Latter, sang og lave
skuldre
Sangkaféen 10 år
sangkaféen på Misjonshuset er blitt 10 år. et populært
treﬀsted for folk i nærområdet. sangglede, godt humør
og lave skuldre har bidratt til at folk trives, og kommer
igjen og igjen... her vil de være med!

i de ti årene har det blitt hele 83 kvelder med fullt hus.
Jubileumskvelden var det ca 70 frammøtte.
begivenheten ble feiret med sang, latter og selvfølgelig:
jubileumsbløtkake. Underholdere var asle stølsdokken
og tor Kristiansen

Bursdag i
Dalen

dalen feiret sin kirke søndag 25. oktober
her bringer vi noen glimt fra 110 års feiringen som
startet med festgudstjeneste i kirken og fortsatte med
omvisning i sagbruksmuseet i gansvika og påfølgende
kirkelunsj i restauranten.

gryterett, loddtrekning, underholdning, allsang og et
proﬀt opplegg er oppskriften. Og Per heggedal er den
sentrale skikkelsen som holder det hele igang, og har
ledet hver eneste samling så nær som én.

Ordfører Jon Harry Skoglund overrekker blomster og en jubileumsgave på kr. 10.000 som Grete Borud tar imot. Pengene vil gå til restaurering av det gamle orgelet

Over: Per deler ut roser til de som var med og arrangerte
den aller første kvelden. Øivind Breen, Tor Kristiansen,
Einar Taranger, Solvor Kvebek og Hilde Østerby
Over til høyre: Per takker Lars Faller for god PR for
Sangkaféen gjennom 10 år
Til høyre: Asle Stølsdokken underholder med egne sanger i
tillegg til sanger av Lillebjørn Nilsen og Aage Samuelsen

Jo Dalene spiller på orgelet som ble innkjøpt da Dalen
kapell sto ferdig i 1905. „Klenodiet” som nå er kommet
tilbake til kirken, er fortsatt i god stand, men trenger noe
restaurering.
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Aage Cato Holt orienterer om driften av sagbruket i
Gansvika i gamle dager.
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F R A P R E K E S TO L E N

R E D A K TØ R E N H A R O R D E T

Denne gangen
finner du bl.a.:
et historisk tilbakeblikk på
kirkekor i bygda vår.
biskopens julehilsen.
Oversikt over julekonserter
i Fet og dalen.
og mye mer.

Når
nettene
blir lange

Tenn lys!

Tor Kristiansen

„når nettene blir lange” skrev alf Prøysen.
Jo, nettene er lange for tida, vinteren er i anmarsj og julen nærmer seg.
Jeg har vokst opp med musevisa. alf Prøysen har vært med på å prege vår
julefeiring. Mye av julens „greier” dreier seg om mus. Og jeg har hørt om
folk som lar være å sette opp musefeller på julaften...!
Men samtidig er musevisa en sang om å glede seg til jul, og glede seg over
de enkle tingene. Musene hadde ikke så mye å feire med, - ei nøtt, et
stykke dropspapir og en fleskebit på skrå... For oss blir julen nærmest et
fråtseri i mat, drikke, pakker og allskens juleting. Kjøpepresset tar helt av
og den som gleder seg mest er handelsstanden.
Mange er nok enige i at „julehysteriet” tar overhånd og drar seg over altfor
lang tid - oktober, november, desember - tre måneder med jul omkring oss.
Men på den annen side - julens viktigste og egentlige budskap er virkelig
noe å feire, - ar Jesus kom til jord. Og da holder det ikke med tre måneder.
nei, jeg vil gjerne feire jul hele året, i gleden over at Jesus, verdens frelser
ble født!
så la oss glede oss sammen og tenne lys i mørketida, - ta vare på hverandre
og selv være lys som skinner. da er vi alle med på å formidle julens store
budskap om glede og fred.
Jeg ønsker alle lesere en riktig god advents- og julehøytid.

Forside: dalen kirke i vinterprakt.
Bakside: adventssalme av holger
lissner, oversatt av svein ellingsen.
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Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.
Første gang „tenne adventslys-sangen” skal synges i
kirka i år er i Fet kirke søndag 29. november kl 11.
Da har 11-åringer vært i kirka siden dagen før- leika,
lært, planlagt og øvd. De har vært LysVåkne i møte
med kirkeårets første dag. Adventstida kan komme
med mer lys mens vi venter på julehøytida og at
tusen julelys tennes.
tida for ekstra mye lys nærmer seg. det både varmer og
gjør godt. Om det er nærområdets juletre utendørs, eller
lysene vi rigger opp i vinduene innomhus.
lys kan mer enn å lyse, underlig nok. det å tenne lys
uttrykker og betyr forskjellige ting, avhengig av
sammenhengen. Ofte tenner vi lys når vi vil minnes
noen som er døde. eller når du er i en kirke og ønsker å
konkretisere at du tenker på noen, eller ber for noen da kan du tenne lys. tenk deg et festdekket bord og du
har invitert gjester, tente lys hører sjølsagt med. når vi
har gudstjeneste på Pålsetunet tenner vi lys og sier at de
symboliserer at den levende gud er tilstede.
i kirka synger vi masse om lys i denne tida, mye mer
enn vi tenner lys faktisk. (For å tenne lys gjør vi jo hele
året.) en rask opptelling viser at 16 av salmebokas 25
adventssalmer handler om lys. Masse lys er det også i
julesalmene våre. naturlig da å minne oss om budskapet

Inger Jeanette Enger

«det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå
til verden.» (Joh 1:9)
Men aller helst er det naturlig å stoppe opp ved det å
være lys våken. hva betyr det, for oss? Uansett hvor
koselig vi synes det er med alle lysene i vinduet eller
hvor mye vi ellers tenner lys i de forskjelligste
sammenhenger? hva innebærer det å være lys våken
høsten 2015?
På lysVåken for 11-åringene (delta-arrangementet
for 11-åringer i kirka 28.-29.november) handler det om
å være lys våken for det som skjer rundt oss. de skal
være lys våkne for hverandre, for gud og seg sjøl.
her har vi noe å lære.
Fortsettelsen på eivind skeie sin «tenne-adventslyssang» er så konkret:
Tenn lys!
To lys skal skinne
for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg
og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet
og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.
Mye å lære og noe å leve etter.

La oss be..

Bibelord:

...og takke for julens under.

Og når en tenner et lys, setter en det ikke
under et kar, men i en stake, så det lyser for
alle i huset. slik skal også deres lys skinne
for menneskene.
Matt. 5.15
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Kirkekor i 70 år
Et historisk tilbakeblikk
Da freden kom i 1945, blomstret sang- og musikklivet i Fet. Dalen Blandede Kor og Buraas Sangkor
medvirket ved en Fredskonsert i Fet kirke dette året.
Gunvald Foss var organist, og dirigenter for korene
var Einar Foss og Henry Buraas. Dette var personer
som skulle komme til å prege kirkemusikklivet i Fet i
mange år fremover.
Fet Menighetskor
i 1947 ble Fet Menighetskor stiftet av organist gunvald
Foss. Koret hadde øvelsene sine på betania i Fetsund og
hadde mellom 20 og 25 medlemmer.
Koret sang fortrinnsvis i Fet kirke og dalen kapell, men
var også med ved sangerstevner og indremisjonsstevner.
i 1949 deltok koret på sangens og musikkens dag, med
sang på Fet herredshus og avslutningskonsert i Fet kirke.
Ved siden av Fet Menighetskor var det også andre kor i
bygda som sang i Fet kirke og dalen kapell. det var
dalen blandede Kor, enebakkneset sangforening og
buraas sangkor. Fet Orkesterforening, som ble ledet av
henry buraas, spilte også i kirken.
Organist gunvald Foss emigrerte til amerika i 1952 og
Fet Menighetskor ble lagt ned. Koret ble startet opp igjen
i 1961, og da med lærer Magnar størdal som dirigent.
han flyttet fra bygda i 1962, og korets neste dirigent
var Olav gorseth fra rælingen. gorseth dirigerte koret
fram til april 1964, da einar Foss overtok.
Koret ble oftest kalt for Menighetskoret, og vi sang ved
gudstjenester og tilstelninger rundt i bygda. høytids-
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gudstjenestene var viktige for oss, og 1. juledag i
særdeleshet. da var Fet kirke stapp full.
Fet menighetskor ble oppløst 10. september 1976, og
grunnen var vel i hovedsak for få medlemmer. disse var
medlemmer da koret sluttet:
grete borud, Kirsten aas, ruth Årdal, Margrethe
stokseth, astrid saanum, solveig skogby, ragnhild
grønvold, anne Marie helle, asbjørn borud, arild
romarheim, arve borud, ingvald berntsen, harald
Jensen, Kristian Østreng.

høgmoen, Kirsten aas, grete borud, hanna seland,
elisabeth evensen, Margrethe stokseth, inger Johansen,
randi Kristiansen, einar thorud, Kaare aksnes, steinar
Årdal, ingvald berntsen, arne K. grøtvedt,
Odd M. Kristensen og arve borud.
Fet kirkekor var et aktivt kor. i samarbeid med fem
andre kirkekor samt ungdomskoret lyceum framførte vi
J.s.bach`s Juleoratorium i trefoldighetskirken den 3.
desember 1981, og så i Fet kirke den 8. desember. det
var en stor opplevelse, og kirken var stapp full.
Vi var glad i Odd Fossnes som dirigent, og ble derfor
veldig lei oss da vi fikk vite at han hadde søkt permisjon
for å tiltre som lektor ved Musikkonservatoriet i
tromsø. Familien reiste høsten 1983. Odd M. Kristensen påtok seg å lede koret inntil ny organist var på plass.
22. januar 1984 begynte vikarorganist Peter Couzens.
Vi var naturligvis spente på hvordan det skulle bli å få
en engelskmann som dirigent, men det gikk fint.

Peter Couzens ble ikke så lenge. da det viste seg at Odd
Fossnes ikke kom tilbake, ble stillingen lyst ledig og organist arne haukaas ble tilsatt i stillingen og begynte
den 2. september 1984.
arne haukaas overtok et kor som var veldrevet, men
han var ikke redd for å komme med forslag til nye ting,
og vi syntes det var fint. Fortsatt var hovedoppgaven å
synge i Fet kirke og dalen kapell. Første pinsedag 1985
ble gudstjenesten i Fet kirke overført i tV. i avisen står
det at overføringen var vellykket med vakker korsang og
fin musikk. Jeg kan huske at det var en fin opplevelse
for koret. Vi så fram til nye oppdrag!
Fet kirkekor hadde et godt samarbeid med kirkekoret
lOgOs fra Ullensaker. sammen med dem framførte vi
allehelgensmesse av egil hovland i Fet kirke i 1985.
arne haukaas dirigerte og på orgelkrakken satt lOgOs
sin dirigent steinar bjørnsengen. Orkesteret som akkompagnerte var satt sammen av lokale musikere.
i 1989 kunne vi se tilbake på 10 virksomme år i Fet

Fet kirkekor
torsdag 30. august 1979 ble det igjen startet kor i Fet
menighet. Koret ble nå kalt Fet kirkekor, og det var organist Odd Fossnes som startet opp koret igjen. Fossnes
var en svært dyktig og inspirerende musiker og dirigent.
Koret hadde øvelser i Fet kirke hver torsdag kveld.
Vi sang til gudstjenesten første søndag i hver måned.
Var gudstjenesten i dalen kapell, øvde vi i kapellet
torsdagen før.
Koret valgte styre og lagde lover for Fet kirkekor. de to
første paragrafene i loven lyder som følger:
Fet kirkekor er et eget, frittstående kor som hører
inn under Fet menighet.
Dirigenten er bindeledd mellom koret og kirken.
Korets medlemsliste så slik ut: Kari eng, eva gullerud,
else schatvet. liv aksnes, ruth Årdal, Vesla schau, solfrid henriksen, sigrid solberg, Maria thorud, Kirsten
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kirkekor. samtidig kunne arne haukaas feire 40 år som
organist. dobbelt jubileum ble behørig feiret med konsert i Fet kirke søndag den 26. november 1989.
Kirkekoret hvilte ikke på laurbærene, men fortsatte som
før med øvelser og opptredener. Onsdag den 28.
november 1990 var det stor konsert i anledning av at
Fet kirke var 100 år. her framførte koret Kirkekantate
av P. steenberg med grete borud som solist. Jan Fr.
Christiansen spilte solo trompet. Fet bygdekor deltok
med solist Janne rimereit. dirigent for bygdekoret var
erik hagen. Kirkejubileet fortsatte med festgudstjeneste
i Fet kirke den 2. desember 1990, der kirkekoret
medvirket.

i samarbeid med Fet bygdekor framførte vi den 11. april
1999 hallelujakoret fra händels Messias. Kirken var
fullsatt. dirigent Frano thomas Martincevic og kor og
musikere fikk mange lovord og god kritikk. Frano var
en eminent musiker som fikk sangere og musikere til å
yte sitt beste. han ble imidlertid ikke lenge i Fet, men
sluttet som kantor høsten 2000.
Peter James downey ble tilsatt som ny kantor, og han
begynte i stillingen 1. januar 2001. Koret fortsatte
under hans ledelse med øvelser på torsdagene og sang i
begge kirkene. i 2006/2007 hadde Peter James downey
permisjon, og han sluttet i sin stilling i 2007.

Kirkekoret sang ofte på Pålsetunet og gardarheim.
beboerne satte stor pris på det,og vi følte oss alltid
velkommen.

Dugnadskoret som ble til Fet Kirkekor igjen.
det ble et opphold for kirkekoret før ny kantor kom på
plass, og i denne perioden ble Dugnadskoret startet av
anders Martin Uriansrud.

i 1998 omkom dirigenten vår, organist arne haukaas, i
en motorsykkelulykke. han døde den 9. april 1998,
66 år gammel. Organist steinar bjørnsengen dirigerte
koret fram til minnekonserten for arne haukaas i Fet
kirke den 20. september 1998.

Dugnadskoret ble etter hvert igjen til Fet kirkekor.
Vår nåværende kantor, Jo Coldicott, begynte i oktober
2007, og overtok som dirigent. Koret har hatt stor
fremgang under hennes ledelse, og kan i år feire 10-års
jubileum.

På årsmøtet 10. mai 1999 vedtok Fet kirkekor å legge
ned sin virksomhet.

Å se så mange år tilbake og tenke på hva man har fått
være med på, er både fint og vemodig. Jeg føler at jeg
fortsatt skulle være med å synge, men må bare innse at
det er en tid for alt! allikevel, medlem av koret er jeg,
selv om det nå er som tilhører!

Fet og Dalen Kammerkor- et nytt kor med gamle
medlemmer.
etter forslag fra nyansatt kantor Frano Martincevic ble
Fet og Dalen kammerkor formelt stiftet den 20. mai 1999.
Koret vokste fra grunnstammen – Fet kirkekor – til 26
medlemmer.
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Klare for oppgaven

Over: Det nye Dalen menighetsråd samlet til sitt første møte. Fra venstre: Gro Ellinor Sletner Bjørklund,
Elisabeth Ruud, Åsmund Danielsen, Janne Sukka, Terje Lunde Ruud, Torild Finstad og Heidi Kåsastul.
Under: Fet menighetsråd gleder seg til å ta fatt. Fra venstre: Inger Jeanette Enger, Helle Sveen, Trine Marit
Ekornes Unhjem Øren, Linda Cathrine Olebakken Moe, Kari Drangsholt, Hallvard O. Mosdøl. Sittende fra
ventstre: Per Christian Vollebæk, Aage Blegen, Lise Wigernes og Espen Roy Skaldehaug.

Grete Borud
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Gud er hos oss
Biskop Atle Sommerfeldt

En av våre fine juleskikker er at vi henger en lysende
stjerne i vinduet. I de mørke juledagene er stjernen
synlig på god avstand og gir mørke vinduer et vennlig inntrykk. I mitt barndomshjem var stjernen også
en markør som viste at i dette hjemmet lot vi stjernen
lede oss til det store underet i stallen i Betlehem. I
den stallen ble Gud født som menneske. Der tok
jorden himmelen i favn når Maria vugget barnet i
søvn. For å sitere Alf Prøysen: «Den fyste gong hu
skinte så laga hu ei bru, imellom seg og himmel`n og
ei krubbe og ei ku»
Julefortellingene i det nye testamentet knytter stjernen til
tre vise menn. det sies ikke noe annet om dem enn at de
kom østfra. noen mener de kom fra Petra i Jordan, et av
de viktigste knutepunkter mellom øst og vest, nord og sør.
gavene de brakte med seg; gull, røkelse og myrra, viser at
de kom fra et sted med vidstrakte handelsforbindelser.
gavene markerte at hele verden var med på vandringen
til betlehem. andre mener de kom fra iran fordi kunnskapen om å lese stjernetegn var mest utviklet der. den
iranske zoroastrismereligionen la særlig vekt på kunnskapsdannelse basert på tyding av stjernetegn.
Fortellingen sier at vismennene dro ut på vandring fra
trygge og kjente omgivelser, ledet av en stjerne. de
vandret til et folk de ikke tilhørte, et folk som hadde en
tro vismennene sto utenfor. deres vandring startet som
en leting etter en kraftfull konge som skulle herske over
sitt folk. Vandringen førte dem vekk fra maktens
palasser og inn til en konge født i en stall av
en ugift tenåringsmor.

For meg representerer de tre vismennene den lengsel som
ligger dypt nedlagt i de aller fleste mennesker gjennom
alle tider og på alle steder. det er en lengsel som ikke tilfredstilles av makt, penger, prestisje og godt omdømme
hos naboer og kolleger. det er en lengsel etter helhet, akseptering og helbredelse.
denne lengselen gjør menneskeheten til et folk på vandring, som søker styrke og stillhet midt i en tilværelse som
ofte har islett av uro, bekymring og nød slik dikteren
eivind skeie beskriver det i salmen «Vi er et folk på vandring» (norsk salmebok 618). betlehemstjernen leder oss dit.
gud lar vismennene fra en annen kultur, med et annet
språk og annen religion bli ledet av en stjerne til Jesu
føderom. Jesus ble ikke bare sendt til jødefolket, men kom
til hele menneskeheten for å vise oss alle at gud er hos oss.
gud er ikke lukket inne i de båser og grupperinger vi måtte
finne tjenelig og naturlig. stjernen forteller oss at gud er
større enn alt vi kan forestille oss. stallen og krybben viser
oss at gud oppsøker hver og en av oss der vi er, og slik vi
er, med Ordet om nåde og kjærlighet.
Julestjernen i vinduene våre uttrykker at stjernen har
stoppet også over våre hjem, og forteller at gud er tilgjengelig for oss. i vår livsvandring under betlehemsstjernen kan vi hvile i tillit til at gud ledsager oss hele
tiden. da kan vi synge de gode julesangene med full
røst og tenne de mange lys og stjerner i vintermørket.
gud er hos oss.

Fet Menighetsblad

D

han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til
tegn: Dere skal f inne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå
inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og
som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte
seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barDet var noen gjetere der i nærheten som var ute på net som lå i krybben. Da de f ikk se ham, fortalte
marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle
ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens
som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.
herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redMen Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg
net på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De
forkynner dere en stor glede, en glede for hele
lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt
folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; var slik som det var sagt dem

Over: Julekrybben i Dalen kirke
Side 11: Baranaba Da Modena (1361-1383): Madonna og barnet
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et skjedde i de dager at det gikk ut befaling
fra keiser Augustus om at hele verden
skulle innskrives i manntall. Denne første
innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var
landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la
seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen
Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by
Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for
å la seg innskrive sammen med Maria, som var
lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de
var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte
sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la
ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
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Betraktninger fra bergprekenen

Tro, håp og
kjærlighet
I 2015 har Fet menighetsblad hatt 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.

I 2015 har vi i Fet menighetsblad sett på forskjellige
sider ved Bergprekenen. Denne talen danner et viktig
grunnlag for vår forståelse av den nye pakt og vårt
forhold til Gud. Mange temaer er berørt i denne
prekenen: Hva er et lykkelig menneske? Forholdet
mellom Guds forventninger til oss i dag i forhold til
Israel i Det gamle testamente, Bønnen Fader vår, vårt
forhold til penger og materielle verdier, hvordan
unngå unødvendige bekymringer, den gylne regel
mm. I Bergprekenen sier Jesus at vi ikke trenger å bekymre oss unødig, og grunnen til dette er knyttet til
det kristne håpet.

i denne artikkelen vil jeg fokusere på noe viktig vi
trenger på livets reise, nemlig det kristne håpet. det er
nettopp håpet som gjør at vi kan stå og ikke falle i livets
stormer. det er håpet som hjelper oss å se fremover når
alt annet tilsier at slaget er tapt. det er håpet som gjør at
vi kan se på livet som en prosess, en vei vi skal vandre,
og samtidig være trygg på at vi kommer i havn til slutt.
livet kan være tøft. da kan det kristne håpet hjelpe oss
å holde ut og gi oss en indre fred og glede, til tross for at
vi kan være i en vanskelig situasjon.
”Vær da ikke bekymret for morgendagen. For
morgendagen skal bekymre seg for seg selv. hver dag
har nok med sin egen plage.” (Matteus 6:34) sier Jesus i
bergprekenen. han erkjenner at livet kan være tøft,
12

men det er håpet som gjør at vi ikke trenger å bekymre
oss unødig. Vi skal planlegge og gjøre alt det vi kan for
fremtiden, men det hjelper lite å bekymre seg unødig.

Vi skal lære av fortiden, planlegge for fremtiden og leve
i dag.
Forskjellen mellom håp og tro
håp er noe annet enn tro. Paulus skriver: «Men nå blir
de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst
blant dem er kjærligheten» (1.Korinterbrev 13:13). håp
er derfor noe annet enn tro. Felles for dem begge er at
kjærligheten er størst. Kjærligheten er evig, mens tro og
håp knyttes til denne fysiske tilværelsen. tro og håp er
uttrykk for kjærligheten og springer ut av denne.
når vi taler om det kristne «håp», så er ordet brukt i en
annen betydning enn i dagligtale. når man sier: «Jeg
håper det», så betyr det at man er usikker, man bare
«håper det». Men når vi bruker ordet «håp» i bibelsk
sammenheng, så beskriver det noe sikkert, og ingenting
kan ødelegge det.
la oss først se på hvordan bibelen definerer tro: «tro er
full visshet om det en håper, overbevisning om ting en
ikke ser,» ( hebreerbrevet 11:1). håpet er altså objektet
som vår tro rettes mot. Vi tror på håpet. tvilen kan angripe vår tro, men den kan ikke påvirke vårt håp. selve
håpet er urokkelig og uanfektet av vår tvil. Vårt håp er
Fet Menighetsblad
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guds løfter. håpet står alltid fast. håpet er alltid
sikkert, mens vi kan noen ganger være usikre på om vi
tror på det.
gud kommer til å gjennomføre sine løfter i bibelen,
uansett om noen tror det eller ei! Jesus Kristus , guds
sønn, ble født menneske som det var forutsagt i det
gamle testamente, til tross for at mange den gang ikke
trodde eller forstod det. Vårt håp er guds løfter og en
dag vil disse bli oppfylt.. gud kommer til å gjøre det
han har lovet, uansett om vi tror det eller ikke. dette er
vårt håp.
Petter dass uttrykte noe av dette i salmen ”herre gud,
ditt dyre navn og ære”:
«Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.»
“Må håpets gud fylle dere med all glede og fred i troen,
så dere kan være rike på håp ved den hellige Ånds
kraft” (romerbrevet 15:13). det kristne håpet er en del

av den hellige Ånds gave til oss. gud kan fylle oss med
sin fred og sin glede, slik at vi kan ha det kristne håp.
Og dette håpet er ankeret for vårt liv, da håpets anker er
festet til guds trone og hans løfter. Jesus gikk inn i det
aller helligste, guds trone, som vår yppersteprest. det er
hans gjerning som gjør vårt håp mulig. (hebreerbrevet
6:18-20)
når Jesus sier at vi ikke trenger å bekymre oss unødig i
bergprekenen (Matteus kapitel 6) er dette på grunn av
det kristne håpet. Vårt håp er guds løfter, som vi tror
på. Jesus Kristus er vårt håp.
Vi går inni tiden som kalles ”advent”, som kommer av
latinsk ”adventus” og betyr ”(herrens) ankomst”. en tid
hvor man kan reflektere over håpet gud ga oss gjennom
Jesus Kristus.
Carl Fredrik Aas

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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Jul i våre kirker
Julekonsert
Torsdag 17. desember,
Fet kirke

Fet janitsjar inviterer til julekonsert med gjester i Fet kirke. «Her
vil du, om du ikke allerede har fått
julestemning, garantert få den,»
lover Fet janitsjar, som både spiller
musikk som er julepreget og som
passer til årstiden.
Entré kr 100.-

Julaften:
14.00
Fet kirke: kl
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Dalen kirke er 110 år.
Dette blir en intim julekonsert
i bygdas vakre, lille kirke i
landlige omgivelser.

Julekonsert
Dalen kirke

Lokale musikere og sangere vil
sammen fremføre en mix av
gamle og nye julesanger.

Søndag 20. desember kl.18.00

13. dese
mber kl.
17.0

0

Julenatt

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)

Julenatt, ljos over bygd og by.
Julenatt, verda sitt morgongry.
Kom og ver med, - den som leitar
skal finna den evige himmelske skatt.
Kom og ver med til eit barn i ei krubbe.
La ingen ting halda deg att.

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

Telefon 63 88 05 67
FetsUnd stasJOn

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

FrisØrsalOng
Og
sOlstUdiO

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

Julenatt, song over Davids stad.
Julenatt, jubla no sjel, ver glad.
Kom og ver med, - la oss følgja den
stjerna som skin over verda i natt.
Kom og ver med til eit barn i ei krubbe.
La ingen ting halda deg att.
Julenatt, fødd er ein konge stor.
Julenatt, Jesus kom ned til jord.
Kom og ver med i den himmelske lovsong
som tonar frå englar i natt.
Kom og ver med til eit barn i ei krubbe.
La ingen ting halda deg att.
Haldis Reigstad

Disse annonsesidene når alle
husstandene i Fet
Interessert i plass?
Ring: 63 88 61 00 mobil: 928 17 947

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

froydis.waldorff@fet.kommune.no

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.
Vår visjon lyder: «sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!»
Vennligst kontakt oss på telefon 63 88 86 00 eller e-mail: post@heia-vita.no

Priser:
Minste enhet
dobbel
1/3 side
1/2 side
helside
2 sider

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,-

MVa kommer i tillegg.
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Årets 50-års konfirmanter

SYKEHJEMSBUSSEN

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

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.

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

Kringen

er plassen for liten og stor

Bakre rekke fra venstre: Vidar Flisen, Erling Kringberg, Ole Gunnar Berntsen, Knut Stenerud, Tom Linnerud,
Anders Nordhagen, Jens Einar Hval, Kjell Holum, Bjørn Erik Lundgren og Boy Bjørklund.
Andre rekke fra venstre: Birgit Hauger Borgersen, Kristin Holteng, Elisabeth Trolle, Wenche Kristoﬀersen,
Elin Sofie Kristiansen, Lillian Myran, Britt Helen Flidh, Anne Kristin Johansen og sokneprest Inger Jeanette Enger

Dette skjer på Kringen høsten 2015

Venstre foran: Torild Skancke, Lise Wigernes, Lise Pedersen, Lise Mikalsen og Petter Braathen.

November
Onsdag 25. kl 19.00
Mandag 30. kl 11.00

Desember
Onsdag 9. kl. 19.00
Januar
Onsdag 13. kl. 19.00
Onsdag 27. kl. 19.00
Februar
Onsdag 10. kl. 19.00
Onsdag 24. kl. 19.00
18

Gansdalen Normisjon

Lørdag 28. november kl.11.00-15.00.

Julemessa

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.

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.

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 inforLørdag 12. desember 12.00-15.00

masjon om det vi gjør på Kringen.

lørdagstreﬀ

Følg også Kringen på Facebook.

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

Velkommen til å være med!

Kringen åpen barnehage
har åpent på tirsdag, onsdag og torsdager 08.45-14.15.

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

Årsmøte
Møte.
Møte.
Møte.

Kringen brukes av barn, unge og seniorer.
Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager. Det er omkring 200 mennesker innom i

besøk av Aslaug Irene Gjerull
besøk av Einar Kjørven
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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Fetsund Normisjon

Døpte

Misjonshuset, Faldalsveien 13
Les mer på: http://www.fetsund.normisjon.no
Yngres I, (2.- 4. klasse)
annenhver mandag
Kl. 18.00 – 19.30:
spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause
med salg av bolle og drikke.
Kontakt: tormod bergerud tlf. 916 57 303
Yngres II, (5. - 7. klasse)
annenhver mandag
Kl. 18.00 – 19.30:
Varierte aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg,
bilbane og spill. noen temakvelder både på og utenfor
huset. Pause med kjøpt eller egenprodusert mat. Kontakt:
Knut hodnebrog tlf. 905 44 293
Bibelgrupper / fellesskapsgrupper
et lite og omsorgsfullt fellesskap for å vokse i sitt personlige kristenliv, utvikle nådegavene, øke sin bibelkunnskap, og få gode venner.
gruppene holdes i hjemmene.
Kontaktperson: einar taranger tlf. 988 45 398

SLEKTERS GANG

Cassandra innset Westby
tage Wilhelm granås larsson
emilie holm
lana taylor
eira taylor strand
Michelle nygård berg
henrik hoffstuen
Kaja hoffstuen
Julie Ulriksen
hallvard Martinsen
sarah brenna Jamissen
elov glende svanstrøm

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

Vigsler

Kvinneforening
Møtes i hjemmene hver tredje tirsdag i måneden.
Kontakt: berit breen tlf. 90142 876

Døde

Jens arne tveter
anna Marie Jørgensen
eckart Jürgen gudzinsky
Valborg Petersen
helge Peder linnerud
Karl Konrad heskestad
berit svendsen
Kirsten danielsen
ruth herland
anan bavananthan
Odd Øivind strømsrud
turid sørli
bjørg Oddlaug Østnes

f.1946
f.1925
f.1939
f.1924
f.1919
f.1947
f.1939
f.1932
f.1937
f.2002
f.1935
f.1961
f.1932

Cecilie Jensen og Pedro Orlando da silva neves

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

www.fetogdalenkirker.no
Delta-treff for 8, 9 og 10 åringer
lørdag 12. desember i Fet kirke fra kl.12.00 – 17.00

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Delta-treﬀ er et begrep som brukes i Fet og Dalen menigheters trosopplæringsplan. Det er en samling med utvalgte tema for barn, med fokus
på en spesifikk aldersgruppe.

Julesalmer for den neste generasjon
med Jo dalene, Mette helen berg og elisabeth amundsen Kjos
når jeg spør barn og konfirmanter om hva som er
deres favorittjulesalme svarer de ofte «På låven sitter
nissen med sin julegrøt», «Musevisa», eller kanskje
av og til «glade Jul». Jeg må innrømme at jeg blir
litt lei meg, for vi har så mange fine julesalmer, og
jeg er redd for at den neste generasjonen går glipp av
mange av dem. Jeg lurer på om julesalmer ikke
lenger blir prioritert i skoler og barnehager. Kjente
salmer som „det kimer nå til julefest”, „Jeg synger
julekvad”, „her kommer dine arme små”, „det lyser
i stille grender”, „en krybbe var vuggen”, og til og
med „et barn er født i betlehem” kan fort bli ukjente for mange hvis vi ikke synger dem sammen
med barna. det vi lærer som barn, blir med oss
resten av livet.
20

På vårt delta-treﬀ 12. desember, skal vi bruke god
tid til å bli kjent med noen julesalmer på flere
forskjellige måter. Vi skal ikke bare synge, vi skal
høre historier om hvordan noen av julesalmene ble
til, vi skal tegne, leke, lytte til musikere som synger
og spiller. helt på slutten inviterer vi foreldrene til å
høre på alt vi har lært. Kanskje vi skal lage vår egen
julesalme? Og det blir nok en del pepperkaker og
julegløgg.
det kreves ingen musikk- eller sangferdigheter for å
delta på dette arrangemenet.
Velkommen alle 8, 9 og 10 åringer!
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Garderbakken 1, 1900 Fetsund

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
Pent uteområde
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
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Fet og Dalen
kirker

www.f etogd ale nkirk er. n o
men ighe tsko nto ret@fet.kommune. no
Fet og Dalen kirkekontor
Postadresse: rådhuset, 1900 FetsUnd
besøksadresse: engavn. 6
Tlf. 63 88 61 00 Fax 63 88 44 05
Mandag - Torsdag kl. 10.00–14.00
Prestene treffes etter avtale.

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: 1. Januar 2016

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

Klokkene kaller på deg

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

25. desember kl 11.00
Fet kirke
høytidsgudstjeneste
Juledag, Joh 1,1-14
takkoffer: Menighetens misjonsprosjekt

24. januar kl 11.00
Fet kirke
høymesse
såmannssøndag, Matt 13,24-30
takkoffer

26. desember kl 11.00
Dalen kirke
høytidsgudstjeneste
2. juledag, Joh 1,1-14
takkoffer: kirkens nødhjelp

31. januar kl 11.00
Fet kirke
dåpsfestgudstjeneste
Kristi forklarelsesdag, luk 9,28-36
takkoffer

6. desember kl 19.00
Fet kirke
adventskonsert

26. desember kl 13.00
Pålsetunet
Julehøytidens gudstjeneste
2. juledag

7. februar kl 11.00
Fet kirke
delta-gudstjeneste
Fastelavnssøndag, luk 18,31-34
takkoffer

13. desember kl 11.00
Fet kirke
delta- gudstjeneste – speidere deltar
3. søndag i adventstiden, Joh 5,31–36
takkoffer: Menighetsarbeidet

27. desember kl 11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
romjulssøndag, luk 2, 25-35
takkoffer: himal Partner

10. februar kl 18.00
Dalen kirke
skriftemålsgudstjeneste
askeonsdag, Mark 2,18-20

13. desember kl 17.00
Fet kirke
Vi synger og spiller julen inn!

1. januar kl 11.00
Fet kirke
høymesse
nyttårsdag / Jesu navnedag, Matt 18,19-20
takkoffer

14. februar kl 11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
1.søndag i faste, Matt 26,36-45
takkoffer

3. januar kl 11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
Kristi åpenbaringsdag, Joh 12,42-47
takkoffer

21. februar kl 11.00
Fet kirke
høymesse
2.søndag i faste, luk 13,22-30
takkoffer

10. januar kl 11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
2.søndag i åpenbaringstiden, Joh 1,29-34
takkoffer

28. februar kl 11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
3.søndag i faste, luk 22,28-34
takkoffer

17. januar kl 11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
3. søndag i åpenbaringstiden, Joh 1,15-18
takkoffer

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

29. november kl 11.00
Fet kirke
delta- gudstjeneste
lysVåken, 11-åringer
1. søndag i adventstiden, Matt 21:10-17
takkoffer: stefanusalliansen
6. desember kl 11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
2. søndag i adventstiden, Joh 16,21–24
takkoffer: Menighetens eget arbeid

20. desember kl 11.00
Fet kirke
høymesse
4. søndag i adventstiden, Matt 1,18–25
takkoffer: KriK
20. desember kl 19.00
Dalen kirke
adventskonsert
JULAFTEN 24. desember
kl 14.00 – Fet kirke
kl 15.00 – Dalen kirke
kl 16.00 – Fet kirke
Juleevangeliet lukas 2, 1-20
takkoffer i Fet: delt mellom Kirkens
nødhjelp og menighetens arbeid
takkoffer i dalen: Menighetsarbeidet

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

Barnekor
til gudstjenesten på julaften kl. 14.00
er du mellom 6 og 18 år?
har du lyst til å være med å synge i kor på julaften?

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

tirsdag 8. 15. og 22. desember kl.18.00-18.45 skal vi øve
på tre sanger som skal fremføres julaften.

Trosopplærer:
Vikar
Mette Helen Berg
tlf. 977 40 272
e-post: menighetskontoret
@fet.kommune.no
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ta kontakt med kantor Jo dalene for mer informasjon,
eller bare kom til den første øvelsen.
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Nå tenner vi vår
adventskrans
Vi gleder oss
i lysets glans
Den sier oss at
Gud har brakt
det lys som bryter
mørkets makt
Hvert adventslys
skal skinne klart
og si at Jesus
kommer snart
Hvert lys vi tenner,
bringer bud
Når Jesus kommer,
ser vi Gud

61. årgang

sammen på veien

