Mestring og
anerkjennelse
I arbeid med ungdom har jeg erfart at vi voksne må
huske på at vi må lære barna og ungdommene våre å
mestre livet sitt. I dagens prestasjonssamfunn er det
fort gjort å glemme at det ikke bare er faglig kunnskap som gjelder, men også å takle og tåle at livet kan
gi oss mange harde «trøkker». Det er viktig for alle å
være forberedt på motgang og sorger.
- Hvem skal egentlig snakke med oss om hvordan det er å
leve, spurte en ungdom jeg snakket med for litt siden.
Et slikt utsagn får meg til å tenke over hvordan vi forbereder barna våre på livsmestring. Vi leser og hører i
ulike media at mange barn og ungdommer sliter med
mobbing, angst, depresjon, ensomhet og dårlig selv-

bilde. Det er ikke dette vi ønsker å høre. Vi som har
levd en stund, må gjøre det vi kan for at barn og ungdom blir kjent med sine egne verdier og egenskaper – ja
nettopp; lære dem å mestre livet sitt.
Dorothy Law Nolte har skrevet diktet «Et barn» som er
oversatt av André Bjerke. Dette diktet har jeg alltid med
meg i veska mi, og jeg har brukt det mange ganger i forbindelse med arbeidet mitt. Jeg deler det her med dere,
som en liten påminnelse om at vi foreldre er betydningsfulle for barna våre, og at vi som alltid vil det beste for
barna våre, har en stor oppdragerrolle.
Kristin Kyhen Ramstad

Et barn

- Som frivillig i besøkstjenesten møter du mange
takknemlige mennesker
som setter stor pris på
nettopp deg, kan leder
Solfrid Stensbye fortelle!
Husk at det er når du gir
du får!
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Besøkstjenesten arrangerer
tre hyggekvelder for eldre i
løpet av året. Noen av disse
arrangementene foregår i
lokalet «Ungdommen» i
Falldalen. Jordbærfesten i
juli, pizzakvelden på høsten
og Luciafeiring 13.
desember foregår på
Pålsetunet. i tillegg til mat
og prat er det musikere
som stiller opp med sine
instrumenter for å skape en
ekstra god stemning på arrangementene.

Fet menighetsblad har tatt
en liten prat med solfrid.
tjenesten er et tilbud til de
eldre innbyggerne våre, og
alt foregår i regi av Fet
røde Kors. solfrid har et
brennende samfunnsEn dagstur med middag arengasjement, og hun
Solfrid
Stensbye
er
leder
for
besøkstjenesten
i
Fet
Røde
Kors
bruker gjerne en del av tida
rangeres hver høst. turene
går til forskjellige kultursi på å gi våre eldre innbyggere en bedre hverdag og arbeide for å rekruttere nye arenaer hvor det å spise og kose seg sammen, er en del
av opplegget.
krefter til å delta i dette viktige arbeidet.

- Besøkstjenesten har mange forskjellige tilbud som skjer
både ukentlig og månedlig, kommer det kjapt fra Solfrid.

til slutt forteller solfrid om et opplegg kalt besøksvenn
med og uten hund. Per i dag er det en person som går
rundt på Pålsetunet med hund. Dette er et populært
innslag i hverdagen. Andre besøksvenner gjør som ordet
beskriver, de besøker personer som ønsker å ha noen å
snakke med eller lignende. For å bli besøksvenn ser
røde Kors helst at man har gjennomført noen tretimerskurs. Det er ett introduksjonskurs, ett førstehjelpskurs
og til slutt et kurs i psykososial førstehjelp.

solfrid fortsetter med å nevne alle tiltakene hvor til
sammen ca. 30 deltakere fra tjenesten bidrar:

- Kursene er lærerike for alle, sier Solfrid og utfordrer flere i
bygda til å ta disse kursene og stille som besøksvenn.

Hver mandag gis det en «tralletjeneste» hvor eldre både i
omsorgsboligene og på sykehjemmet, får mulighet til å
gjøre småinnkjøp av alt fra tannkrem til sjokolade.
trallene er utstyrt med ulike artikler som de eldre har
gitt uttrykk for at de trenger i det daglige.

Er du en frisk pensjonist eller hjemmeværende med tid
og lyst til å engasjere deg i besøkstjenesten, er du
hjertelig velkommen! i tillegg til å hjelpe andre blir du
en del av et sosialt miljø med hyggekveld og julebord for
deg som stiller opp for andre.

På fredager en gang per måned i åtte måneder i året
serveres det vin på Pålsetunet. På søndager en gang per
måned i åtte måneder i året steikes det og serveres vafler
på Pålsetunet.

- Send gjerne en e-post til solf-ste@online.no dersom dette er
noe for deg, avslutter Solfrid og er spent på om mange vil
henvende seg for en prat om besøkstjenesten til Fet Røde
Kors.
Kristin Kyhen Ramstad

Hvilke tiltak gjøres i regi av besøkstjenesten? spør jeg.

Hvis et barn lever med toleranse, lærer det å bli tålmodig.
Hvis et barn lever med oppmuntring, lærer det tillit.
Hvis et barn lever med lovord, lærer det å verdsette.
Hvis et barn lever med ærlighet, lærer det å bli rettferdig.
Hvis et barn lever med trygghet, lærer det å tro.
Hvis et barn lever med anerkjennelse, lærer det å like seg selv.
Hvis et barn lever med bifall og vennskap, lærer det å finne kjærlighet i verden.

FEt MENigHEtsBLAD

Fet Røde Kors – besøkstjenesten

På spørsmålet mitt om hva som driver henne, er hun
tydelig på at det er viktig for henne å være aktiv og bidra
til at andre får forskjellige opplevelser og ikke minst
hindre ensomhet hos eldre.

Hvis et barn lever med kritikk, lærer det å fordømme.
Hvis et barn lever med fiendskap, lærer det å slåss.
Hvis et barn lever med spott, lærer det å bli sky.
Hvis et barn lever med skam, lærer det å føle skyld.
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for innbyggerne
Frivillig innsats
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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

Jakten på det
gode liv

Sett hvert friminutt

Vi mennesker har vært opptatt av lykke og
det gode liv så lenge vi har eksistert. Men hva
er nå egentlig lykke?

Denne gangen
finner du bl.a.:

Kristin Kyhen Ramstad
Folk flest og psykologene spesielt har en forestilling om hva lykke er, men jeg mener vi har mye å lære av Aristoteles, en av
antikkens store tenkere. Han sa at lykke er knyttet til hva vi gjør, hva vi driver
med, og hvordan vi lever sammen med andre mennesker. Det er det vi gjør, og
ikke opplevelsen av det, som fører til at vi har det bra. Å mestre livet er det
sentrale.

Besøkstjenesten til Fet
Røde kors.
Kulturukeprogrammet.

gunvor Marie Dyrdal er en psykolog som gir oss mange råd på livsveien. Hun sier
bl.a. at det er fem faktorer som er viktige for oss å huske på i hverdagen:
1 Vær til stede her og nå - tren på å være oppmerksom på det som skjer når det
skjer.
2 Lær noe nytt – å lære nye ting øker hverdagslykken – du får en mestringsfølelse. Husk at det aldri er for seint å lære!
3 Dyrk gode relasjoner - ta vare på de nære relasjonene dine og vennene du har.
4 Vær gavmild og gi – forskning viser at det å gi til andre gir mer lykke enn å
kjøpe ting til seg selv – gi av tiden din, gi av deg selv og still opp for noen som
trenger det.
5 Bruk kroppen og vær aktiv – ta vare på kroppen gjennom fysisk trening både
inne og ute – ha det gøy i stedet for å gjøre trening til en plikt. Husk at det er
den daglige aktiviteten som teller.

500 år siden reformasjonen
Musikk og teater i kirkene.
Kommune- og fellesrådsammenslåing

gjennom besøkstjenesten i Fet røde Kors har du mulighet til å stille opp for noen
som trenger det. Les mer om det inne i bladet.
Folk som deltar i kulturelle aktiviteter som idrett og friluftsliv, går på konserter og
besøker museer etc., er lykkeligere enn de som oppgir at de ikke deltar, sier forskningen. i vår og sommer har innbyggerne i Fet hatt alle muligheter til å delta i
kulturelle aktiviteter. Jeg kan nevne i fleng: Forskjellige kulturdager på
Lensemuseet, sykkel- og terrengløp ved Hvaltjern, KM i orientering,
skauendagen, Challenge 40 Multisport, aktiviteter på Fedrelandet og Dalheim og
konserter i kirken m.m.

Forsidebildet
Høststemning ved glomma.
Foto: r. Lein

Nå kan vi se fram til Kulturuka som har offisiell åpning lørdag 21. oktober. Hele
programmet er ikke helt klart når Menighetsbladet går i trykken, men mange av
tilbudene finner du i bladet. reformasjonens 500 årsjubileum blir markert på forskjellige måter både før, under og etter Kulturuka. Her finner du også en god
oversikt over disse arrangementene.

En familie på tre flyttet til en bygd på vestlandet.
De kjente ingen der og de skulle bare bo der i en
periode. Jenta i familien måtte begynne på en helt ny
skole, og hun gruet seg.
Familien bodde like ved siden av skolen, og moren
kunne se ned på skolegården fra stuevinduet. Moren sa
til jenta si at hvert eneste friminutt når hun hørte skoleklokka ringe, ville hun stå i stuevinduet og se etter
henne. Jenta kunne ikke se moren sin, men moren så
henne.
Hvert friminutt når alle de andre stormet ut og jenta
kom ut i skolegården, da så hun opp på stuevinduet
hjemme og hun visste at det var en som så henne og
som var glad i henne. Det kjente hun på. Det visste hun
både når hun var alene og når hun hadde noen å være
sammen med.

gud tar ikke bort alle
våre problemer. gud
tar ikke bort alt det
såre, men gud lover å
Fredrik Larsen-Mehren
være en hyrde som går
ved siden av deg. gud
holder deg i hånden og lover å gå med deg gjennom alle
ting. gud lover å gå der sammen med deg på de lyse
dagene; de gode og meningsfulle og på de mørke.
gud lover å bære det som vi bærer på sammen med oss.
Jesus sier: Kom til meg alle dere som strever og bærer
tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matteus 11,28)
Vi bærer på byrder. Vi bekymrer oss. Vi er redde. Vi kan
kjenne oss mislykkede, men vi er sett av en som er glad i
oss og som kan forstå oss. Av gud som brer sine vide
vinger over oss.

Du er sett av gud. gud er i himmelen og ser deg; alt
det du tenker og alt det du kjenner på. Hvert hår på
hodet ditt er telt av gud. Hver følelse som du har i deg
har gud omsorg for. gud har for deg ett moders hjerte.
Lina sandell skriver: «Jag är i oro, i ständig fara. Jag er i
mörker, men tröstar på: Den modersvingen, det modershjärtat. Vad er nöd så länga jag har de två?»
Jenta i skolegården kjente på det å være ensom også når
hun visste at hun var sett av moren sin. Lina sandell
som skriver at gud passer på oss, mistet barnet sitt. Hun
ble merket av livet. Og vi kan kjenne på fortvilelse også
når gud er der.

La oss be..

Bibelord:

Vi ber for at alle barn og unge vil oppleve
anerkjennelse og mestring i oppveksten.

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder
hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.
Hebr. 10, 24.

Nyt dagene og vær aktiv!
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Mandag 23.10.
Fet kirke kl. 12.00: Babysang – hyggelig samling for liten og stor.

Kulturuke 2017
18.10. – 2.11.

Enkle sanger og sangleker for glede og samvær.
gratis inngang.
Arr: Fet kulturskole med Fet og Dalen menigheter.

Ridderhallen kl. 19.00. Konsert ved Fet bygdekor.
„En sommer Er Aldrig Over”
inngang kr 250,-.

Tirsdag 24.10.

Riktig plante på rett plass.

Lund kl. 18.00: Riktig plante på rett plass.
Arr: Fet Hagelag

Fet kulturforum presenterer også i år et variert og flott
program for store og små i Kulturuka 2017. ikke alt er
klart når Menighetsbladet går i trykken, men et eget
program vil komme i postkassa i forkant av åpningen.

igjen har frivillige krefter slått seg sammen om å gi
innbyggerne gode kulturopplevelser. Her finner du noe
for enhver smak. Det er bare å begynne å glede seg.

Nedenfor kommer en oversikt over det som er åpent for alle:

Onsdag 18.10.

Onsdag 25.10.

ta med PC’en/nettbrettet/mobiltelefonen/Macen din
- så skal vi hjelpe deg med ting du lurer på.
gratis!
Arr: Fet frivilligsentral

Foredrag ved NrK-journalist og forfatter sigrun slapgard og musikkteaterforestillingen
«Johansen lufter genser’n».
inngang kr 80,- inkludert lunsj.
Arr: Fet frivilligsentral og Fet folkebibliotek.

Fredag 20.10.

Ta med PC eller mobil

Torsdag 26.10.

Juniorklubb på Kringen

Kringen kl. 17.00: Juniorklubb for alle fra 4. – 8. trinn.

Fet kirke kl. 18.00: Teaterstykket «Barnas Bål».
Kirkens eget miljøengasjement og oppfordring til endring av holdninger og handling:
Skaperverket er ikke til salgs! se mer omtale på s.16.
gratis inngang.

NRK-journalist og forfatter
Sigrun Slapgard

Lørdag 21.10.

Åpen kiosk. Du kan spille brettspill, bordtennis og airhockey, danse, delta på kunstaktiviteter eller bare ha det hyggelig med venner.
gratis inngang.
Arr: Fet fritidsklubb.

Ridderhallen kl. 18.00: Blanda drops ved Eureka amatørteater.
Herredshuset kl. 18.30: Høstens lesetips!

Pålsetunet kl. 15.00: Offisiell åpning av Kulturuka 2017

«Johansen lufter genser’n»

Ridderhallen kl. 18.00 - 20.30: Markering av Frivilligdagen
Frivillige lag og foreninger i kommunen inviteres til mat og underholdning som takk for
den frivillige innsatsen de gjør for innbyggerne i kommunen.
Arrangør: Fet frivilligsentral, Fet idrettsråd, Fet musikkråd og Fet kulturforum.

Bokinspirator Liv gade anbefaler bøker med begeistring og stor energi. Hun har lang erfaring i å være en bokinspirator. Utlodning av bøker og enkel servering.
gratis inngang.
Arr: Fet folkebibliotek.

Liv Gade anbefaler bøker

Fet kirke kl. 19.00: Ung & Evig Ung
Kunstutstilling på Vinkelen

stemningsfull konsert med ungdommer, lærere i kulturskolen og organisten i kirken.
gratis inngang.
Arr: Fet kulturskole med Fet og Dalen menigheter.

Fredag 27.10.

Vinkelen på Lensemuseet kl. 12.00: Høstutstilling ved medlemmer.
Arr: Fet kunstforening.

Kringen kl. 19.00: Halloweendisco for alle mellom 13 og 19 år.

Ridderhallen kl. 15.00: Bygdekino „Askeladden”.
Ridderhallen kl. 18.00: Bygdekino „Snømannen”.
6

se plakat på baksiden av bladet.
inngang kr 250,-.
Billettsalg på ticketmaster og hos „rett i saksa” i Fetsund.

Riddersand kl. 11.00: Datatreff for alle i Kulturpaviljongen

Herredshuset kl. 11.00. Treffpunkt 60+, også for deg under 60.

Søndag 22.10.

Fet kirke kl. 19.00: Gospel- og Blueskonsert med
Jan Tore Lauritsen og gjester.

Musikk og dans. Åpen kiosk. rusfritt arrangement.
gratis inngang.
Arr: Fet fritidsklubb.
FEt MENigHEtsBLAD
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Lørdag 28.10.
Herredshuset kl. 12.00: For deg mellom 6 – 12 år. «Verdens verste»
Marius H. Molaug og Kristoffer Kjølberg skriver og tegner verdens verste barnebokserie
om kompisene ruben og Kent som stadig havner i verdens verste situasjoner.
gå ikke glipp av dette! gratis inngang.
Arr: Fet folkebibliotek

Ridderhallen kl. 18.00: Helaftens temakonsert med Fet janitsjar.

Enebakknæssets Kvindeforening

Med musikk av John Williams.
Billetter kr 100,-. Barn under 15 år gratis.

Søndag 29.10.

Fet kirke kl. 11.00: Kulturgudstjeneste

I januar 2007 mottok Fet Lokalhistorisk Arkiv en
gammel og velbrukt ”Protokol for Enebakknæssets
Kvindeforening” Avsender var Eigil Rud fra Gjerdrum.
Med protokollen fulgte et hyggelig brev til kultursjefen
i Fet.

Med reformasjonens 500 års jubileum som tema. Elever fra Fet kulturskole synger og
spiller barokkmusikk. Årets konfirmanter deltar med sin versjon av salmen «Vår gud han
er så fast en borg».

Skauen kl. 12.00: Ut på tur til Hvalsetra.
Enkel servering på skauen fra kl. 12.00. tur til Hvalsetra kl. 12.30.

Herredshuset kl. 16.00: Foredrag ved historiker Eldbjørg Haug:
«Fra avlatshandel til folkekirke. reformasjonen gjennom 500 år.»
salg av bøker – ta med kontanter. Kirkekoret deltar.
gratis inngang.
Arr: Fet historielag og Fet kirkekor.

Historiker Eldbjørg Haug

Ridderhallen. Høstkonsert ved Fet skolekorps.
Aspiranter, juniorkorpset og hovedkorpset spiller.

Mandag 30.10.

Fet skolekorps

På tur med Jan Sørli.
Oppmøte: Fetsund stasjon kl. 10.30.
info om dagens tur og felles avreise. turen varer ca. 3 – 4 timer. ta med matpakke og
godt humør.

Tirsdag 2.11.

Fet kirke kl. 19.30: Markering av reformasjonens 500 års jubileum.
Foredrag, sang og musikk. se mer omtale i bladet.
Billetter kr 150,- betales ved inngangen.
Arr: Fet kirkekor.

Han skriver blant annet:
”Jeg viser til telefonsamtale av 23.1.07 og sender vedlagt en
bok jeg nylig har funnet blant gamle familiesaker. Funnet har
nok sammenheng med det forhold at min bestefar, August
Ruud, var lærer ved Enebakkneset skole fram til ca. 1925.
Han og hans kone, Emma Rud, flyttet deretter til Gjerdrum,
der min far, Ole Rud, var lærer ved Vestby skole fra 1923. Jeg
antar at skolen på Enebakkneset også ble benyttet som forsamlingslokale, og ofte ble jo lagsprotokoller og andre papirer oppbevart på møtestedet.
Hvordan denne boken er blitt blandet med familiens saker
kan man jo fundere på, men det har altså skjedd at den ble
med flyttelasset til Gjerdrum. Jeg ser at Emma Rud figurerer i
medlemsfortegnelsen, uten at jeg dermed skylder på henne!
Jeg håper at boken finner en naturlig plass i foreningsarkivet”.

På tur med Jan Sørli
Møt opp på Fetsund stasjon

Påbegynt i 1898
Protokollen fra Enebaknæssets Kvindeforening ble påbegynt i 1898. Det er ingen steder anført når foreningen
ble stiftet, men av papirene framgår et sted at kassabeholdningen allerede i 1896 var på kroner 1.78. Følgende
personer var oppført som medlemmer. Listen er senere
ajourført uten at dette er knyttet opp mot datoer:
Karoline Jacobsen, Ødeby, Emma rud, Ødeby, ragnhild
Ulsrud (død), Hilda svarterud, Karoline Moen (flyttet),
Antonia gulbrandsen, Mongerud, Mathilde Ødeby, Ulsrud (gaat ut), Kaspara Engen, Hilda Lunder, Furuholen
(flyttet), Kristine Dahl, skogheim, gunhild Aarsrud, teig,
Konstanse Lier, teig (flyttet), Marie Jakobsen, Melnæs,
Laura Evensen, Melnæs, Karen Jenssen, Melnæs, Kristine
Michelet, Prinscholen, Karoline syversen, sletta, Augusta
oresen, Mælnes og gurine skogheim.
På denne tiden tilhørte Enebakkneset Enebakk kommune.
Fra 1.1.1962 ble ”Neset” slått sammen med Fet.
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”Innkommende Gaver”
At det var en basar på gang i 1898, er lett å forstå. Under
rubrikken ”indkommende gaver” er ikke mindre enn 65
prissatte gevinster innført i protokollen. Disse var alle uten
unntak bruks- og nyttegjenstander. Den dyreste var et par
sko til 5 kroner. En trøye var priset til kroner 1.30, et slips
kroner 1.00, et kjevle 25 øre, en melkemugge 70 øre, en
kjøttstøter 30 øre, et par strømper 2 kroner, et
lommetørkle 20 øre, et forkle 70 øre, et ullteppe kroner
3.50, for å nevne litt av utvalget. Mange av gevinstene var
sikkert tilvirket i hjemmene. Flere gjenstander tyder også
på at de lokale snekkerverkstedene har gitt sitt besyv med.
senere virker det som om foreningen selv kjøpte inn flere
av gevinstene som skulle loddes ut.
Utgifter i forbindelse med basaren i 1898 var:
Pr. kjøbt ankergarn
kr. 1.10
”
” strikkegarn
” 3.50
”
” gråt strikkegarn
” 3.50
1 Kloke
” 4.00
1 Hesteklede
” 4.00
2 Busseruler
” 2.70
20 ark papir
” 0.40
2 sekori
” 0.20
3 Pun kaﬀe
” 2.40
Ankergarn traa
” 0.30
Leret
” 8.50
innsamling av i alt 88 nye gjenstander fortsatte senere på
året. Basaren innbrakte kr. 171.70. i 1899 var basarinntektene kr. 203.60.
i 1906 var kassabeholdningen 53 øre. samme år ble det
avholdt 12 møter slik at beløpet ved årets slutt var steget til
kr. 126.48. 1907 ser også ut til å ha vært et ”dårlig år”. Det
kan ikke sees av protokollen at det ble sendt penger verken
til Den Norske Mission i stavanger eller kretskassereren.
Men det tok seg opp igjen og fram mot 1922 kom de årvisse bidragene fra misjonsforeningen på Enebakkneset
varierende fra kr. 90 - 200.
Fra rundt 1910 foretok foreningen selv innkjøp til de forskjellige møter, kanskje for ikke å belaste vertskapet økonomisk? innkjøpene var imidlertid en god investering.
som regel fikk man igjen inntil det 10-dobbelte ved hver
sammenkomst.
Vidar Amundsen
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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

teologiske innvendinger

Jan Hus fikk stor tilslutning til sine nye måter å forstå skriften på

Luthers og andre geistliges
til Den katolske kirke

Da Luther kom med sine 95 punkter (teser) med innvendinger mot (Den katolske) Kirkens lærepraksis
[se egen ramme], hadde det bakgrunn i en mer enn
100 år lang utvikling. Påvirket av nye tanker, som
under Renessansen satte mennesket mer i sentrum,
ble geistlighetens monopol på sannheten brutt.
Dermed ble det åpnet for ny og kritisk granskning av
de hellige skrifter.
Den engelske teologiprofessoren John Wyclif hadde
allerede på slutten av 1300-tallet fått oversatt Bibelen
til engelsk. Og han hadde hevdet at Bibelen er kirkens
høyeste autoritet. Med bakgrunn i dette, hadde han forkastet pavedømmet, avvist helgendyrkelse, valfarter,
avlat og sjelemesser. Kritikken rettet seg også mot
Kirkens lære om sakramentene. Hverken konfirmasjonen eller den siste olje er i følge Bibelen sakramenter,
hevdet han.

Jan Hus arbeidet ved universitetet i Praha, og han fikk
stor tilslutning til sine nye måter å forstå skriften og
kirken på. tilhengerne hans ble kalt husitter. Det ble
flere og flere av dem, og kirkens ledere begynte å se på
dem som en trussel. i 1405 var Hus aktiv som taler i
kirkemøter, men biskopen avsatte ham som prest på
grunn av at han angrep geistligheten. Erkebiskopen,
som tidligere hadde støttet Hus, skjønte at bevegelsen
som Hus hadde startet, var en trussel mot kirkehierarkiet. i 1410 var frykten for husittene blitt så stor at
200 skrifter av Wyclif ble brent utenfor erkebiskopens
palass i Praha.
i 1412 ble det et fullstendig brudd med paven, etter at
Hus for første gang kritiserte avlatshandelen i Bøhmen.
i denne striden gikk Hus ut mot selve pavens autoritet.
Paven ekskommunikerte nå Hus – det betydde at han
ble nektet adgang til nattverden. i praksis ble han med
det satt utenfor kirken. Pavens menn satte igang en
kjetterprosess mot Hus. Den endte med at han som
fredløs ble overlatt til fyrsten, som henrettet ham med
brenning på bålet sommeren 1415.

Wyclifs tanker fikk senere stor betydning for tanker og
religionsforståelse som teologiprofessoren og universitetsrektoren Jan Hus fra Bøhmen la fram på begynnelsen av 1400-tallet.
redaksjonen beklager feil overskrift i blad nr 3-2017 side 8. Overskriften skal være:
„Utviklingen av Den katolske kirke fram til reformajonen”.
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FEt MENigHEtsBLAD

Nr.

4 2017 – ÅrgANg 63

Etter at Hus døde, vokste det frem en mer radikal bevegelse. tilhengerne av den ble kalt taboritter etter byen
tabor. På det religiøse plan var disse sterkt inspirert av
Wyclifs idéer, og de gikk til tider lenger enn hva Hus
hadde gjort. De forkastet alt innen kirken som ikke var
påbudt i Bibelen. Det gjaldt mellom annet relikviedyrkning, faste, avlat og skriftemål. De var imot et skille
mellom prester og lekfolk, og krevde at ikke bare prestene, men alle folk måtte få ta del i hele nattverden, og
ikke bare motta brødet – slik skikken var, og de forlangte at de geistlige skulle leve i fattigdom.
Den 15. juni 1520 sendte pave Leo X ut bullen Exurge
Domine. Den fordømte 41 av setningene i Luthers
skrifter, og den inneholdt et krav om at han måtte
trekke dem tilbake innen 60 dager. gjorde han ikke det,
risikerte han ekskommunikasjon. Bullen var den første
offisielle reaksjonen fra Pavestolen mot den begynnende
lutherske reformasjonen. Bullen førte til sterke protester
fra folk i tyskland, og pavens utsending Johann Eck,
som skulle kunngjøre den, ble hindret i å gjøre det flere
steder.
sommeren 1519 ble det arrangert en disputas der
Luther og Pavens utsending hadde en debatt om de innvendingene som Luther hadde framført mot kirkens
praksis. Det handlet først og fremst om avlatshandelen,
men også om kirkens og pavens rett til å sette opp ordninger som ikke var direkte forankret i Bibelen. Dette
skjedde etter at Luther i et brev til paven hadde hevdet
at «for gud og hans skapning vitner jeg at jeg ikke har
ønsket, ei heller nå ønsker, å rokke ved eller undergrave
den romerske Kirkes eller Deres Hellighets myndighet».
ikke lenge etter skrev han imidlertid at han var «usikker
på om paven er Antikrist eller hans apostel». Etter disputasen ga Luther klart uttrykk for at han mener at
paven var Antikrist, Kristi onde motstander, som ledet
menneskene ut i elendighet. (Om vi leser i redegjørelser
fra katolsk hold, får vi vite at nettop pave Leo X var en
av et fåtall paver man i ettertid ser var en dårlig pave.)
Luther fullførte bruddet med pavekirken den 10.
desember 1520 med å sette fyr på bullen fra paven.
reaksjonen lot ikke vente på seg, og den 3. januar 1521
ble han bannlyst. som en følge av dette ble han så lyst
fredløs av keiseren.
Phillip Melanchthon spilte en fremtredende rolle ved
universitetet i Wittenberg, først som professor og senere
også som rektor. Luther vant ham snart for sine ideer, og
i 1521 publiserte Melanchthon sitt første evangeliskprotestantiske verk. Det var også han som førte i pennen
Den augsburgske bekjennelse (1530).
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Melanchthon var ikke alltid på linje med Luther i alle
teologiske og politiske spørsmål, men han bestrebet seg
på at trosretningene skulle nærme seg hverandre. Han
regnes for å ha vært av stor betydning for kulturlivets
senere utvikling i de protestantiske landene.
Andreas von Bodenstein Karlstadt var en tidlig medarbeider til Martin Luther, men etter at Luther kritiserte
og omgjorde radikale reformer som Karlstadt hadde innført i 1522, vendte han Luther ryggen og brøt med
ham.
Erasmus av Rotterdam var en nederlandsk munk, med
teologisk doktorgrad. Han var 1500-tallets mest betydningsfulle humanist, og hans tanker fikk stor betydning
for Luthers utvikling. i 1516 fullførte han arbeidet med
Erasmusbibelen.
Det ble sagt om Erasmus at hans vittige replikk hadde
like stor betydning som det grundige arbeidet han nedla
i sine oversettelser. Erasmusbibelen var det viktigste utgangspunktet for Martin Luthers bibeloversettelse til
tysk i 1521.
Luther håpet på Erasmus' støtte og i en tidlig brevveksling mellom de to uttrykte han stor beundring for Erasmus. Men beundringen avtok raskt da Erasmus holdt
hardt på en nøytral stilling i forholdet til den katolske
kirken. Erasmus hadde også viktige innvendinger mot
enkelte av Luthers påstander. Luther tok dette så ille
opp, at han senere hevdet at Erasmus ikke var kristen.
Da Erasmus ble anklaget for å ha «lagt det egget som
Luther ruget ut», gav han sine kritikere halvveis rett i
det, men sa at han hadde forestilt seg en helt annen fugl.
Per Erik Borgen

De fleste av oss vil ha lært på skolen og under konfirmasjonsforberedelsen at Luther kunngjorde sine
teser ved å slå dem opp på døra til slottskirken i
Wittenberg. Nyere forskning tyder på at dette var en
myte, og at de stammer fra Philipp Melanchthon.
Tesene ble skrevet i brev og sendt til noen bestemte
mottakere.
Etter at Melanchthon satte fram sin idé om oppslaget
på kirkedøra, ble døra fort til noe av et valfartssted.
Hundre år etter at den ble borte etter en brann, ble
tesene støpt inn i døra til den gjenreiste kirken.
Denne har siden vært et viktig valfartssted, og den er
sentral i den årlige feiringen av
«Reformasjonsdagen» (31. oktober).

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.

Teaterforestilling Barnas bål.

3-åringenes dag i kirken.

Fredag 20. oktober kl 18.00.

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.

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.

Søndagsskole
Fet kirke, søndager kl. 11.00.
Høstens datoer er 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!

Til deg som fyller 4 og 5 år i år.
Lørdag 21. oktober kl. 13.30 til 14.30.
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.

5-åringenes dag i kirken.

Til deg som fyller 6 år i år
søndag 29. oktober kl. 16.00 – 18.00.

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.
Vi deltar med sang på
julaften i Fet kirke kl.
14. Bli med oss i høst
frem til dette! Kanskje
synes du dette er
kjempegøy?
Besøk fetogdalenkirker.no
for å lese mer og se bilder
fra barnekoret. Der kan
du også melde deg på.

Til deg som fyller 4 år i år.
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!
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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.
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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.
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Vi treﬀes søndag 12. november i Fet kirke kl. 16.00 –
18.00
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.

På Misjonshuset i Faldalen:

TGIF (thank god it´s Friday)

Yngres I, (2.- 4. klasse)

Et tilbud til ungdom fra 8. klasse og oppover. Det er
samlinger ca. annenhver fredag på ulike steder.
Kontaktperson: tobias Wessel, t. 450 65 000

Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30: 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: 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.

Liten og stor (Barnefamilier)
tirsdager 17 - 19:10/10, 14/11 og 12/12.
Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor suppegryte.
Og en prat rundt kaffen, mens ungene leker.
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...og på Kringen:
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
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Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Klaverkonsert med Håvard Gimse i Fet kirke

Teknisk fremragende, stor innlevelse
og lekende eleganse

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Pianisten Håvard Gimse konserterte i Fet kirke tirsdag 19. september. Han besøkte oss i fjor høst også,
og det kan gjerne bli en årlig begivenhet.
På sitt slentrende og småpludrende vis ledet han oss
igjennom konserten med små anekdoter om de forskjellige komponistene. Han innledet med en avdeling
lyriske stykker av Edvard grieg. selv om grieg bare var
liten av vekst, var og er han en gigant i musikkens
verden. Hans lyriske stykker er svært populære også
internasjonalt, og hans tyske forlegger heiste flagget hver
gang det kom nye komposisjoner fra grieg. gimse spilte
alle seks stykker i hefte nummer 5, komponert rundt
1890. Fremføringen var teknisk fremragende og med
stor innlevelse. i trolltog kunne vi høre at «fjellets små
troll myldrer frem, gjemmer seg for solen i midtpartiet,
for til slutt å myldre frem som aldri før». Notturno
«gjenskaper med sine rolige, dempede toner
sommernattens vesen».

$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
GLQORNDOHIDJKDQGHO
7OI

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

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

En fellesnevner for stykkene som gimse spilte var at de
alle er komponert i siste tiår av 1800-tallet eller de første
to tiår av 1900-tallet. Debussys «images oubliées», eller
«glemte bilder», ble skrevet i 1894 men først publisert
samlet så sent som i 1977, herav navnet. De tre små
stykkene er dedisert til Yvonne, den unge datteren til en
av Debussys malervenner. Debussy skriver selv til
Yvonne at stykkene «ikke passer for strålende opplyste
salonger…men heller som en samtale mellom en selv og
pianoet. Det første stykket åpner varsomt og nydelig, og
gimse ga oss en uttrykksfull tolkning. Det avsluttende
«bildet» har et veritabelt snøskred av arpeggios, der
klaveret skal imitere harpen, og gimse mestret dette
med sedvanlig overlegen teknikk.

Første avdeling av konserten ble avsluttet med «in the
Mists» av Leoš Janáček, fire stykker for solo piano
skrevet i 1912. Den tsjekkiske komponisten ble ikke anerkjent før på slutten av livet. Klaverstykkene i «in the
Mists» ble skrevet i Brno i en vanskelig periode, der han
sørget over dødsfallet til et barna sine, og at komposisjonene hans stadig ble avvist av musikkmiljøet i
Praha. stykkene er skrevet i «tåkete» tonearter med fem
eller seks b-er, og med stadige skifter av tempi. stemningen i stykkene minner om Debussy, og gimse gav
oss en følsom tolkning.
Avdeling etter pause åpnet med fire «Fantasistykker» av
sergei rakhmaninov, publisert i 1892. Den russiske
komponisten rakhmaninov, selv en svært dyktig
pianist, har her skrevet fire svært teknisk krevende
stykker. Det mest kjente er Preludium i Ciss-moll, som
med sine tordnende avslutningsakkorder nok kan høres
helt umulig ut å fremføre, men som gimse mestret med
en lekende eleganse.
Fra Norge via Frankrike og tsjekkia tilbake til Norden,
nærmere bestemt Finland og Jean sibelius. gimse avsluttet konserten med syv av hans pianoverker. Først
impromptu nummer 5 og 6 fra 1893. impromptu betyr
improvisert, og nummer 5 i B - moll glitret som
fallende snøfnugg over et vinterlig landskap. sibelius
sine klaverstykker er ikke så kjent, men undertegnede
ble helt dratt inn i denne musikken, som hadde en
umiddelbar appell. Konserten ble avsluttet med Arabesque, lekende lett og brilliant fremført.
takk for en flott konsert, Håvard gimse.
Einar Borud
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Musikk og teater i kirkene
reise inn i fremtiden, der
den truede pakten mellom
mennesket og skaperverket
gjenopprettes.

Dalen kirke søndag 15.10. kl.19.00:
Konsert
Det nyrestaurerte harmoniet fra 1905 skal benyttes.
sammen med gitar, fiolin, fløyte og et damekor vil vi få
en god opplevelse med kjente sanger, salmer og musikk
som har krysset Atlanterhavet mellom Norge og Amerika.
gratis inngang.

Forestillingen kaller på de
stemmene som ennå ikke er
hørt. Kan vi i dialog med
det unge publikummet inspirere dem til å formulere sine egne nye 95 teser?

Fet kirke fredag 20.10. kl. 18.00:
Teaterstykket «Barnas Bål».

Forestillingen er en musikalsk opplevelse vevet sammen
med fortellingen og scener fra et pars reise. Annen del er
en styrt aktivistisk del, et meningsverksted, der det unge
publikummet reflekterer over sin fremtid og
nødvendigheten av å stille krav på vegne av ufødte liv, til
de som forvalter makt.

stykket tar opp kirkens eget miljøengasjement og oppfordringen til dyptgående reformasjon i holdning og
handling - skaperverket er ikke til salgs.
Barnas Bål bygger på en legende hvor høvdingene besluttet at ingen skulle foreta handlinger som kunne
skade barnas livsgrunnlag i syv generasjoner fremover.
Med utspring i legenden tar vi ungdommene med på en

Barnas
Bål

Kravene blir formulert som teser, og når vi har nådd 95
teser, vil Barnas Bål slå dem opp på maktens porter og
stille beslutningstakere til
ansvar for fremtidige
generasjoner.
Arrangementet er gratis

Pumpeorgelet fra 1905

Fet kirke torsdag
2.11. kl. 19.30:
Kirkerommet vil
fylles av sang

Skulleruds
Begravelsesbyrå
1960 Løken

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

Troll Hundefor
FrisØrsALONg
Og
sOLstUDiO
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Vi er forhandler av troll Hundefor
Når pris og kvalitet teller
www.troll-hundefor.no
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Fet kirkekor og Løken
kammerkor synger med
orgel, trompeter, fiolin,
fløyte, trekkspill og slagverk
med pauker. Vi får bl.a.
høre J.s. Bachs kantate nr. 8
som blir kalt «reformasjonskantate». Konserten forteller oss en del om Luthers innflytelse i skandinavia slik kjente musikere og diktere har
tolket dette. i tillegg holder teolog, forfatter og
salmedikter Jan Ove Ulstein foredrag om temaet:
«Luthers salmer og vegen mot nord.»
Billetter kr 150,- kjøpes ved inngangen.

Fet kirke søndag 5.11. kl. 17.00:
«Ord og toner i sorg og savn».
Allehelgensdag med musikkandakt. Fauna vokalkvintett
bidrar til å skape en unik atmosfære for alle som deltar.
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Fet kirke torsdag 23.11. kl. 19.00:
„MonicaZ Vals”

En hyllest til Monica Zetterlund. stina stenerud og Paul
«Palle» Wagnberg, Eirik Berg svela og Erik Jøkling
holder en fantastisk konsert hvor en av sveriges aller
største stjerner blir hyllet.
Den musikalske kvartetten har funnet sammen rundt
sin felles kjærlighet til den svenske verdensartisten. stina
steneruds sensuelle og varme stemme tar oss med ut på
eventyr fra første akkord; man føler teksten når stina
tonsetter historiene som disse låtene er. ikke bare synger
hun med innlevelse og lekenhet; hun er også en historieforteller. Hennes rolle som historieforteller, er tråden i konsertopplevelsen. Med stor innlevelse, humor og kjærlighet
bidrar hun til å gjøre dette til en helt spesiell opplevelse.
Hammond B3-magikeren Palle Wagnberg, med sin
kunnskap om Zetterlunds liv, og ikke minst låtskriver
og tekstforfatter, fungerer
som en faktasufflør under
hele konserten. Palle er
perfeksjonist, og hans inspirerende spillestil og
varme sound gjør denne
kvartetten helt unik. Han er
dessuten svensk, så det
kommer til stadighet
humoristiske innspill rundt
det svenske språket.
Eirik Berg svela er gitarist
og arrangør, og han
trakterer sin nydelige Victor
Baker-gitar på særdeles
smakfullt vis. Han pakker
inn melodiene med vare og
vakre harmonier. Eiriks svermeri for Monica Zetterlund
uttrykkes først og fremst gjennom fremragende spilling,
og han innehar en unik varme i lyd og spillestil. Det er
nesten umulig å ikke bli i godt humør ved hans nærvær.
Og så til limet - mannen som sømløst samler det hele:
Erik Jøkling som sitter bak trommene. Han har stor interesse for stoffet som serveres publikum, og utrykker
dette først og fremst igjennom sitt livgivende trommespill. Han har en egen evne til å lytte til de andre i
bandet og gjøre slagverksoppgaven til en opplevelse hver
gang. Vi opplever alt fra imiterte båtlyder til friske og
frekke trommebrekk fra Erik, alltid lett akkompagnert
av et smil.
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Gansdalen Normisjon
Oktober
Mandag 16. kl. 11.00 Besøk av omas støvind
Berg. tema: «Fetsund Lenser»
Onsdag 18. kl. 19.00 Møte på bedehuset
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

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.

Desember
Onsdag 13. kl. 19.00 Møte
trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

Søndagsskolen vil bygge Lego!

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.

tirsdager 17 - 19:10/10, 14/11 og 12/12.
Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor suppegryte.
Og en prat rundt kaffen, mens ungene leker.

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.

Yngres I, (2.- 4. klasse)

Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30: 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.

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.

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

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

FEt MENigHEtsBLAD

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

Åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl 9.00 - 14.00

Jultrefest 7. januar kl 1700.

TGIF (thank god it´s Friday)

Yngres II, (5. - 7. klasse)

Kjøretider:

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

Bønnemøte.
samtalekveld. Vi deler troserfaringer.
strikkekafé.
sangkafé: Arve Johansen.
Bønnemøte.

Liten og stor (Barnefamilier)

Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30: 23/10, 6/11, 20/11
og 4/12. spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund.
Pause med salg av bolle og drikke.

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

er plassen for liten og stor

Fetsund Normisjon

Desember:
Mandag 4. kl 2000
torsdag 7. kl 1930
Mandag 11. kl 1100
torsdag 14. kl 1800
Mandag 18. kl 2000

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

Kringen

Dersom du har Lego eller Duplo liggende som ikke lenger er i bruk, så blir barna på
søndagsskolen veldig glad hvis vi får overta den. ta kontakt med Mette på menighetskontoret på tlf 63 88 87 54, eller på epost mette.berg@fet.kommune.no

Oktober:
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.

SYKEHJEMSBUSSEN
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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

Seniortreff på Kringen
Torsdager 2. november kl.11.00 - 14.00
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

FEt MENigHEtsBLAD
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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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Organiseringen etter kommunesammenslåing

KommuneFellesråd=
sammenslåing sammenslåing
I juni 2017 fattet Stortinget vedtak om en rekke nye
kommunesammenslåinger – blant annet sammenslåing mellom Skedsmo, Sørum og Fet. Det betyr
sammenslåing av de kirkelige fellesråd i Skedsmo,
Sørum og Fet – en kommune gir ett fellesråd.
Arbeidet med sammenslåingen har startet.
Kirkevergene i de tre kommunene har hatt møte med
lederne i de tre fellesrådene. Det har vært et informasjonskurs for alle medlemmer i fellesrådene. Det skal
nedsettes en kirkelig fellesnemnd som er ansvarlig for å
forberede og gjennomføre prosjektet. Det er fellesrådene som oppnevner nemnda og fastsetter likelydende
mandat, myndighet og eventuelle fullmakter. Fellesnemnda velger selv leder og nestleder.
Det er nå valgt to representanter fra hvert fellesråd som
skal sitte i fellesnemnda. Denne fellesnemnda vil også
få en kommunal representant – forhåpentligvis en representant som også sitter i den kommunale fellesnemnda. Prost torstein Lalim i Nedre romerike prosti
vil ha sete i fellesnemda som biskopens representant.

Det er ikke bestemt noe første møte i den kirkelige
fellesnemnda ennå. Det holdes kurs for representantene
i oktober, og umiddelbart etter dette vil fellesnemnda
møtes.
i kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder
står det: «Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd
dekkes innenfor departementets støtte til dekning av
kommunenes engangskostnader i reformen».
Kirkevergene har fått fullmakt av sine fellesråd til å søke
den kommunale fellesnemnda om støtte til prosessen.

Døpte

Vigsler

Madelen Engebretsen Braathen
tonje Meidal Mathisen og
Mie Kvekland
Louis Christian Mathisen
Liam skovdal Meidal
Elijah Henry Flatner
Liv Bergliot simonsen og
Odin Halvorsen
Bjørn Arne Arnesen
thilo Nathaniel Hellene-Nesheim
Liam Martinius Kristiansen
Andrea sandvik Blomster og
trym Midttun
Jonas Johannes Blomster
Birk Johannesen-runderheim
Håkon seong Nymo steryd
Kristine Kolstad og
Andrine Marie Lybæk Jensen
Christian Myrholm
Elias Hexeberg Nybakken
Laila gomes grønvold
Birk Opdal Kjetså
Små og store gaver
Mina Vaagen strand
ønkes
velkommen til
Eirik gjertveit
vår orgelkonto:
sofie Knatribakk Haavaldsen
Ludvig Nordhagen Holth
Hannah Maria Hoff Aanes
Jakob Dahle
ida Marie soot

Aase Minda taaje
Yngve Ness
gunnar Kristiansen
Otto sigmund Jacobsen
Åge Fredrik Pedersen
Else Likvern
Dag Orsbye
Erling Alexander Hasthi

f.1917
f.1964
f.1955
f.1941
f.1949
f.1932
f.1949
f.1926

1140 69
58878

Prosessen vil bli omfattende slik at det vil trengs en prosjektleder som skal jobbe fram sakene til fellesnemnda
med kirkevergenes hjelp. Det vil bli lagt stor vekt på
medbestemmelse og informasjon til tillitsvalgte og ansatte i prosessen. informasjon skal også bli kommunisert ut til folk jevnlig.
Sølvi Støvind
Kirkeverge/daglig leder

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

Roven Grendehus
har til leie:

selskapslokaler m/peis, velutstyrt kjøkken
og pent uteområde.
tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.

Kirkevergen Skedsmo i Peter B Straumann, kirkevergen i Fet Sølvi Støvind og kirkevergen i Sørum Eirik Lølandsmo
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Døde

SLEKTERS GANG
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Kontaktperson: Anita Olsen
tlf.nr.: 923 00 130, helst mellom kl. 17 og 22
utleie.rovengrendehus@gmail.com
FEt MENigHEtsBLAD
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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

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

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

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

Klokkene kaller på deg
Femhundreårsmarkeringen av reformasjonen
vil prege denne høsten med kulturgudstjeneste, konsert og to temagudstjenester. På
allehelgensdag minnes vi alle de som vi
savner og vi tenner lys i kirkene for de som
er gått bort siden sist allehelgen.
Søndag 15. oktober
Fet kirke kl. 11.00
Dåpsfestgudstjeneste. søndagsskole.
tema: Frelsen er ikke til salgs
Luk 20, 45-21,4
Fet kirke kl. 16-18
Utdeling av 4-årsbok
Fredag 20. oktober
Fet kirke kl. 18.00
teaterforestilling.
reformasjonsjubileet.
For alle aldre.
Søndag 22. oktober
Dalen kirke kl. 11.00
Høymesse med dåp.
Joh 11, 1-5

Qr-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside
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Vikarprest:
Helga Maria Myklebust

Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Håkan Thorängen
hakan.thorangen
@fet.kommune.no

Sekretær:
Frøydis Waldorff Teigen
froydis.waldorff
@fet.kommune.no
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Søndag 19. november
Fet kirke kl. 11.00
Høymesse med dåp.
søndagsskole.
tema: Mennesket er ikke til salgs
Matt 18, 1-6 og 10-14
Søndag 26. november
Dalen kirke kl. 11.00
Høymesse med dåp
Matt 25, 31-46
Med forbehold om endringer. se avisene og
hjemmesiden for mer informasjon.

Velkommen Håkan
Håkan orängen er ansatt som
kirketjener og kirkegårdsarbeider
etter at Ditlev Marken valgte å gå
over i pensjonistenes rekker. Vi
ønsker Håkan velkommen og
håper han vil trives!

Prester i Fet og Dalen

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

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

Søndag 12. november
Fet kirke kl. 11.00
Høymesse.
søndagsskole.
Mark 10, 28-31
Fet kirke kl. 13-14. 3-åringenes dag
Fet kirke kl. 16-18. 5-åringenes dag

www.fetogdalenkirker.no
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Torsdag 2. november
Fet kirke kl. 19.00
Konsert i anledning reformasjonsjubileet
med Fet kirkekor og Løken kammerkor.
Allehelgensdag 5. november
Dalen kirke kl. 11.00 Høymesse
Enebakkneset kl. 14.00 Minnemarkering
Fet kirke kl. 17.00 Minnemarkering
Joh 6, 37-40
„Ord og toner i sorg og savn”

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

Annonser: Kirkekontoret tlf. 63 88 61 00,
solvi.stovind@fet.kommune.no

Søndag 29. oktober
Fet kirke kl. 11.00
Kulturgudsteneste.
500-års jubileum for reformasjonen.
Deltagudstjeneste med konfirmantene.
søndagsskole.
Rom 1, 16-17
Fet kirke kl. 16-18
Utdeling av 6-års bok.

For tiden dekkes prestestillingene av sokneprest
Fredrik Larsen-Mehren, prostiprest Karin Krissly og vikarprest Helga Maria Myklebust .
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.

4 2017 – ÅrgANg 63

24

N r. 4 - o k t o b e r 2 0 1 7

63 . årgang

sammen på veien

Høsten har kommet og med den Kulturuka!
Se programmet på s 6 - 8

