STYRK-gutta skaper trivsel og utvikling i Fet
interessen for idrett som ski, løping, sykling og o-løp
har både Morten og Per Arne. de var begge aktive utøvere av forskjellige idretter i ungdommen, og selv om
de nå begge er i 50 åra og ikke stiller til start i idrettskonkurranser lenger, er det viktig for dem å ha et liv fylt
med aktivitet.

Ved siden av å jobbe ved Kjelle videregående skole,
bruker Morten mye av fritida si til å planlegge, skrive
søknader og gjennomføre forskjellige friluftslivsprosjekter. Sammen med Per Arne som jobber med regnskap og er hobbybonde og eier av redskap og maskiner,
utfyller de hverandre helt perfekt.
Lettere å komme seg ut på tur
Morten og Per Arne har gjennom mange år arbeidet
med å gjøre det lettere for folk i Fet å komme seg ut på
tur gjennom arbeidet sitt med å utbedre eksisterende
stier. Stier er blitt ryddet, klopper og bruer har blitt
snekret og bidratt til å gjøre det lettere for folk å ferdes i
naturen. Mange stier og løyper er også blitt så godt
merket at alle til enhver tid vet hvor de befinner seg og
hvor de skal. Ved å organisere seg i STYRK har det også
blitt mulig å søke om eksterne midler til mange av prosjektene de har jobbet med og gjennomført de siste
årene.
Morten og Per Arne er nøye med å påpeke at uten et
godt og konstruktivt samarbeid med kommunen,
grunneiere, idrettslagene og velforeningene i bygda
hadde de ikke fått utført så mange tiltak som faktisk har
blitt realisert.

Gutta i organisasjonen STYRK tar på alvor kommunens
visjon om å skape trivsel og utvikling ved å bidra til å glede
og inspirere alle som er glad i natur og friluftsliv. I 2014
ble gutta tildelt Fet kommunes kulturpris for den enorme
dugnadsinnsatsen de har gjort i bygda.
Hvem er disse gutta i STYRK?
Menighetsbladet har hatt gleden av å møte Morten Likvern og Per Arne Aas som utgjør organisasjonen
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STYRK sammen med Jan Willy Åsly. Vårt første spørsmål var hva ordet STYRK står for, og da kom det kjapt
fra Morten og Per Arne:
Stier – Tilrettelegging – Ytelse – Rekreasjon - Krakker.
Samtalen med Morten og Per Arne handlet nettopp om
viktigheten av å legge til rette for rekreasjon gjennom å
opparbeide og rehabilitere stier, sette ut krakker for allmennheten og om å bruke seg selv i dette arbeidet.
FeT MenigheTSbLAd
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Mange prosjekter er gjennomført
da gutta ble spurt om å gi en oversikt over noen av tiltakene de har jobbet med, måtte jeg virkelig følge nøye
med for å få med meg alle prosjektene.
i 2009 gikk de sammen med mange andre om å lage
turvei over Ramstadmåsan og videre i retning Stensrud
fram til Orremåsaveien. Samme turvei ble oppgradert i
2014. Kongeveien som første gang ble opprustet i 1995,
har dette året fått en betydelig oppgradering på strekningen Vestre Svindal til Råsok. neste år vil de ta for seg
strekningen Svindal – dalheim.
Sammen med utbyggerne i Løkenåsen syd har STYRK
merket og gjort gamle stier tilgjengelig slik at de som
flytter inn i det nyeste boligområdet i Fet, får lett tilgang
til marka og Rovenstien som går fra dulpemyra til
Fjellsrud.
Svanestien på Bjanes
Fets innbyggere har i mange år benyttet seg av friluftsområdet og turveiene fra Søndre bjanes og ut i
FeT MenigheTSbLAd
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naturreservatet, men de som har gått i området i år, har
oppdaget at det er kommet flere nye merkede stier på
kryss og tvers. ”Svanestien” er en av disse. gutta i
STYRK har bidratt til at vi får en god naturopplevelse
helt fra stabburet på Søndre bjanes, langs elvekanten og
ut til fugletårnet. På turen kan vi hvile på en av de flotte
krakkene som gutta har laget og satt ut. Krakker er satt
ut langs mange stier og turveier. Alle har samme utforming og merket med navnet STYRK som gjør at vi lett
kan kjenne igjen hvor Morten, Per Arne og Jan Willy
har lagt ned mange dugnadstimer.

Minjarudkollen
På enebakkneset finner vi Fets høyeste topp,
Minjarudkollen. Sammen med enebakkneset UiL og
Akershus fylkeskommunes turstiprosjekt har gutta
bidratt med å lage nye stier, ryddet gamle, laget bruer og
klopper opp til toppen. Men de gir seg ikke med det.
Målet er å få realisert et tårn på toppen, og søknaden til
gjensidigestiftelsen om finansiering er så godt som klar.
Kulturpris 2014
Morten og Per Arne fikk i 2014 Fet kommunes kulturpris for sitt arbeid med å gjøre det lettere for innbyggerne å komme seg ut på tur. Ordføreren la spesiell
vekt på at gutta hele tiden tar initiativ til nye tiltak og
gjennomfører dem på en måte som er skånsomt for
terrenget og med øye for fine detaljer. Kulturprisen i Fet
gis til personer som har en evne til å yte en kulturinnsats
utenom det vanlige.
Menighetsbladet skjønner godt at det nettopp ble
Morten og Per Arne som fikk kulturprisen i fjor. Over
1000 dugnadstimer i året gir resultater som innbyggerne
i Fet nyter godt av. gutta blir inspirert og motivert av å
se at anleggene de har vært med på å lage, blir brukt, så
det er bare å komme seg ut på tur!
Friluftslivets år
2015 er friluftslivets år, og vi som bor i Fet, har mange
tilrettelagte områder rett utenfor stuedøra. Vi bør gjøre
ære på gutta i STYRK gjennom å bruke anleggene til
trening og trim. egen trening får gutta gjennom
arbeidet de utfører, og på spørsmålet om hva de er mest
stolte av, svarer de i kor: - den fine stien langs glomma
ute ved bjanes og alle krakkene vi setter opp.
Menighetsbladet ønsker lykke til med neste års prosjekter! Vi gleder oss til å besøke tårnet på
Minjarudkollen.
Kristin Kyhen Ramstad
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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

Hvordan
markerer du
Friluftslivets år 2015?

Guds menighet er
jordens største under

- Resultatene fra kirkevalget i Fet

noen av målene til Klima- og miljødepartementet, som er hovedansvarlig
for friluftslivets år, er å få flere til å komme seg oftere ut på tur. det er de
enkle hverdagsturene og andre aktiviteter i nærmiljøet som skal gis oppmerksomhet. Friluftslivets år blir markert med en rekke aktiviteter over
hele landet.

Tenk så fantastisk at vi kan være del av et stort under!
Et fargerikt under med et spekter av mennesker som
er helt forskjellig, med ulike meninger, tanker, alder,
kjønn, bakgrunn og så videre. For alle er jo del av
Guds menighet!

- Kulturuka i Fet med bl.a.:

det er de korte turene til nærmeste skogholt man vil slå et slag for, og ikke
nødvendigvis de lange turene til høye fjelltopper. det å få gode opplevelser
i nærmiljøet, gjør at vi blir mer aktive og friskere i kroppen og i hjertet. Vi
blir rett og slett glade av å være ute.

Ofte hører vi så mye om ulikhetene, om meninger som
brytes og om fellesskap som trues. Men jeg vil slå et slag
for fellesskapet, for det store underet. For heldigvis er
gud så mye større enn alle våre menneskelige forskjeller,
selv om vi av og til kanskje kan glemme det. Og under
guds himmel er det virkelig rom for hver og en av oss.

Denne gangen kan
du bl.a. lese om:

- Biskopens utfordring
om å ta ansvar for
medmennesker på flukt

- Intervju med rektor ved Fet
kulturskole, Ingun B. Elvhaug
Tur rundt Hvaltjern og til Hvalsetra
Akustisk aften med kulturskolens
lærere og elever

Kristin Kyhen Ramstad

Skal det bli en vane å være ute og nyte naturen, må det tilrettelegges. i Fet
er det mange som arbeider med dette. Fet kommune har vist at de mener
friluftsliv er viktig gjennom å gi kulturprisen i 2014 til organisasjonen
STYRK som gjør en flott jobb med å sørge for at vi som bor i Fet, skal
komme oss ut i skog og mark. et innblikk i hva gutta i STYRK jobber
med, vil du finne i et intervju i bladet.
Men mens vi går korte eller lange turer i nærmiljøet vårt, går tankene våre
til mennesker som er på flukt fra Syria gjennom europa med håp om fred
og trygghet for familien. det er godt å høre og oppleve at mange vil
hjelpe! her kan ditt bidrag utgjøre en forskjell!

Forside: Fra Kulturskolens forestilling
«drømmedans» våren 2015.
Foto: Jorunn Løvlie

To oppfordringer fra meg til deg: bruk litt av fritida di ute i skog mark!
hjelp en flyktning i nød!

FeT MenigheTSbLAd

nR.

4 2015 – ÅRgAng 61

det kan være lett å glemme dette innimellom. Men det
er jo et under at guds menighet på jorden har levd og
vokst i flere tusen år, tross at vi mennesker ofte krøller
det til med å være redd for ulikhetene blant oss.

Janne Sukka

Som ny i Fet og dalen har vi opplevd å bli tatt veldig
godt imot, og det skulle jeg ønske at alle andre opplevde
også. Uenigheter og forskjeller er ikke farlig, det kan rett
og slett være berikende for menigheten og for fellesskapet. heldigvis er ikke alle like meg, for da ville det
blitt både kjedelig og jeg hadde ikke hatt noe nytt å lære.
Og tenk så fantastisk det er når vi alle kan være under
samme himmel, i den samme kirken.
Så derfor slår jeg et slag for salmen som er overskrift på
denne lille betraktningen:
Guds menighet er jordens største under! Mens verdens
skikkelse i hast forgår, Er Kristus i all evighet den samme,
Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker
stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår.

La oss be..

Bibelord:

... for flyktningene, slik at de finner
trygghet og kan skape seg en god
framtid.

han gir dem trygghet og støtte,
men hans øyne følger deres veier
Job 24, 23
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Søndag 25.10.
Dalen kirke kl. 11:00 – Kulturgudstjeneste

Kulturuke 2015
20.10. – 7.11.
Da er det igjen klart for høstens vakreste eventyr - kulturuka i Fet.
Årets utgave er den tolvte i rekken og føyer seg dermed
pent inn i tradisjonen. her får vi oppleve mange godbiter fra det varierte kulturlivet vi har her i Fet, med et

bredt sammensatt repertoar innen teater, sang og
musikk. her er det noe for enhver smak!

Vi gir her en oversikt over arrangementer som er åpne for alle. Flere opplysninger på: ￼
www.facebook.com/fetkulturforum - @fetkulturforum #fetkulturuke2015

Jon Harry Skoglund, ordfører

Mandag 26.10.

Fet kirke kl 12:00 – Bli med på babysang!
Sosialt og hyggelig for liten og stor. Lær enkle sanger og sangleker du og ditt barn
kan ha glede av sammen. gratis inngang. Arr: Fet kulturskole/Fet og dalen
menigheter.

Ridderhallen kl.19:00 – Hyggekveld med Fet bygdekor

Dalen kirke jubilerer

Popveteranen Trond granlund med band opptrer. han har med Tommy granlund
(gitar), Trine Sennerud Melby (nøkkelharpe og torader) og Jan Arild Moe (akustisk
bass). i tillegg egen opptreden av bygdekoret. inngang 100 kr inkluderer kaffe og
kake. Loddsalg.

Onsdag 28.10.

Bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser kl.18:00 – Lokalhistorisk kveld
”Se hva vi fant på låven!” – foredrag ved Wenche hervig og håvard Johansen.
guiding av blesa-samlingen. Arr: Fet historielag og kulturkontoret.

Babyer og barn i Fet Kirke

Fet kirke kl.19:00 – Åpen korøvelse med Tore Aas.

Tirsdag 20.10.

Tore Aas er dirigent for Oslo gospelkor. han kommer til Fet kirke for å holde en
«masterclass» i gospelmusikk med Fet kirkekor. det blir et band og sangsolisten
emilie hedblom synger. Publikum kan høre på Tore Aas jobber med koret og de
kan også synge med. Vi kommer til å løfte taket i kirken. de som har lyst å synge
med kirkekoret på denne kvelden kan ta kontakt med kantor Jo dalene i forkant.
Telefon 930 58 730 Arr: Fet kirkekor.

Fet kirke kl. 19:00 – Jan Tore Lauritsen med band og gjester
Konsert med Jan Tore Lauritsen med band og gjester fra USA: Mike Zito and The
Wheel, nick Moss og Jason Ricci. en salig blanding av sørstatsmusikk, Chicago
blues og skikkelig gospel. inngang 200 kr, kjøpes hos Rett i saksa eller på billettservice. Overskuddet går til Fet og dalen menigheter. Arr: Fet og dalen menigheter.

Ridderhallen kl. 20:00 – En litt annerledes konsert med Fet Janitsjar
Vi har invitert noen av nabokommunenes korps til å være med på å gi publikum en
variert og spennende musikkopplevelse i forskjellige sjangre. det blir masse fin
musikk og god stemning. inngang 100 kr. dørene åpner kl. 19:00.

Onsdag 21.10.

Ungdommen kl.11:00 – Treffpunkt 60+ med forfatterbesøk og allsang
Arnhild Skre snakker om Theodor Kittelsen og det trolske i naturen. Musikk og allsang med Visevennene. inngang 80 kr inkluderer enkel servering.
Arr: Fet folkebibliotek og Fet frivilligsentral. Arrangementet er en del av
Litteraturfestivalen i Akershus.

Jan Tore Lauritsen

Mat fra mange land og program for hele familien. Utlodning. Maten er gratis.

Tore Aas

gratis inngang, kiosksalg, disco. Arr: Fet fritidsklubb.

Fet kirke kl. 19:00 – Akustisk aften
Konsert med kulturskolens lærere og elever.
Variert musikk spilt på mange forskjellige instrumenter, blant annet: blåserensemble, klarinettkvintett, gitargruppe, saksofon, fiolin og orgel.
Arr: Fet kulturskole/Fet og dalen menigheter.

Ridderhallen Kl. 15:00 - Åpning av kulturuka ved kultursjef Marit Solstrand.
Underholdning av seniordansen, Jo dalene m.fl. eget opplegg for barna.
Ansiktsmaling. Kafé.
Kringen 16:00 - Feiring av FN-dagen.

Torsdag 29.10.

Kringen kl. 18:00 – Klubbkveld med halloweentema

Lørdag 24.10.

Ridderhallen kl. 19:00 – Blanda drops
Kultursjef Marit Solstrand

Galleriet Vinkelen, Fetsund Lenser kl. 12:00 – 16:00 - Høstutstilling

Med skuespillere fra eureka Amatørteater på scenen. dørene åpner 18:00. gratis
inngang. Åpen kafé, loddsalg og ansiktsmaling for barna. Kostymene våre vil være
fremme for å kunne ta bilder.

Bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser kl.19:00 – Vann

Fet kunstforening har høstutstilling med malergruppa.
Utstillingen er også åpen søndag 25.10. fra 12:00 – 16:00.
6

dalen kirke er 110 år. det markeres med kulturgudstjeneste og lunsj, omvisning på
gansvika etterpå. elever fra Fet kulturskole medvirker. bygdekvinnelaget pynter
kirken. Visning av en kortfilm laget spesielt til jubileet. Arr: Fet og dalen menigheter.

i hagen

Fet hagelag er arrangør. Mer info på hjemmesiden deres.
FeT MenigheTSbLAd
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Fra ungdom i Fetsund
til ungdom i Kambodsja

Lørdag 31.10.
Ridderhallen kl. 16.00 – Bandmønstring
halloweentema. Ansiktsmaling. „Foto-studio”. Ta vennebilder i ekte halloweenstil.
gratis inngang. Åpen kiosk. dørene åpnes kl 15.00. Arr: eureka Amatørteater.

Vinkelen ved Fetsund Lenser kl. 12:00 – Kunstutstilling
Kunstner eva Laila hilsen stiller ut og ønsker velkommen til vernissage kl. 12:00.
ellers kan kunsten nytes søndag 1. november fra 12:00 – 16:00 og
søndag 8. november fra 12:00 – 16:00.

Konsert i Fet kirke lørdag 21. november kl 17.00
til inntekt for ungdom i Kambodsja

Dalen kirke kl. 11:00 – Allehelgensgudstjeneste

en ny veldedig organisasjon, Cambodia Work and
Student Society, er etablert i norge. Målet er å gi ungdom i Kambodsja muligheter til å ta utdanning, og
hjelpe bedrifter i Kambodsja inn på det internasjonale
markedet. - Ved blant annet å etablere en nettbutikk
hvor de kan selge sine varer direkte til for eksempel oss i
norge.

Søndag 1.11.

Skauen kl. 12:30 – Åpent hus/Tur med Bente Arnesen
Åpent hus på Skauen med servering. Årets tur går til hvalsetra og rundt hvaltjern.
Turen starter kl. 12:30 fra Skauen. Arr: Støttegruppa for Skauen og Fet historielag.

Enebakkneset gravlund kl. 14:00
Minnemarkering på allehelgensdagen

Fet kirke kl. 14:00 – Åpen kirke

bandet The Charity Crew , som også har som mål å
gjøre nytte for seg utover å glede sine tilhørere, stiller
opp til konsert til inntekt for ungdom i Kambodsja. det
gjør også Stina Stenerud, Leonne Pride, Kamilla Marie
Kletten, Frida berg Aas, Fet ungdomskor, Koret MiX.

Kirka er åpen mellom kl. 14:00 og 17:00

Ridderhallen kl. 15.00 – Movienight med Fet Skolekorps
Kl. 17:00 – ”Ord og toner i sorg og savn”
en musikkandakt for allehelgensdag. Prestene inger Jeanette enger og Janne Sukka
leder andakten med ord mens vokalkvintetten «FAUnA» synger til nydelig musikk
som passer til allehelgensdag.

Få med deg denne ettermiddagen i Fet Kirke, og din
deltakelse vil også gi ungdom i Kambodsja gleder.

Mandag 2.11.

Fet Kirke 21. november kl. 17.00. billettpris kroner
100,- (dørene åpnes kl. 16.30)

Stina Stenerud

Dalheim kl. 12:30 – Forfatterbesøk: Gunnhild Corwin
hennes nye bok „Fordi jeg er gammel nok” inngang kr 50,- for servering (starter kl
12:00) Arr: dalheim trivselsenter i samarbeid med Fet folkebiliotek.

Onsdag 4.11.

Gunnhild Corwin

Ungdommen kl. 11:00 – Treffpunt 60+, fordrag og forestilling
Musikkteaterforestillingen „genser’n te’n Johansen” med Kjetil Røren. Foredraget
„hvordan få fastlegen til å forklare bedre?” ved Pål gulbrandsen. inngan kr 80,inkludert enkel servering. Arr: Fet frivilligsentral.

Torsdag 5.11.

Kringen kl. 11:00 – Seniortreff
Tema: humor. gjest er tidligere generalsekretær Anfin Skaaheim. god lunsj,
andakt og utlodning.

Fredag 6.11.

Fethallen kl. 19:00-21:00 – Barnedisco Aldersgr. 6 - 12år. Arr: Fet iL

Lørdag 7.11.

Fethallen kl. 19:00-01:30 – Årsfest

På vegne av det
frivillige kulturlivet
i Fet kommune.

The Charity Crew

Rosenhill spiller, og det blir servert tapas. Arr: Fet iL
8
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Bli med!
Et godt tilbud til alle er målet rektor ved Fet kulturskole, Ingun B. Elvhaug, jobber mot.

Jeg ønsker at et tilbud i kulturskolen skal være tilgjengelig for flest mulig barn og unge i Fet, sier hun.
Den undervisningen barn og unge kan få på kulturskolen er et viktig supplement til skolen, legger hun til.
Fet kulturskole har i dag tilbud i musikk, sang,

dans og visuelle kunstfag.
elvhaug startet som hornlærer i kulturskolen i Fet i
2003, og overtok som rektor i 2011. hun har er-

faring fra tre forskjellige kulturskoler, noe hun
synes er nyttig i den jobben hun nå har.

Rektor i Kulturskolen i Fet bor på Kløfta med
mann og to barn på 6 og 9 år. hun er utdannet
musikkpedagog fra norges Musikkhøgskole, høyskolen i Stavanger og barratt due musikkinstitutt.
Mannen jobber som kultursjef i nannestad kommune.
Menighetsbladets utsendte treffer henne i en
brakke nedenfor Fet rådhus. Kulturskolens lokaler i
Fetsund gamle skole er fraflyttet, i påvente av at
bygningen skal flyttes. i forbindelse med flyttingen

skal det bygges ny kjeller, og
Kulturskolen skal her få nye og
fine lokaler.
Kulturskolen i Fet er en stor skole, og
underviser mange barn og unge for en
lav kostnad, forteller elvhaug. Mye av
undervisningen holdes i den tida barna er på
skolefritidsordningen.
det er mye som skjer i regi av Kulturskolen. det
ferskeste eksempelet er at 120 barn fra kulturskolen
fremførte musikk fra Ribbungspillet da kronprinsparet var på besøk i Fetsund 16. september. Fet
skolekorps spilte også under besøket.
Flere store arrangementer går av stabelen gjennom
året. Årets julekonsert i Fet kirke er 30. november,
og elvhaug forteller at det er konkurranse blant elevene om å få være med. det er barnekorforestilling
i Ridderhallen i mars, cabaret med sangelever og
kor i Lillestrøm kulturhus i april, deltagelse i

10
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Flomdagene med myldring i Fetsund sentrum i
juni, og selvsagt mange aktiviteter i Kulturuka.

Hvordan er samarbeidet med det øvrige
kulturlivet i Fet?
Vi samarbeider tett med Fet skolekorps, Fetsund
barne- og ungdomskor, Fet Vokalgruppe, MiX

(som er et sangtilbud for alle i alderen 6-60 år) og
Fet kunstforening, forteller elvhaug. Fet kulturskole har sin egen venneforening , «Kulturforum
for Fet kulturskole» som bidrar til at barn og unge
skal få gode kulturopplevelser i bygda si.
i fjor samarbeidet kulturskolen med kirken om et
konfirmantkor. Jeg opplevde dette samarbeidet som
svært vellykket, og vi gjentar det gjerne, sier
elvhaug.
Kulturskolen i Fet har 14 dyktige lærere. Og hele
1 – en person i administrasjonen, nemlig rektor
selv. det kan bli lange dager når det er store arrangementer og mye skal organiseres.
Det sies at hvis barna skal spille i korps,
innebærer det uhorvelige mengder dugnadsarbeid og annet for foreldrene. Hva sier du til
det?
det er ikke noe mere jobb med det enn om du har
et barn som spiller fotball, sier elvhaug.
Og det kan jeg si, for jeg er både korpsmamma og
fotballmamma, avslutter rektor ved Fet kulturskole
Einar Borud.
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Betraktninger fra bergprekenen

Den gylne regel

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.

Grunnpilaren i den kristne kultur
i bergprekenen kommer Jesus med det vi kaller ”den
gylne regel” som er selve bærebjelken i vår kristne
kultur:
«Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det
også mot dem» (Matteus 7:12).

den gylne regel. den gylne regel forutsetter ikke bare
sympati, men også empati. empati er når vi setter oss
inni en annens situasjon og bakgrunn, for deretter å
spørre om hva man ville ha behov for, med vedkommendes livsopplevelse og kultur.

den negative varianten av den gylne regel finnes i blant
annet gresk og kinesisk filosofi. den lyder: «ikke gjør
mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg.»

et enkelt eksempel kan vise hva dette betyr. du vil
gjerne oppmuntre noen og gir vedkommende en Cd
med beethovens symfonier, fordi du elsker klassisk
musikk. Men det kan vise seg at vedkommende ikke
liker klassisk
musikk og kanskje
ikke har en Cdspiller heller.
gaven er mislykket
og bortkastet.

den positive utgaven av
den gylne regel i kristendommen forutsetter
en aktiv og positiv
handling og uttrykker
det fullkomne forholdet
til andre: ekte kjærlighet. den negative
varianten derimot uttrykker minimumskravet i forholdet til
andre. det du ikke skal
gjøre overfor andre.

Alt dere vil at
menneskene skal
gjøre mot dere,
gjør det også mot dem

det er ikke alltid lett å
hjelpe andre. i et fjernsynsprogram om norsk
bistandsarbeid i utlandet viste det seg at en rekke prosjekter fra norsk side,
med de beste intensjoner, ble mislykket i utlandet og
midlene bortkastet. Vi tenkte norsk da det gjaldt både
behov og løsninger i utlandet i stedet for å forstå
mottakernes behov og situasjon.
det er et forhold som er underforstått når det gjelder
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europa opplever i
disse dager en
skjebnetime. et
bilde av den tre år
gamle gutten som
lå død på stranden
i Tyrkia for tre uker
siden, har gjort et
stort inntrykk på
det norske folk og
europa for øvrig.
Vi ble klar over omfanget og konsekvensene av denne
store katastrofen ved å se et lite barn ligge død i vannet.
Vi ønsker å hjelpe, men hvordan? i et intervju sa en
hjelpearbeider:
Vi trenger ikke flere bamser, vi trenger mer penger.
ingen av oss ville ha likt å være på mottak over lang tid.
etter en strevsom flukt fra en krigssituasjon hadde vi

FeT MenigheTSbLAd
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Mange nordmenn flyktet til Sverige under 2. verdenskrig. I dag kommer det flyktninger fra andre kriger til oss.
Hvordan tar vi imot dem?

ønsket å komme videre med våre liv i en normal livssituasjon, få lov å arbeide, la våre barn komme inn i en
trygg livssituasjon osv. Og sannsynligvis hadde vi ikke
lyst å bo i en kommune alene, uten andre av våre tidligere landsmenn.
Jeg tror at vi alle må tenke nytt og annerledes. Flyktninger flommer inn i landene i Midt europa.
Situasjonen er uoversiktlig og ekstraordinær. det norske
folket har svart og i løpet av bare en uke har over 1000
nordmenn sagt at de er villige til å åpne sine hjem til
flyktninger. Men dette er ikke bare enkelt.

leiligheten totalrenoveres. den gylne regel er ikke det
samme som naiv snillisme. hvis vi hadde vært flyktninger i et fremmed land, tror jeg at vi hadde ønsket å få
vite om kulturen i landet og om reglene som gjaldt der,
og hva som ble forventet av oss slik at vi kunne tilpasse
oss situasjonen.
nærmere kommentarer til den gylne regel og resten av
bergprekenen finnes i boken ”Syv hemmeligheter” som
inneholder både en roman og kommentarer til denne
viktige prekenen.
Carl Fredrik Aas

Jeg kjenner til en historie hvor noen hadde lånt ut
leiligheten sin til flyktninger, men etter et halvt år måtte

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.
FeT MenigheTSbLAd
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Gudshuset i Gansdalen feirer 110 år
i 1937 skulle det være bispevisitas i dalen. Forberedelsene var i full gang med møter både her og der. Jeg var
6 år og fulgte med fra sidelinjen. det var biskop Johan
Lunde som skulle komme, og alle gledet seg. Søsteren
min, Tulla på 4 år, og jeg kjente biskopen godt siden
faren vår leste høyt fra biskop Lundes barneprekener
hver kveld.

Så kom beskjeden om at biskop Lunde ikke kunne
komme. han var blitt syk og biskop eivind berggrav
skulle komme i stedet.
dagen for visitasen kom og kapellet var stapp fullt. Mor
og vi jentene satt på bakerste benk. På forhånd hadde
jeg instruert Tulla om hva vi måtte gjøre. det sto jo i
boka til biskop Lunde.

da biskop berggrav sto for alteret, grep jeg Tullas hånd ,
og vi gikk opp midtgangen.
Vi stilte oss opp foran biskopen og jeg spurte: ”er det
du som er bispen”? ”Ja, det er det, du”, svarte biskop
berggrav og løftet Tulla opp på armen. Så satte han
henne ned og fortsatte gudstjenesten. Vi var fornøyd og
gikk til plassen vår og satte oss igjen. Mor var ikke fornøyd, men dette hadde hun ikke visst noe om.
Årene har gått og jeg har vært så heldig å få følge med i
utviklingen. i 2005 kunne vi feire 100 års jubileum med
en nydelig nyoppusset kirke med et fantastisk tilbygg.
det er så fint gjort at folk spør hvor tilbygget er.
i år er det 110 år siden kapellet ble innviet. det er en
flott arv å ta vare på for folk i gansdalen.
gratulerer med dagen.
Grete Borud

Da Dalen kapell ble innviet den 10. november 1905,
sa biskop Bang: ”Jeg vil i dag si meg glad for at det
har blitt et gudshus her i denne avkrok av Fet prestegjeld”.
nå sto kapellet der, etter et fantastisk samarbeid av folk i
bygda.
Jeg har vokst opp med kapellet, for meg har det alltid
vært der. Unntaket var krigsårene, da var kapellet stengt
for oss, men vi hadde bedehuset.
når jeg kommer inn i kapellet er det alltid med en følelse av andakt. Slik har det vært siden jeg var liten og

Dalen menighetsråd
inviterer

kom dit i følge med foreldrene mine.
Stillheten, høytiden og Jesus som står framme i koret
med åpne armer og ønsker velkommen.

til kulturgudstjeneste
søndag 25. oktober kl 11.00
i dalen kirke
med markering av kirkens
110 års jubileum.
i gudstjenesten vil det bli muligheter for å se
film av kirken.
etter gudstjenesten er alle
velkommen til lunsj i gansvika.
her blir det aktiviteter og
underholdning.

gUd TiL ÆRe står det over Jesus. Vi skal ære gud.
det føles veldig lett å gjøre det inne i kirken, verre utenfor.
når jeg skriver dette, tenker jeg på små opplevelser jeg
har hatt i mitt kapell. det er vanskelig for meg å si
kirke, selv om kapellet ble kirke allerede i 1997.
Mor og far var levende opptatt av kapellets ve og vel, og
det smittet over på oss barna.

Dalen menighetsråd

Disse annonsesidene når alle
husstandene i Fet
Interessert i plass?
Ring: 63 88 61 00 mobil: 928 17 947
froydis.waldorff@fet.kommune.no
Priser:
Minste enhet
dobbel
1/3 side
1/2 side
helside
2 sider
14

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,FeT MenigheTSbLAd
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Telefon 63 88 05 67
FeTSUnd STASJOn

Snakke med noen!
Ring 815 33 300
FRiSØRSALOng
Og
SOLSTUdiO

Thai mat og Sushi

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Skulleruds
Begravelsesbyrå

For selskap, catering eller
bare en middag.

Ring 63 88 10 00

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

DIN ELEKTRIKER
I NÆRMILJØET

1960 Løken
Tlf. 63 85 00 95/91 85 10 96
(hele døgnet)

bispemøtet i den norske kirke: nå blir hele europa
testet på styrken i våre verdier om alle menneskers
verdighet og rettigheter. det er en prøve på våre
humanistiske verdier.

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

Alt i rørleggerarbeid

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

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

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

Vi utfordres til å være et land som viser barmhjertighet,
nestekjærlighet og gjestfrihet, og til å gi av vårt eget for å
lindre andres nød. den frivillige mobiliseringen er av
største verdi. det gjør dypt inntrykk å se hva mennesker
gjør ved stor innsats for å gi dem som er på flukt,
trygghet og håp om fremtid.
Alle kan gjøre noe: Ved å støtte lokale tiltak, i samarbeid
med myndighetene, ved oppfinnsomt å stille opp i
nabolag og menigheter og foreninger, og invitere flyktninger inn. Slik kan vi bidra til at mennesker fatter mot
for neste dag.
Vårt ansvar er å ta medmennesker på flukt inn i våre
fellesskap. Vi kan alle vise gjestfrihet og omsorg for dem
som nå blir en del av vårt lokalmiljø. Kirkerom og
menighetshus kan åpnes for samvær og omsorg for barn
og voksne.

bispemøtet vil uttrykke anerkjennelse for det arbeidet
Kirkens nødhjelp gjør i Syria, i nabolandene og i
europa.

Vi er takknemlig for den store innsatsen som offentlige
instanser og det norske folk nå viser. både regjeringen
og kommunene må samtidig ta større ansvar for å ta i
mot den strømmen av mennesker som søker beskyttelse.
norge må aktivt delta i arbeidet med å få til en
håndtering av situasjonen i europa.
bispemøtet oppfordrer den norske kirkes menigheter til
å støtte Kirkens nødhjelp og de andre organisasjonene i
den nasjonale dugnaden som arbeider hardt for å lindre
nød. Vi må være tilstede for flyktningene gjennom å gi
penger, gjennom forbønn og ved å vise medfølelse og
nestekjærlighet.
en uttalelse fra bispemøtet i den norske kirke
Oslo, 14. september 2015

Folk i nød skal ha hjelp!
Tusenvis av mennesker på flukt fra krig og nød har akutt behov for nødhjelp.
internasjonale Kirkens nødhjelp sikrer mat, vann, tepper og hygieneutstyr til de
mest sårbare. hjelp flyktningene i europa og landene rundt!

Send AKUTT til 2468 (200 kr)
eller bruk kontonummer 1602.40.26535

Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!»
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Nestekjærlighet og gjestfrihet
Foto: Robert Atanasovski/Afp/NTB Scanpix/Kirkens nødhjelp
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Fetsund Normisjon

Seniortreff på Kringen

Misjonshuset, Faldalsveien 13
Les mer på: http://www.fetsund.normisjon.no

Høsten 2015
Torsdager kl.11.00 - 14.00

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.
Bønnemøte
Mandager 20.00 - 21.00:
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

Torsdag 5. november:
god humor - en åpner i ulike fellesskap, ved prest og tidl. generalsekretær, forfatter
og humorist Anfin Skaaheim, som også holder andakt.
Konseptet er som før: Åpning med hovedforedrag, sang, musikk, lunsjbord,
utlodning og andakt.
Alle som kan møte på formiddagen er velkommen!
Kontaktperson: Steinar Årdal 906 25 486

Kringen

NORTRIM
Fotballtrening hver tirsdag fra kl 21.00 til kl 22.00 i
gymsalen på hovinhøgda skole.
Kontakt: Per heggedal tlf 481 83 386

er plassen for liten og stor
Dette skjer på Kringen høsten 2015

www.fetogdalenkirker.no
Gansdalen Normisjon
Oktober
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
18

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.
FeT MenigheTSbLAd
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Lørdag 24 oktober Kl 16.00.

Lørdag 12. desember 12.00-15.00

Lørdagstreﬀet i Kringen 1

Lørdagstreﬀ

Vi markerer Fn dagen med sang, dans og inntrykk fra
mange land. bli med og vis oss litt fra ditt land. Ta
kontakt for å vite mer og slik at vi vet om ditt bidrag
473 17 778 (Kjellaug). Vi serverer smakebiter på retter
fra mange land gratis. Kaﬀe, vaﬀel og brus.
Loddsalg til global aksjonen.
Velkommen til store og små.

Med grøt og nøtt i grøten. Si gjerne ifra om du kommer så vet vi hvor mye vi skal lage.
tlf: 473 177 78

Torsdag 5. november: 11.00-14.00.
Seniortreﬀ (se over)
Lørdag 28. november kl.11.00-15.00.

Julemessa
Salg av husflid, kaker, lodder og åresalg hele dagen. Vi
har kafé med salg av pølser, brus vaﬀel og kaﬀe. Ca.
kl. 13.30. får vi besøk av eodor hauger med
andakt og sang og felles sanger.

Kringen åpen barnehage
har åpent på tirsdag, onsdag og torsdager 08.45-14.15.
Fetsund KFUK-KFUM speidere
har sine møter på tirsdag kveld, se www.speider.net
Vil du bli KFUK-KFUM speider?
Ta kontakt med:
Peter Straumann mobil: 920 53 912
eller eva horsfjord 928 91 029

hjemmeside: www.kringen.org gir fyldig informasjon om det vi gjør på Kringen.

Følg også Kringen på Facebook.
Velkommen til å være med!

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

Kringen brukes av barn, unge og seniorer.
Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager. Det er omkring 200 mennesker innom i
FeT MenigheTSbLAd
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løpet av uka. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi
oss en gave, så er kontonummeret: 11406789103.
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Resultatet av

kirkevalget

Fet menighetsråd:

Bispedømmerådet i Borg:

- hallvard O. Mosdøl
- Trine Marit ekornes Unhjem Øren
- Linda Cathrine Olebakken Moe
- Per Christian Vollebæk
- Kari drangsholt
- Lise Wigernes

Kirkens medlemmer har valgt syv medlemmer.
Åpen folkekirke 4 mandater:
- Karin-elin berg
- Marianne Skadal
- Solveig Julie Mysen
- Maja Andresen Osberg
Varamedlemmer:
- Pål Antonsen
- Trine britt nordstrøm
- Rolf henning Reikvam
- Kjetil hafstad

Varamedlemmer:
1 espen Roy Skaldehaug
2 helle Sveen
3 Aage blegen

Dalen menighetsråd:
- elisabeth Ruud
- Terje Lunde Ruud
- Åsmund danielsen
- gro ellinor Sletner bjørklund
Varamedlemmer:
1 heidi Kåsastul
2 Torild Finstad

Mangfoldig folkekirke- nominasjonskomiteens
liste 3 mandater:
- Anne enger
- Anne elisabeth brun Andersen
- erling birkedal
Varamedlemmer:
- Lasse Thorvaldsen
- Anne-Kari Raaen Skardhamar
- bjørn Solberg
Det er valgt ett medlem blant de ansatte i fellesrådene
- Runar godø, Fredrikstad kirkelige fellesråd
Vara: gunnlaug brenne, Trøgstad kirkelige fellesråd
Det er valg en prest:
- Marta botne
Vara: Svein Skarholm

20

Døpte

Hei
du som fyller 11 år
i 2015!
du er

velkommen

f.1927
f.1931
f.1927
f.1923
f.1937
f.1938
f.1943

Vigsler

Åse Kjersti Sagen og Ola Thorud
Christina danielsen og Øyvind bengtson
Marie hexeberg og bård bakken Tollefsen
greta Veum og Jon granli Ramse
hanne boklund og Magne Kringberg
hanne holthe og Ole-Christian Stubberud

Garderbakken 1, 1900 Fetsund

Selskaps-/
møtelokale?
Ta kontakt med Jane Albertsen på tlf.
911 57 277.

Roven Grendehus
har til leie:

Til valgene på våre menighetsråd i Fet og i dalen er det en oppslutning på 19,5% .
For Fet sokn er dette en økning på 6,2%.
For dalen er økningen på 1,6%.
i borg bispedømme har 14% av medlemmene avgitt stemme til bispedømmerådet.

Selskapslokaler m/peis
Velutstyrt kjøkken
Pent uteområde

4 2015 – ÅRgAng 61

edvard Johannes nerli Øvre
Oddvar Thorstein Martinsen
Arild Svenungsen
Sigmund Peder Skjønhaug
Ragnhild Sofie bergerud
Kjell egil Auten
Arne Skoglund

Lurer du på noe?
Ta kontakt med vår
menighetspedagog elisabeth,
tlf. 917 18 938

Lei enebakkneset
grendehus!

nR.

Vilde dyrendahl eriksen
iben Løken Sommerdal
Kevin Kolstad buraas
Ludvig halvorsen Sundsbø
ella Marie bråten
Keon Faltveit Smestad
ea Oline Thorshov
heidi Sætre efteland

Døde

til Lys Våken i Fet kirke
fra 28. til 29. november.
Kom og bli med!

Noen tall fra det lokale kirkevalget:

FeT MenigheTSbLAd

SLEKTERS GANG

Tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.
Kontaktperson:
eivind Wahl 905 44 296
FeT MenigheTSbLAd
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Utleie av Misjonshuset
i Falldalsveien 13

- Minnesamvær
- Møter
- barneselskap - Konfirmasjon
henvendelse:

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

Fetsund Normisjon

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

Utleie av Dalheim

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

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

Utleie av Kringen

- Minnesamvær
- Møter
- barnedåp
- barneselskap
- Konfirmasjon
Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute.
Ring i god tid og spør om pris og om vi
har ledig.
Kontakt Kjellaug Solemdal
tlf. 473 17 778

FeTSUnd KFUK -KFUM
21

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

Dalen menighetsråd
Leder:
Elisabeth Ruud
Tlf. 993 02 157
elisabeth.ruud@tab.as

Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Ditlev Marken
Tlf. 63 88 41 40
e-post: ditlev.marken
@fet.kommune.no

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

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

Fet Menighetsblad

Sokneprest i Dalen:
Janne Sukka
mobil 458 61 038
janne.sukka
@fet.kommune.no

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: 30. oktober

Trosopplærer:
Sindre Hovland
Permisjon
sindre.hovland
@fet.kommune.no
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Kantor: Jo Dalene.
Tlf. 63 88 42 01
Mobil:930 58 730
jo.dalene@fet.kommune.no

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

Klokkene kaller på deg
18. oktober kl 11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
21. søndag i treenighetstiden, Luk 16:19-31
Ofring: TV-aksjonen

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

25. oktober kl 11.00
Dalen kirke
deLTA – kulturgudstjeneste
Markering, dalen kirke 110 år
Ofring

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

1.november kl 11.00
Dalen kirke
høymesse
Allehelgensdag, Matt 5:13-16
Ofring

22. november kl 11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
domssøndag / Kristi kongedag, Matt 25: 1-13
Ofring: Kirkens SOS i borg

1.november kl 14.00
Enebakkneset gravlund
Minnemarkering på Allehelgensdag

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

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

hver søndag kl 11.00 er det gudstjeneste i enten Fet
eller dalen kirke høsten igjennom. informasjon om
hvilken kirke og hva slags gudstjeneste er å finne i
dagsavisene og på vår hjemmeside:

www.fetogdalenkirker.no
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

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

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

FeT MenigheTSbLAd
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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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