi, og hvem er de andre? Svarene finner vi etter min
mening i en større (og bedre) dialog mellom oss mennesker.
Ønsker oss alle gode valg.

«Nåde» er et ord vi ikke bruker så mye i dagligtalen,
annet enn i faste ord og uttrykk som «ingen nåde»,
«benådning» og «avskjed i nåde». Men i kristelige
sammenhenger brukes ordet «nåde» mye. Det er et av
de kristne kjerneordene som kanskje er blitt en
klisjé. Et ord vi ikke lenger tenker over hva betyr,
eller som brukes som om alle kjenner betydningen.
Så hva betyr «nåde»?
Den egentlige betydningen av nåde er gratis, dvs. å få
noe ufortjent og uten betingelser. Femhundreårsmarkeringen av reformasjonen gir oss mulighet til en
fornyet forståelse av Guds nåde, slik Martin Luther i sin
tid fikk. Som ung munk strevde Luther med spørsmålet
«Hvordan finner jeg en nådig Gud?» For Luther var
preget av sin tids skremmebilder av Guds vrede og
straff. Teologien han lærte fortalte at menneskets frelse
ikke bare var avhengig av Guds nåde, men også av egen
innsats i form av gode gjerninger, bønner og fromhetsøvelser. Men selv om han levde et fromt klosterliv,
fryktet han å ikke holde mål overfor Gud. Luther fant
først fred med Gud da han forstod at han ikke ble rettferdig for Gud gjennom egne gjerninger, men bare ved å
ta imot frelsen som en gave. En gave Gud gir ved Jesus
Kristus og hans død og oppstandelse for oss.

Guds betingelsesløse
Karin Krissly
nåde og barmhjertighet
er et godt budskap også for oss mennesker i dag. Det er
nok ikke lenger Guds krav vi strever med å oppfylle.
Men livet selv er blitt et krav for mange. For vi lever i et
samfunn med så stor vekt på økonomisk vekst, personlige prestasjoner og vellykkethet, at vi fanges av en nådeløs forventning om å lykkes med alt. Det er ikke lenger
Guds blikk vi frykter, men de andres. For når selvgodheten får rom, kan vi mennesker virkelig være nådeløse
mot hverandre. Vi er ikke lenger opptatt av hva som er
synd og lar oss ikke tynge av skyldfølelse. Men skam og
selvforakt kan få oss til felle en nådeløs dom over oss
selv.
Vi mennesker bærer fortsatt på en lengsel etter å være
sett og elsket. Vi lengter etter et håp som kan gi mening
og livsmot. Denne lengselen får sitt sanneste og dypeste
svar i evangeliet om Guds nåde ved Jesus Kristus og det
han gjorde for oss. For Gud har skapt oss og elsker oss,
og kunne ikke se oss gå under i vår egen kretsing om oss
selv. Guds nåde er alltid der først. Vi gjør oss ikke fortjent til den, vi oppnår den ikke, vi bidrar ikke til den.
Nåden mottas i tro, en tro som også er Guds gave. Det
viktigste i livet er ikke det vi får til, men det vi får.
Dypest sett er alt nåde.

Martin Luther levde i en annen tid og kjempet med
andre spørsmål enn vi gjør i vår tid. Men evangeliet om

Nåde være med deg!

La oss be..

Bibelord:

for en „kul” og meningsfylt konfirmanttid.

av nåde er dere frelst, ved tro.
Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte av seg selv.

for gode dialoger mellom oss.

Ef 2:8-10
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Takk

for meg!

Vår kjære sokneprest gjennom 12 år, Inger
Jeanette Enger, er opptatt av å få takket hele
bygda for godt og konstruktivt samarbeid
når hun nå forlater stillingen og blir sokneprest i Råholt menighet i Eidsvoll kommune.
I intervjuet med Menighetsbladet ber Inger Jeanette
pent om at overskriften på intervjuet må bli «Takk for
meg!», og redaksjonen oppfyller her dette ønsket. Den
18. juni ble det holdt avskjedsgudstjeneste i Fet kirke
for soknepresten med etterfølgende kirkekaffe. Her var
det mange som tok ordet for å takke og gi noen varmende ord på veien videre. Hun holdt selv en tale hvor
hun snakket om hvordan det hadde vært å være sokneprest i Fet. Under intervjuet med Menighetsbladet tar
hun opp igjen emner og temaer fra denne talen.
- Disse 12 årene i Fet kommune har vært viktige i min
prestegjerning. Jeg hadde ønsket meg en prestestilling på
landet, og er takknemlig for at jeg fikk mulighet til å være
i Fet, sier Inger Jeanette med alvor i stemmen.
- Dette er 12 år i livet mitt som jeg alltid vil ha med meg,
fortsetter hun tankefullt. Jeg opplevde å bli tatt godt imot
av menigheten, bygdas politiske og administrative miljøer,
fortsetter hun.

Inger Jeanette er opptatt av en kirke som er til for folket
– folkekirken, og hun ønsker at folk skal være opptatt av
kirken sin, at den skal skape engasjement og interesse,
og at formidlingen skal gi trygghet slik at folk som
kommer til kirken, skal kjenne seg igjen. Hun er opptatt
av å få fram hvor viktig Menighetsrådets arbeid er for at
kirken skal være levende, og at det er innbyggernes bidrag som sikrer forankring og tilhørighet.
- Sammen med Menighetsrådets medlemmer har vi fått til
mange ting. Her vil jeg spesielt nevne at en ny lokal grunnordning for gudstjenestens liturgi er på plass, og den er
tydelig og godt forankret i både menighet, råd og utvalg.
Jeg er spesielt stolt over å ha etablert «Kirkens bord» på
Pålsetunet. Hver torsdag møter vi folk over en kopp kaffe og
en prat. Her blir både daglige utfordringer og verdensproblemer drøftet. Det er alltid meningsfylt å være til stede
for folk som trenger det.
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Inger Jeanette ser tankefullt fram for seg og
fortsetter med å gi alle som har bidratt i Fet
menighetsråd gjennom hennes 12 år i Fet, ros og anerkjennelse. Hun forteller at hun har samarbeidet med
mange kloke mennesker med spennende erfaringer og
en stor vilje til å gjøre en dugnadsjobb – «ta en tørn» for utvikling av folkekirken i Fet. Dette setter hun stor
pris på.

- For å få til et aktivt gudstjenesteliv er det gudstjenestedeltakere, klokkere og kirkeverter som har bidratt til å
gjøre gudstjenestene meningsfylte, reflekterer Inger
Jeanette med ydmykhet i stemmen.
- Kirkerommet betyr mye for meg, og jeg vil savne både det
og ikke minst folk i bygda, svarer Inger Jeanette på spørsmålet om hva hun vil savne mest når hun nå forlater
prestegjerningen i Fet.
- Jeg opplever også at vi i Fet er gode på gravferder. Jeg er
ydmyk overfor alle som har vist meg tillit og overfor alt de
ber meg om å videreformidle om deres kjente og kjære.
Da Inger Jeanette begynte i Fet, hadde hun noen ambisjoner som hun forteller at hun ikke har greid å få på
plass. Disse tingene som hun er oppriktig lei seg for at
ikke har funnet en løsning ennå, håper hun at det vil
arbeides videre med. Dette gjelder:
- Et menighetshus i tilknytning til kirken som gir rom
for alle aktiviteter som i vår tid hører med til menig
hetsarbeidet.
- En diakonstilling som skal jobbe med medmenneskelig omsorg og være fellesskapsbyggende.
- En samlokalisering av alle som arbeider i kirken i
Fet, da det er viktig med arbeidsfellesskap og
samordning av ressursene for å få helhet og
sammenheng i alt kirkelig arbeid.
Fra 1. juli i år trer Inger Jeanette Enger inn i stillingen
som sokneprest i Råholt kirke i Eidsvoll. bygdefolket og
Fet Menighetsblad takker for alt hun har bidratt med i
Fet og ønsker henne lykke til i videre arbeid.
Kristin Kyhen Ramstad
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Da Rælingen og Fet ikke lenger var ett

88 år siden Fet og Rælingen ble delt
Kommunestyret i Rælingen kommune behandlet
15.06.2016 en sak om anbefaling av fremtidig kommuneinndeling i vår region. Kommunestyret fattet
med 30 mot 5 stemmer følgende vedtak: Rælingen
fortsetter som egen kommune. Dette vedtaket viser at
innbyggerne i Rælingen holder fast ved delingsvedtaket for snart 100 år siden.
I år er det 88 år siden Fet og Rælingen ble delt, og Rælingen ble egen kommune. Denne delingen var et
resultat av en lang prosess. I disse kommunesammenslåingstider kan det være interessant å ta en titt
på denne prosessen, og hvordan man den gangen
argumenterte for en deling av to kommuner. Menighetsbladet har hentet informasjonen fra den talen
daværende Fet-ordfører Osmund Kaldheim holdt ved
70-årsmarkeringen for Rælingen som egen kommune,
30. juni 1999.
Det var 5 prestegjeld i området frem til reformasjonen:
Fet, Rælingen, borgen, Faller og Øyasæter. Etter reformasjonen i 1537 var det to kirker i prestegjeldet. Fet var
hovedkirke, mens Rælingen var annekskirke. Kommunen Fet ble til etter formannskapsloven i 1837 og
kommunens grenser fulgte prestegjeldet. Kirkene var
forøvrig i privat eie i 130 år - frem til 1854 - da de ble
kjøpt tilbake av kommunen.
På 1860-tallet skjedde det mye i Fet. Kongsvingerbanen
ble åpnet og lensene flyttet fra bingsfoss til Fetsund.
Mye plank ble skåret på sagbrukene langs Øyeren, og
planken ble transportert til Christiania. Transporten
kunne bli svært ensformig, og hestene visste veien både
fram og tilbake. Kanskje kommer uttrykket plankekjøring fra denne transporten.
Sagbrukene i Lillestrøm med tilhørende virksomheter ga
arbeidsplasser for bygdene rundt. Flere bodde i Rælingen og en del også i Fet og arbeidet i Lillestrøm og
Strømmen.
Kommunikasjonene oppgis som hovedårsak til utskillelsen av Rælingen. Kanskje var byggingen av nye
Rælingsvei en medvirkende årsak til at gamle ferdselsårer over vannet ble erstattet av veier som var raskere,
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tryggere og bedre på alle måter.
Skilsmissesøknaden av 15. mai 1925 oppgir som „grund
for andragendet”: „Fet og Rælingen sogne, som danner et
herred, ligger paa hver sin side av vassdraget Nitelven og
Øieren. Forbindelsen mellom de to sogn er vanskelig og
foraarsaker mange ubehageligheter og meget unødig tidsspilde for dem som skal ha med kommunens administrasjon
at bestille. Avstanden er for mange kommunale tillidsmænd
optil 60 km frem og tilbake mellom hjemmet og kommunelokalet ved Fetsund. Og for at komme til møtestedet i
sin egen kommune, maa representantene, naar veier og føre
gjør det ufremkommelig over elven, reise gjennom to andre
kommuner. Alt dette kunde undgaas, om Rælingen blev
egen kommune. Kommunikasjonsforholdene blev lettet i
betydelig grad og interesser kunne mer samle sig om de
mange oppgave en kommune har at løse”.
Om det var forbundet med fare å reise gjennom disse to
nabokommuner nevnes ikke, men tydeligvis var
omveien besværlig.
antall skatteytere og deres samlede formue for sognene
Fet og Rælingen er grundig redegjort for både i
søknaden og i påfølgende dokumentasjon.

I delingssøknaden ble det understreket at: „Forholdene i
de to sogne er jevnt gode. Jordbruk og skogbruk utgjør
hovednæringen, og der er jevn velstand. Det er saaledes
ingen tvil om at det er økonomisk forsvarlig at utskille Rælingen sogn som egen kommune”.
Da delingssøknaden ble sendt 15. mai 1925 var dette
andre forsøk. Tidligere søknad om deling var blitt avslått i 1922. begrunnelsen for avslaget fremgår ikke. Ut
fra dokumentene i siste runde er det grunn til å anta at
det forelå grundig dokumentasjon bak den første
søknaden, at saksbehandlingen var omstendelig og tiden
lang før søknaden ble avslått.
Herredstyret i Fet vedtok i 1925 å søke om deling med
22 mot 2 stemmer. Representantene fra Fet herred
hadde flertallet i herredstyret og kunne, om man hadde
ønsket, ha stoppet saken. Motstanden mot delingen
kom derimot fra Rælingen. I en uttalelse til delingen fra
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Bildet tatt ca 1924 av den første rutebilen mellom Lillestrøm og Rælingen. Bildet hentet fra digitaltmuseum.no
fattigstyret heter det: „Minoriteten (Karl Tomter, Ytre
Rælingen) fant det paakrævet, at naar spørsmaalet om deling var reist, burde Rælingen ytterligere deles og Øvre Rælingen helst bli et herred sammen med Lillestrøm”.
Etter at delingssøknaden var innsendt er det tydelig at
oppsitterne i Rælingen protesterte i 1925. Saken ble utsatt for en særdeles langsom behandling og
tålmodigheten tok slutt i Fet. I brev til Det Kongelige
Justisdepartement heter det: „Vi protesterer derfor på det
bestemteste mot at en del privatpersoner, nu da delingen er
anbefalt av alle autoriteter, skal søke å forkludre den. Vi
mener at herredstyret er den institusjon som har den aller
bedste forståelse av hvad der gavner de to bygder bedst, og
det er vor bestemte mening, efter vort kjennskap til de kommunale forhold, at de to nye herreder vil klare sine økonomiske forpliktelser. Ved en deling vil man få mer oversikt
over den kommunale administrasjon og skatteinnkrevingen
vil bli mer effektiv”.
Det er interessant at man den gang begrunnet delingen
med effektivisering av den kommunale administrasjonen.
I dag brukes samme argument for en sammenslåing.
Fra søknaden ble sendt i mai 1925 ble den sannsynligvis
liggende i Justisdepartementet i 2 1/2 år. Ulike
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departementer og fylkestinget måtte uttale seg. Disse ba
om ytterligere opplysninger fra kommunen. Noe av
tidsbruken kan kanskje forklares med at saken ble oversendt fra departement til departement og til fylkesmann
og fylkesting. Oversendelse var bokstavelig ved at saksmappen - den ene som fantes - ble fysisk sendt rundt.
Flere purrebrev etter mappen avslører at når mappen
stoppet, stoppet også hele saken. Men i 1929 var delingen et faktum.
Mellomkrigstiden var en spennende politisk brytningstid. Da redaktør asbjørn Dørumsgaard ble ordfører i
1914 var han den første ordfører fra Det norske
arbeiderparti. Han satt som ordfører i Fet kommune
fram til 1929 da delingen var gjennomført, og han ble
etter hva jeg har forstått ordfører i Rælingen og siden
partieier for sin egen bygdeliste. Etter delingen ble lærer
Frithjof Dørumsgaard ordfører i Fet, også han fra DNa.
Dokumentene og de enstemmige vedtakene tyder på
sterk vilje for å skille ut Rælingen som eget herred.
Faktisk finnes det i særutskriftene fra delingssaken ikke
noe motstand fra Fet mot utskillelsen - kun fra Rælingens egne.
Einar Borud
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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

Utviklingen

Paven er valgt for å videreføre Peters plass i kirken

av kirken vår

fram til reformajonen
I de første årene etter Jesu oppstandelse oppsto det
en rekke små menigheter. I begynnelsen fikk
menighetene undervisning om Jesus og hans virke av
apostlene, og de var deres første ledere. Menighetene
holdt gjerne til i private hjem. De var preget av stor
omsorg blant medlemmene og av en økonomisk delingsmodell. De levde tett sammen, delte mat og husrom, og de tok seg av hverandre når det oppsto
sykdom eller når alderdommen satte inn.
I gudstjenesten var nattverden et hovedmoment. Dessuten viderefortalte de hva de hadde hørt om Jesus og
hans ord.
Etter hvert ble enkelte ekstra flinke til å huske fortellingene om Jesus, og til å dele dem med de andre. I
samtalene rundt slike fortellinger, oppsto det behov for å
finne forklaring på hva liknelser og fortellinger om Jesus
betydde. Noen ble flinke til å lage slike resonnementer
omkring det de hadde hørt. De trengte at noen av dem
8

kunne ta seg av praktiske og økonomiske ting i fellesskapet. Slik ble det etter hvert ordninger med ledere i
menighetene.
De som var særlig flinke til å fortelle, fortolke og undervise de andre ble etter hvert kalt biskop. Den første av
dem var disippelen Peter. Til ham hadde Jesus sagt
(Matteus 16, 18): ” „Du er Peter, og på dette fjell vil jeg
bygge min kirke, og helvetes porter skal ikke vinne over
den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelriket, og hva
du så binder på jorden, så skal det også være bundet i
himmelen, og hva du enn løser på jorden, så skal det
være løst i himmelen”.
Paulus skrev en rekke brev til de første menighetene, og
fra disse forstår vi at apostlene leder menighetene og at
Peter var den øverste lederen.
Her har vi et grunnelement for katolisismen, eller om en
vil for Den katolske kirke. Peter er deres fremste leder.
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Etter hans død, sto menigheten uten en øverste leder.
Derfor valgte de en av biskopene til å ta oppgaven med
å fylle Peters stol og de kalte ham for Pave.
De kristne gruppene eller menighetene sto fra første
stund i opposisjon til andre grupper. Vi kjenner til at de
var i strid med andre jøder, som ikke hadde valgt å følge
Jesus og slutte seg til menighetene etter ham. Men det
var også andre, med annen gudstro, som ikke likte de
nye menighetene og deres tro. De opplevde dem som en
trussel mot den tro de hadde og den samfunnsordning
de kjente. Dette førte til forfølgelser mot de kristne i
store deler av Romerriket. Noen kristne fikk valget mellom å avsverge Kristus og slutte seg til forfølgernes
religion eller å bli drept – på grusomt vis. Mange holdt
fast ved Jesustroen inn i døden, og ble de første
martyrer.
Forfølgelsene fortsatte fram til omkring år 300. Da ble
keiser Konstantin den store enehersker i Romerriket.
Han gikk selv over til kristendommen, og dermed fikk
de kristne menighetene ikke bare legitimitet, men etter
hvert stor makt.
Siden fortellingene om Jesus i de første årene ble
videreført i muntlig form, og senere ble skrevet ned etter
diktat eller avskrift, var det mange muligheter for ulike
fortåelser av det som hadde skjedd – og av Jesu ord. Da
tekstene ble skrevet ned, oppsto mange misforståelser,
og det ble gjort tilføyelser som de som lagde avskriftene
syntes passet inn i sammenhengen. I denne prosessen
ble også noen gamle fortellinger, fra andre kulturer,
flettet inn som en del av de hellige tekstene.
De ulike tolkningene av tekstene og fortellingene førte
til konflikter mellom ulike kristne grupper. Forskjellen i
tro mellom menigheter kunne bli ganske stor.
Stridighetene mellom menighetene førte til at keiser
Konstantin kalte inn til et møte for kirkeledere. Det ble
holdt i Nikea i år 325.

samfunnet, var det naturlig at også kirkens ledere fikk
samme slags drakter som embetsmennene, og siden den
gang har katolske biskoper og kardinaler hatt de typiske
draktene som de anvender den dag i dag. bispedraktene
er altså opprinnelig romerske embetsmannsdrakter.
I dette systemet fikk Paven stor makt. Og etter hvert
som tiden gikk fikk forskjellige paver lyst på stadig mer
makt. Det var bakgrunnen for at en av dem – trolig
mellom år 750 og 850 – laget et falskt skriv: Den konstantinske skjenkelse. Den innebar en gave til pave
Sylvester I og hans etterfølgere: De skjenkes
herredømmet over byen Roma og hele det Vestromerske
riket. Gaven skulle være keiserens takk for at paven
hadde undervist ham i den kristne tro, døpt ham, og
helbredet ham fra spedalskhet på underfullt vis. allerede
på Luthers tid var det skriftgranskere som kunne bevise
at gavebrevet var falskt. Likevel var den tradisjonelle
troen på det nok til at Pavens makt ble enorm. Noen
keisere protesterte mot den, og det førte til store konsekvenser for enkelte av dem.
På Luthers tid var altså Pavens og Kirkens makt nesten
altomfattende. Kardinaler, erkebiskoper og biskoper forvaltet makten på vegne av Paven. Å forvalte denne
makten kunne omfatte å ilegge straffer som ekskommunikasjon (egentlig utestengelse fra nattverden) eller
bannlysning, og til og med å avsi dødsstraff.
Keisere, konger og andre fyrster var ikke alltid begeistret
for den makten som Paven og hans folk hadde fått.
Noen av dem var også lystne på å overta kirkens eiendommer, slik at de selv kunne hente ut inntektene fra
dem. Kurfyrster var fyrster som i det tysk-romerske riket
hadde rett til å delta i kongevalg. Denne retten svekket
innflytelsen til Pavens folk, som gjerne ville at konger og
keisere skulle oppfatte seg som utpekt av Paven.
Per Erik Borgen

Forhandlingene i Nikea resulterte i første utgave av Den
nikenske trosbekjennelse. Den fastsatte at den kristne tro
inneholdt troen på at Gud er en og tre (Far, Sønn og
Hellig Ånd) – treenigheten. Menigheter som hadde en
annen oppfatning av guddommen ble deretter utstøtt og
regnet som ikkekristne (kjettere) og også forfulgt og forsøkt utryddet.
Noe av det keiser Konstantin ble kjent for, var at han
organiserte både det militære forsvaret og sivilsamfunnet
på nye måter. I det sivile samfunnet opprettet han embetsmannsstillinger. Embetsmennene ble gjort lett gjenkjennelige for allmennheten ved at de fikk spesielle
drakter. Siden kirken ble gjort til en del av dette sivile
FET MENIGHETSbLaD
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Ikon som framstiller Konstantin og biskopene ved konsilet i
Nikea som holder opp den nikenske trosbekjennelse
9

300 %
oppmøte
Hver sommer tar jeg noen preste-uker på samme sted
ved polarsirkelen. Både presten og organisten der
nord trenger sommerferie så da er det behov for en
kombinasjonsløsning: en prest som samtidig kunne
være organist. For 20. gang dro jeg nordover til
Helgeland med dette oppdrag. Jeg gikk på nattoget i
Lillestrøm, så til Mo i Rana, deretter buss og båt til
Lurøy. Prestegjeldet inkluderer tallrike øyer, 12
kirker og prekensteder, både på fastlandet og ut til
det ytterste øyriket (Træna). Jeg bor omtrent midt i
hele herligheten.
Jeg bodde som vanlig i Lurøy prestegård, et tømret
nordlandshus med «alle rettigheter», en idyllisk sti ned
mot naustet, hvor jeg har min robåt liggende. Første
kveldsmaten inntok jeg på brygga ved naustet. Den ble
avbrutt av makrell-stimer og seistimer. Jeg sikret meg
neste dags middag før jeg fortsatte kveldsmåltidet. Så
satte jeg ut båten mens makrellen boltret seg i stimer av
småsild rundt støvlene, ja helt inn til støvlene. Et ubeskrivelig yrende liv! Da jeg etter hvert ror ut og slipper
ut pilken på dypere vann er det napp med det samme
snøret er i bunn, flere 2-kilos torsker. Og rammen for
det hele er den typiske nordlandsnatta, hvor sola
nærmer seg horisonten - før den går opp igjen - og
farger både himmel og sjø i gull og sølv. Ubeskrivelig
vakkert.

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.

20 år – hvor samtalene går om alt fra a til Å, men mest
om været.
Så lysner det og da er det ikke grenser for hvor fint det
blir på Helgeland. Og nettopp en slik dag skal jeg holde
søndagsgudstjeneste på ei øy hvor det bor noen ganske
få mennesker. Plassen heter aldra, med fjell rett opp fra
havet til 900 meters høyde. Det bor 14 mennesker der,
med stort og smått. To gårder drives, med ku og sau.
Mange hus står tomme om vinteren, men om
sommeren kommer fraflyttede folk tilbake til gamle
tomter. Det gamle skolehuset er nå grendehus. Her
holdes det en – én – gudstjeneste i året og den har i de
senere år vært ved undertegnede. Foran står det gamle
trø-orgelet, så det går fint an å kombinere prestejobb og
organistjobb. Vi starter med «Fagert er landet». Vel 40 er
til stede – det vil si en frammøteprosent på 300. Store
og små synger av full hals – og alle er enige i at noe fagrere land enn Helgeland er vanskelig å finne, selv om
fjellskrentene er så bratte at selv sauene kan gå seg fast.
Dagens prekentekst er om den gode hyrde som forlater
de nittini sauene for å finne den ene som han savner.
Enkeltmenneskets umistelige verdi – uavhengig av stand
og stilling - er en tanke som kommer fra den kristne tro
og er grunnlaget for hele vår vestlige kultur - med
menneskerettigheter og det hele. Du er verdifull, du er
elsket! Etter Fadervår og velsignelse er det kirkekaffe
som overgår alt du kan forestille deg. Mye er annerledes
enn hva vi er vant til her sør, det gjelder også fremmøteprosenten. Men kirken er den samme her som der. Også
i Fet kirke lyder det samme budskap: Du er umistelig.
Vi sees.
Med hilsen,
Arild Romarheim
(«Korsveipresten»)

Så kom uværet – som varte ei hel uke, også det ubeskrivelig. Kald regntung vind slår mot rutene i den
gamle prestegården. Folk holder seg inne. Men mine
oppdrag må utføres. Det skjer med sykkel iført heldekkende regntøy. Du tror aldri det kan bli pent vær igjen.
Et tilfluktssted er kaffekroken på butikken hvor det
sitter gamle bekjente som jeg har fått gjennom de siste
10
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Ny-restaurert
harmonium i Dalen
Mange kjenner disse instrumenter som gamle
møbler som står i et hjørne og samler støv.
Men det er verdt å vite at det er faktisk et lite
stykke av både norsk og amerikansk kulturhistorie. Dette instrumentet var Dalen kirkes
aller første orgel fra 1905, da kirken var nybygd.
Den første som spillte på den var Kristian C.
Foss, bestefar til Grete borud. Etter at kirken fikk
et pipeorgel i 1972 ble det lille orgelet flyttet ut
av kirken og gitt til Einar Foss som en gave fra
kommunen. Heldigvis har familien borud tatt
vare på det, og nå er det tilbake i sitt opprinnelige hjem.
Det heter egentlig „harmonium”, men har også
andre navn som pumpeorgel, trøorgel og noen
kaller det for prestesykkel! Klangen har mer til
felles med et trekkspill eller munnspill enn et
orgel. Det har også mulighet til å regulere volum
på en mer ekspressiv måte. På fransk heter det
"orgel expressif".
Mellom 1850 - 1910 ble disse instrumentene masseprodusert i USa. Det var også fabrikker i Europa. I
Norge ble det produserte 40.000 pumpeorgler, og 650 ble
importert fra andre land.

Dalen kirkes harmonium var laget av Carpenter Co. i
Vermont og ble kjøpt i 1905. Det var nr. 107161 av de
126.000 harmonier som Carpenter Co. lagde mellom 1850 1917.

USa hadde mange
harmoniumfabrikker. Instrumentet selv ble utviklet på
akkurat riktig tidspunkt for å
nå et svært voksende marked.
Tusenvis av europeiske innvandrere kom til USa for å
etablere et nytt liv. Kirker ble
bygget, og med bølger av
religiøse vekkelser kom det
også et stort behov for musikkinstrumenter i kirken, hjemmet og skoler. Pianoer var
tunge, dyre og lett utsatt for å bli ustemt. Pumpeorgler var
lettere å bære og flytte rundt, og de ble ikke påvirket av
fuktighet og temperaturforandringer. Stor produksjon
kunne gjøres med nyutviklete maskiner som kunne
håndtere metal og treverk, dampmotorer kunne gi kraft til
store fabrikker. Dette rimelige instrumentet var
tilgjengelig for et marked på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Etter 1900 var det færre og færre
harmonier i produksjon. Elektriske
orgler, pianoer, og radioer var på vei
inn. Etter andre verdenskrig begynte
pumpeorgler å bli et glemt instrument og mange ble kastet bort.

Velkommen til
konsert i Dalen
kirke søndag
15. oktober kl.19.00
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Dalen menighetsråd er stolt over å ha
restaurert Dalen kirkes første orgel og
at det nå er i bruk igjen. Det er arjen
Stolk som står for restaureringen.

Kom gjerne på konserten søndag 15. oktober kl.19.00 og
hør på dette fascinerende instrumentet. Konserten har et
amerikansk tema, og det blir mer enn bare orgelmusikk. Et
damekor vil også synger amerikanske sanger, og vi håper at
flere fra familien borud vil spille sammen med orgelet.
Jo Dalene

11

Hva skjer á? For barn og unge i kirken
Riv gjerne ut denne siden og heng den
opp på tavlen hjemme!
Dersom det er påmelding skjer dette på
www.fetogdalenkirker.no – påmelding.
Glemte du påmeldingsfristen?
Bare ta kontakt!
Alle arrangementer for barn og unge er gratis.

Søndagsskole
Fet kirke, søndager kl. 11.00.
Oppstart 3. september. Les mer om søndagsskolen i
egen artikkel i bladet. Høstens datoer er 3.9, 10.9, 17.9,
15.10, 29.10, 12.11, 19.11 og 10.12. Ingen påmelding.

Babysang
Fet kirke, hver mandag fra 12.00 til 13.30.
Oppstart 4. september, siste gang 27. november
(høstferie 2.10.) Ingen påmelding, alle er hjertelig velkommen!

Barnekor
Vi øver onsdager i Fet kirke kl. 17.00 til 18.00.
For barn fra 2. klasse og oppover. Første øvelse er 13.
september, og det er øvelse i oddetallsukene. besøk fetogdalenkirker.no for å lese mer og se bilder fra
barnekoret. Der kan du også melde deg på.

2-åringenes dag i kirken.
Søndag 17. september i Fet kirke
kl. 13.00 – 14.00
Vi skal være sammen i
kirkerommet, lete etter sauen som
er blitt borte og kose oss med litt
kirkesaft og kake. Du skal også få
med hjem den fine «Min kirkebok
2». I den finner du tegneserien om sauen Krølle som går
seg vill, fortalt etter lignelsen om den bortkomne sauen.
Vi blir også kjent med bo og Nora som leter etter
Krølle. Kanskje kan toåringen hjelpe dem med å finne
ham? Min kirkebok 2 inneholder både sanger, kunst og
nytegnede bilder tilpasset toåringer.
Vi gleder oss til å treﬀe familiens 2-åring og hele
familien. Påmelding innen 14. september.
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Deltatreﬀ – for deg som fyller 8, 9 eller
10 år i år.
Lørdag 23. september i Fet
kirke Kl. 12.00 – 16.00

Vi skal gå på en oppdagelsesreise inn i en verden av kristne
symboler. Noen av disse
symbolene har du sett så mange
ganger, at du kanskje ikke tenker på at de er symboler,
mens andre symboler ikke gir noen mening før du har
lært litt om dem. Dette håper jeg blir gøy.
Påmelding innen 21. september.
Vi gleder oss til å treﬀe deg igjen! Og du - ta gjerne med
en venn.

Dalen kirke:
Til deg som fyller 4, 5 eller 6 år i år
Søndag 24. september kl. 16.00 – 18.00.
Velkommen til kveldsstund i Dalen kirke!
Vi ønsker velkommen til litt lek, undersøke kirken vår,
spise litt kveldsmat sammen og ha en liten andaktsstund
med utdeling av Min kirkebok 4, et spill om bo og
Nora til deg som blir 5 år og Min kirkebok 6.
Påmelding innen 21. september.
Vi gleder oss til å treﬀe deg og familien din!

Til deg som fyller 4 år i år.

5-åringenes dag i kirken.

Lørdag 21. oktober kl. 13.30 til 14.30.

Vi treﬀes søndag 12. november i Fet kirke kl. 16.00 –
18.00

Vi møtes til en hyggelig sangstund i Fet kirke Vi synger
blant annet sanger fra Min kirkebok 4, og koser oss med
litt kjeks og saft. Kaﬀe til de voksne. Ta med 4-årsboken
din om du har. Påmelding innen 19. oktober.

Til deg som fyller 6 år i år
Søndag 29. oktober kl. 16.00 – 18.00.
Velkommen til kveldsstund i Fet
kirke
Vi ønsker velkommen til lek,
undersøke kirken vår, spise litt
kveldsmat sammen og ha en
liten andaktsstund med utdeling
av Min kirkebok 6.
Påmelding innen 26. oktober.
Vi gleder oss til å treﬀe deg og familien din!
Min kirkebok 6 har farger og humor for liten og stor. Gjennom kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og
bilder vil seksåringen møte den kristne tro.

Til deg som fyller 6 og 7 år i år
Onsdag 8. november kl. 18.00 – 19.00.
Vi møtes til en sangstund i Fet kirke!
Denne dagen skal vi lære oss noen av sangene fra Min
kirkebok 6. Fet kirkes barnekor vil også være med og
lære sangene, så hvis du er nysgjerrig på hvordan det er å
synge i kor, er dette en fin anledning til å prøve! Vi vil
også leke litt og spise kjeks og drikke saft sammen.
Påmelding innen 6. november.

Søndag 15. oktober kl. 16.00 – 18.00.
Velkommen til kveldsstund i Fet kirke!
Vi ønsker velkommen til litt lek,
undersøke kirken vår, spise litt
kveldsmat sammen og ha en liten
andaktsstund med utdeling av Min
kirkebok 4.
Påmelding innen 12. oktober.
Vi gleder oss til å treﬀe deg og
familien din!

3-åringenes dag i kirken.
Vi treﬀes søndag12. november i Fet
kirke kl. 13.00 – 14.00
Påmelding innen 9. november.
Gjett hvem - Noahs båt
Her skal vi hjelpe Noah med å
finne dyrene på båten

Teaterforestilling Barnas bål.
Fredag 20. oktober kl 18.00.
aRTic Rose kommer og viser oss teaterforestillingen
barnas bål i Fet kirke klokken 18.00. Forestillingen
passer spesielt godt for barn og unge i alderen 11 – 18
år, men andre, også vi over 18 år, kan ha mye glede av
denne forestillingen og tankene den vekker hos oss.
Forestillingen er gratis. Les om forestillingen på kirkens
nettside.
FET MENIGHETSbLaD
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Noah skal ut og reise og tar med
seg mange dyr i båten sin. Vi hjelper Noah med å finne
ut hvilke dyr som har gjemt seg bak klaﬀene i boka. Det
er veldig fint om du har et kosedyr du kan ta med deg.
Vi skal også kose oss litt med boller og saft.
Vi gleder oss til å treﬀe deg og familien din.

FET MENIGHETSbLaD

NR.

3 2017 – ÅRGaNG 63

Har du tenkt på at Jesus og Kaptein Sabeltann kan ha
noe til felles? Det har vi og nå ønsker vi alle som fyller 5
år i år velkommen til Fet kirke, så vi kan fortelle om
Jesus og Kaptein Sabeltann. Det er veldig fint om du har
lyst til å kle deg ut, og kanskje har du en venn du har
lyst til å ta med.
Påmelding innen 9. november.
Vi gleder oss til å treﬀe deg!

Og Lys Våkenkoret Hei, du som fyller 11 år i
år!
Lørdag 2. desember samles
vi i Fet kirke kl. 17.00.
Der skal vi leke,
ha aktiviteter ute og inne,
lage gudstjeneste, spise – ha det gøy sammen!
Når kvelden kommer sover vi over i kirken.
Søndag spiser vi frokost sammen og forbereder oss til
gudstjeneste.
Når gudstjenesten er ferdig, ca kl.12.00, går vi hjem.
De som er ekstra glade i å synge og danse kan være med
på Lys Våkenkoret tirsdag 21. november kl. 19.00. Her
lærer vi LysVåkensangen og LysVåkendansen.
Påmelding innen 17. november til koret og 30.
november til overnattingshelgen.
Det er veldig fint om du har lyst til å ta med en venn.
LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer
rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud
og oss selv.

Deltatreﬀ for 8-, 9- og 10-åringene
Lørdag 9. desember i Fet kirke Kl. 12.00 – 16.00
Påmelding innen 7. desember.
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Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Velkommen!

$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
GLQORNDOHIDJKDQGHO

Søndagsskolen starter opp igjen

7OI

„Orgelbrus”
som selges til
inntekt for nytt
kirkeorgel i Fet,
og selges i
servicehuset
v/Fet kirke.

14

Ledig lager i Sparebua
90 kvm.
Kontakt oss på tlf. 92826220, e-post post@fetspare.no
eller via hjemmesiden til Fet Spareforening AS.
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Fra og med gudstjenesten 3. september
er det søndagsskole igjen!
Mette Helen berg starter opp søndagsskolen, og det blir
søndagsskole alle søndager som det er gudstjeneste i Fet
kirke bortsett fra i høytider og skoleferier og når det er
Delta-/familiegudstjenester. barna møter i kirken, og de
går samlet ned til servicehuset (bygget bak kirken) etter
første salme.
Hjertelig velkommen alle barn som ønsker å delta på
søndagsskole i Fet kirke – kl 11.00 på søndager.

Mette Helen berg kan treffes på mail:
mette.helen.berg@fet.kommune.no
eller på telefon 63886100/63888754 mellom 11.45 –
15.30 alle hverdager.
Enkelte søndager vil også Linda Olebakken Moe være
med eller holde søndagsskolen. Hun sitter for tiden i
Fet menighetsråd, og er medlem i trosopplæringsutvalget i Fet og Dalen.
Velkommen til alle barn – både små og store!
Vi håper på stor oppslutning!!
Sølvi Støvind
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Reformasjon i Våpenhuset
Om jeg visste at verden
gikk under i morgen, ville
jeg likevel gå ut i min
hage og plante et epletre i
dag.

Martin Luther.

I anledning markeringen av 500 år siden reformasjonen har Elisabeth Amundsen og Fet menighetsråd laget en utstilling i våpenhuset. Vi oppfordrer alle til å stoppe opp og lese tekstene.

Skulleruds
Begravelsesbyrå
1960 Løken

I høst vil du finne et «epletre» som vi
har laget i våpenhuset. Her håper vi
du vil stoppe opp litt og skrive «din»
tese på en gul lapp og henge på treet.
Vi er spent på hvor mange fine tanker
vi kan få gjennom høsten på dette
treet.
Elisabeth Amundsen

Brukerforum
Pålsetunet

DIN ELEKTRIKER
I NÆRMILJØET

Tlf. 63 85 00 95/91 85 10 96
(Hele døgnet)
Om ønskes kommer vi hjem
for samtale.
Vi er behjelpelig hele døgnet.

Telefon 63 88 05 67
FETSUND STaSJON

Medlemmene, fra venstre: Wenche Simonsen, Georg Landau, Christel Reynols , Pia Korsnes, Øyvind Veland, Gro
Sørensen og Bente Brenno.

Troll Hundefor
FRISØRSaLONG
OG
SOLSTUDIO
16

Vi er forhandler av Troll Hundefor
Når pris og kvalitet teller
www.troll-hundefor.no
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brukerforumet ved Pålsetunet er et forum for pasientens
og pårørendes meninger om drift og utvikling av sykehjemmet. Dette er sykehjemmets svar på skolens og
barnehagens FaU. Men det savnes en langt større oppFET MENIGHETSbLaD

NR.

3 2017 – ÅRGaNG 63

slutning omkring disse spørsmålene. Synspunkter og
spørsmål ønskes til følgende e-post adresse:
brukerforumet@fet.kommune.no, eller til Øyvind
Veland telefon 928 29 457
17

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

September
Onsdag 6. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Onsdag 20. kl. 19.00 Møte hos Jorun og bjarne
Kind (i Rælingen)
Mandag 25. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ.
besøk av arild Romarheim
Oktober
Onsdag 4. kl. 19.00 Møte på bedehuset.
besøk av arild Romarheim
Mandag 16. kl. 11.00 besøk av omas Støvind
berg. Tema: «Fetsund Lenser»
på bedehuset
Møte
Onsdag 18. kl. 19.00

Fetsund Normisjon
September:
Mandag 4. kl 1100 Strikkekafé.
kl 2000 bønnemøte.
Torsdag 14. kl 1800 Sangkafé: Dag Kristoﬀersen.
Mandag 18 kl 2000 bønnemøte.
Torsdag 21. kl 1930 Kveldens gjest: Ingvild anthonisen.
Tema: ”Misjonskveld – inntrykk fra Kambodsja”
Søndag 24. kl 1700 Samlingsfest. andakt v/Margrethe
Kollerud. Sang ved Sørumsand Soul Children.
Oktober:
Mandag 2. kl 1100 Strikkekafé.
kl 2000 bønnemøte.
Torsdag 5. kl 1930 Kveldens gjest: Sigmund Danielsen.
Tema: ”Når livet utfordrer troen”.
Torsdag 12. kl 1800 Sangkafé: asle Stølsdokken.
Mandag 16. kl 2000 bønnemøte.
Torsdag 26. kl 1930 Kveldens gjest: Øystein buer.
Tema: ”Hvilke ressurser kan vi bidra med i
kirke og samfunn - enkeltvis og som fellesskap?”
Mandag 30. kl 1100 Strikkekafé.

Liten og stor (barnefamilier)
Tirsdager 17 - 19:12/9, 10/10, 14/11 og 12/12.
Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor suppegryte.
Og en prat rundt kaffen, mens ungene leker.
Yngres I, (2.- 4. klasse)
annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 og 4/12.
Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause
med salg av bolle og drikke.

Yngres II, (5. - 7. klasse)
annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30:
4/9, 18/9, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 og 11/12.
Varierte aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg, bilbane
og spill. Noen temakvelder både på og utenfor huset. Pause
med kjøpt eller egenprodusert mat.

November:
Mandag 6 kl 2000 bønnemøte.
Torsdag 9. kl 1800 Sangkafé: Glade gutter.
Torsdag 16. kl 1930 Kveldens gjest: Leif Gordon Kvelland
Tema: ”Luthers syn på ekteskap og familie”
Mandag 20. kl 2000 bønnemøte.
Torsdag 30. kl 1930 Kveldens gjest: Kåre Skråmestø
Tema: ”Troen som kraftkilde i livet”
Mandag 27. kl 1100 Strikkekafé.
Desember:
Mandag 4. kl 2000
Torsdag 7. kl 1930
Mandag 11. kl 1100
Torsdag 14. kl 1800
Mandag 18. kl 2000

bønnemøte.
Samtalekveld. Vi deler troserfaringer.
Strikkekafé.
Sangkafé: arve Johansen.
bønnemøte.

Jultrefest 7. januar kl 1700.

Trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

Kringen

er plassen for liten og stor
Lørdagstreff

Seniortreff på Kringen

16. september,14. oktober og 18. november kl. 12.00
Vi snakker, spiller spill , synger og koser oss med vaffel.

1. torsdager i måneden kl.11.00 - 14.00

Grøtfest: lørdag 16. desember kl. 14.00 med julesanger
og trekking av vårt høstlotteri.

Kringen åpen barnehage
Åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl 9.00 - 14.00

TGIF (Thank God it´s Friday)
Et tilbud til ungdom fra 8. klasse og oppover. Det er samlinger ca. annenhver fredag på ulike steder. Målet er å
skape et trygt fellesskap der troen på Jesus og viktige
tanker ungdommer har, står i sentrum.
Kontaktperson: Tobias Wessel, t. 450 65 000

Fetsund Normisjon kan også tilby:
• bibel- og samtalegrupper
• Kvinneforening
• Fotballgruppe
• Utleie av Misjonshuset til møter, bursdagsfeiring,
dåp, konfirmasjon, minnesamvær m.m.

FET MENIGHETSbLaD

Desember
Onsdag 13. kl. 19.00 Møte

7. sept: Eldbjørg Haug: «Margrete av Danmark, den

norske dronningen som dannet Kalmarunionen».
5. okt: Ole-Jørgen Hurum: «arbeidstrening og

grønn omsorg ved Faldalen Virksomhetssenter, Hauger gård i Gan».

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

Misjonshuset, Faldalsveien 13 fetsund.normisjon@gmail.com Les mer på: www.fetsund.normisjon.no
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November
Onsdag 1. kl. 19.00 Møte på bedehuset.
besøk av bjarne Kind
Onsdag 15. kl. 19.00 Møte
Mandag 27. kl. 11.00 besøk av brødrene Rasmussen
og Jonny Hermansen
Onsdag 29. kl. 19.00 Møte
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aktiviteter / Lek (inne og ute) / Sang
Vi spiser sammen (husk matpakke)
kr 40,- pr barn.
Tlf: Ingelinn 473 03 182 / erese 981 18 932

Fetsund KFUK-KFUM speidere

2. nov: anne berger Jørgensen: «Misjonær i Japan

og fengselsprest i bodø»
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
trenger flere støttespillere og vi drømmer om ungdomsarbeid som
fenger dagens unge. Vi har knyttet til oss noen unge som bruker
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lokalene i privat regi og hjelper oss på arrangementer og dugnad.
Vi har også fått hjelp av våre kvinner med flyktningbakgrunn.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen!
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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Nye medlemmer

er alltid velkommen i kirkekoret.
Bli med Fet kirkekor og syng i anledning
Reformasjonens 500-års jubileum

Døpte

Vigsler
aina Elise Lorentzen Tallås
og Per andrè Tallås
Marianne Ovrid
og Kjell Kristian Lundsten
ada Sofie Nilsen
og Preben Klingenberg

«Luther og vegen mot nord»

Vi synger fra blant annet J.S. Bachs kantate nr. 80 og folkemusikkmessen av J.A. Lie
Et samarbeid mellom Fet kirkekor og Løken kammerkor

Konserter:

alicia Fleinsjø
og Øyvind Fjellbu Stubberud
Camilla Sund
og Petter Ingier

Løken kirke: tirsdag 31. oktober kl. 19.30
Fet kirke: torsdag 2. november kl. 19.30

Tusen takk Ditlev

aksel bjanes-Torp
Stella Hermine borud Söderström
Sondre Engen
Linnea Sofie Vogsted Rasmussen
Olav Faller Grime
William Kristen Khieonon Pickhard
Melissa Kjellsdatter Holte
Jonas Hagen Jensen
Martine Sparby
ada Elise Martinsen
Natalia andrea Espinoza
Jenny Hagen Jensen
Mathea Eilen Strøm
William Skeie Korsvold
Viktor Skeie Korsvold
Mateo Hillingseter
William Lunde Starå

Øvelser i Fet kirke på onsdager fra 6. september kl.19.00 – 21.00

For mer informasjon ta kontakt med kantor Jo Dalene 930 58 730

Ditlev Marken har vært ansatt som kirketjener/
kirkegårdsarbeider i kirkelig fellesråd for Fet og
Dalen siden mai 2014. Dessverre for oss så ønsker
han nå å bli pensjonist.

Lei Enebakkneset
Grendehus!
Ta kontakt med Jane albertsen på
tlf. 911 57 277.

Roven Grendehus

Vi takker Ditlev for hans store engasjement i jobben
både som kirketjener og kirkegårdsarbeider. Folk i Fet,
Dalen og Enebakkneset har satt stor pris på Ditlev’s innsats i de årene han har vært her. Han er en fargerik og
inspirerende person som det har vært svært hyggelig å
arbeide sammen med.
Lykke til med pensjonisttilværelsen!

har til leie:

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

Sølvi Støvind
20

Selskaps-/
møtelokale?
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Utleie av Misjonshuset i
Faldalsveien 13

- Minnesamvær
- Møter
- barneselskap - Konfirmasjon
Henvendelse:

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

Fetsund Normisjon

Fet Røde Kors
Røde Korshuset Ungdommen
leies ut til møter, selskaper og
sammenkomster.
Kontakt aud Magnussen
Tlf: 930 22 328

Døde

SLEKTERS GANG

Solveig Enerud
arild blåhella
Håkon Skovli
Ellen Oddfrid Mellum
Kari Vigdis Hagberg
Johanne Henriette borud
Elin Sofie Kristiansen
Edith Hermansen
Lajos Jenø Horvath
alfred Seter
Randi Magdalene Røed
Ivar Kvale
astrid Holte
berit Nicolaisen
Karl-Erik Linnerud
Odd Willi Haugen
Lillian Margrethe Vreimos
Ola Sundbakken
Helge Laget
Karin Synnøve Ringkilen
Eva Margrethe Mohagen
Kåre Engen
Kristian arnesen
Ivar Molstad
Grete Kristoffersen
aase Marie Taaje
Per Stenerud
Øyvind berg
Elin beate Sundsbø
Grethe Tveit
anne-Marie Granås
Hans Petter berg
Tove Sunde
bjørn Meidal
Håkon asbjørn Hagen

f.1933
f.1943
f.1924
f.1929
f.1945
f.1933
f.1951
f.1945
f.1939
f.1930
f.1926
f.1946
f.1933
f.1933
f.1944
f.1937
f.1928
f.1928
f.1926
f.1952
f.1946
f.1944
f.1949
f.1934
f.1956
f.1917
f.1925
f.1951
f.1984
f.1937
f.1937
f.1943
f.1950
f.1933
f.1921

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!

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

Menighetspedagog:
Elisabeth Amundsen
Mobil: 91718938
elisabeth.amundsen
@fet.kommune.no

www.f etogd ale nkirk er. n o
men ighe tsko nto ret@fet.kommune. no

Sekretær (vikar):
Mette Helen Berg
mette.helen.berg
@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 til fredag kl. 10.00–14.00
Prestene treffes etter avtale.

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

Dalen menighetsråd
Leder:
Elisabeth Ruud
Tlf. 993 02 157
ruudmuri@enebakkneset.no

Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Trond Hammeren
Tlf. 63 88 41 40
E-post: trond.hammeren
@fet.kommune.no

Fet menighetsråd
Leder:
Kari Drangsholt
Tlf. 932 81 728
kdrangsholt@gmail.com

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

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

Fet og Dalen kirkekontor, Rådhuset, 1900 Fetsund
E-postadresse: fetmb@online.no

Søndag 17. september kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp.
Søndagsskole
Reformasjonstema 2: Skaperverket er ikke til salgs
Matt 7,24-28

Søndag 10. september kl. 11.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Søndagsskole

Søndag 24. september kl. 11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp.
Høsttakkefest

Søndag 10. september kl. 19.00
Dalen kirke
Deltagudstjeneste med konfirmantpresentasjon

Søndag 1. oktober kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp.
50-års-konfirmantjubileum
17. s. i treenighetstiden - Joh 11,17-29.30-46

Tirsdag 19. september kl. 19.30
Fet kirke
Konsert med Håvard Gimse

Søndag 8. oktober kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse
18. s. i treenighetstiden - Matt 8,14-17
Søndag 15. oktober kl. 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste. Søndagsskole
Reformasjonstema 3:
Frelsen er ikke til salgs Luk 20,45-21,4
Fredag 20. oktober kl. 18.00
Fet kirke
Teaterforestilling ved aRTic Rose,
for alle aldre.

Vikarer i Fet og Dalen
Med forbehold om endringer. Se avisene og
hjemmesiden for mer informasjon.

www.fetogdalenkirker.no

Prostiprest:
Karin Krissly
Mobil: 481 03 861
karin.krissly@
fet.kommune.no

annonser: Kirkekontoret tlf. 63 88 61 00,
solvi.stovind@fet.kommune.no
Redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Tor Kristiansen,
Kristin Ramstad, Einar borud, Rolf Lein (desk og foto).

Vikarprest:
Fredrik Larsen-Mehren
Tlf: 971 86 599
fredrik.larsen-mehren
@fet.kommune.no.

Distribusjon: Fet Røde Kors
Gaver til Menighetsbladet: konto nr 1275.20.31264
Trykkeri: 07 Gruppen aS
Opplag: 4700
Innleveringsfrist neste utgave: 15. september 2017

Vikarprest:
Helga Maria Myklebust
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Femhundreårsmarkeringen av reformasjonen
vil prege gudstjenestene denne høsten, særlig
på fire temasøndager fastsatt av Kirkerådet.
Hovedtemaet for reformasjonsmarkeringen
er «Frigjort ved Guds nåde» og det blir konkretisert og aktualisert ved undertemaene:
"Frelsen er ikke til salgs", "Mennesker er ikke
til salgs" og "Skaperverket er ikke til salgs".
I oktober blir det også konsert og teaterforestilling med reformasjonen som tema.

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

Fet Menighetsblad

QR-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside

Klokkene kaller på deg

Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Håkan Thorängen

Mette Helen Berg vikarierer som sekretær i 50% ved
kirkekontoret i Fet og Dalen. Sammen med Frøydis W.
Teigen skal hun betjene kirkekontoret alle dager i uken.
Mette har vært vikar hos oss tidligere under Sindre
Hovlands permisjon høsten 2015 og våren 2016. Foreløpig er hun engasjert fram til mars 2018.
Velkommen tilbake til oss!

Prester i Fet og Dalen høsten 2017

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

Sekretær:
Frøydis Waldorff Teigen
froydis.waldorff
@fet.kommune.no
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Fredrik Larsen-Mehren er ny vikarprest i Fet og
Dalen. Han er foreløpig engasjert frem til nytt år. Han
skal ha gudstjenester og kirkelige handlinger både i Fet
og Dalen, og sitte i Dalen menighetsråd.
Vi ønsker ham hjertelig velkommen til oss!

For tiden er vi i en mellomperiode for prestetjenesten i Fet og Dalen etter at sokneprest Enger sluttet i august
2017 og sokneprest Sukka sluttet i mars. I høst dekkes disse to stillingene av sokneprest Fredrik Larsen-Mehren
(100 %), prostiprest Karin Krissly (50 %) og vikarprest Helga Maria Myklebust (50 %).
Prosessen med utlysning av soknepreststillingen i Fet er i gang med forventet tilsetting på nyåret.
Liv B. Krohn-Hansen, prost Østre Romerike.

FET MENIGHETSbLaD

NR.

3 2017 – ÅRGaNG 63

24

Håvard Gimse
Pianokonsert

N r. 3 - s e p t e m b e r 2 0 1 7

63 . årgang

sammen på veien

Fet kirke

Tirsdag 19. september kl.19.30
Håvard Gimse kommer tilbake til Fet
for å spille en pianokonsert med musikk av

Grieg, Debussy, Janácek, Rachmaninov og Sibelius.
Billetter kr.250,- barn under 12 år kr.100,- kjøpes ved inngangen
Kontant eller vipps: 45238 (Fet menighetsråd)
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