Men okse der og asen sto!
Av biskop Atle Sommerfeldt
Frans av Assisi levde i det praktfulle landskapet i Assisi i Italia for syv hundre år
siden. Han var en rik forretningsmann som i en kraftfull visjon foran et bilde av den
korsfestede Kristus ble kalt til å selge alt han eide og vie sitt liv til å fornye kirken og
vandre med fattige og utstøtte. Hans usedvanlige følsomhet ga ham et særlig nært
forhold til alt levende. Han levde et liv i fattigdom, bønn, faste og selvutslettende
omsorg for syke og utstøtte.
Men også Frans kunne oppleve Guds fravær og avstand. En kald vinterdag sto han
barbent og nedtrykt i den kalde snøen og ropte i fortvilelse til et mandeltre: «Snakk til
meg om Gud!» Og mandeltreet svarte Frans ved å springe ut i full blomst.
«Se, Frans», sa mandeltreet uten ord, «Gud er tilstede i alt levende og hele skaperverket». I fortvilelsens mørke gir Gud menneskene hele tiden tegn på sin livskraft i
naturens under.
Julenatt i Betlehem synliggjør at Gud, alt levendes opphav og opprettholder, er i
skaperverket når Gud fødes i det lille barnet, fødes av en kvinne og med dyrenes
matfat som sin første seng. «Men okse der og asen stod, og så den Gud og Herre god»
synger vi i «Et barn er født i Betlehem». Det lukter stall av det verset!
Bildene av julenatt i kirkene på Frans sin tid var svært stiliserte og fremstilte ofte
Jesu fødsel i et kongelig palass. Men julenatts budskap er at Gud kommer til
alminnelige menneskers hverdagsliv og gjorde bøndenes, tjenestefolkenes og dyrenes
liv guddommelige. Dette er bakgrunnen for at Frans lagde den første julekrybben i en
grotte i bergveggen, med levende husdyr. Og folk strømmet til og kunne gå frem til
Jesusbarnet i sine arbeidsklær og med buskapen sin, slik gjeterne gjorde den første
julenatten. Slik løftet Frans Gud i Jesus inn i folks og husdyrenes hverdag.
Dyrenes deltagelse i den første julenatt forteller at Guds komme til verden synliggjorde Guds aktive forhold til og beskyttelse av hele skaperverket, og alt det som her
finnes. Skapelsen er Guds verk og i skaperverket kan vi se avtrykkene av Guds storhet
og finstemte følsomhet. I en tid der vi overmannes av lyd og menneskeskapte sanseinntrykk, gir trærnes stille eksplosjon av liv, solstrålenes tause lys i mørketiden og
kattens maling på fanget ved peisen nærkontakt med den levende Gud.
Barnet i krybben med sauer, okse og asen uttrykker det Johannes beskriver i sitt
juleevangelium: «Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham
er ikke noe blitt til». Da måtte alle være tilstede i Betlehem den natten.
Å savne Gud i hverdagen slik Frans gjorde, er gjenkjennbart. Julekrybben gir oss et
svar vi kan hvile i og som Johannes formulerer så presist: «Ingen har noen gang sett
Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han
er». Måtte vi få nåde denne julehøytiden til å se at julekrybben er vårt mandeltre.
Velsignet julehøytid og fred på jord!
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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.

D

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken
sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble
overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias,
Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne 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 barnet som lå i krybben. Da de
fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på
det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett;
alt var slik som det var sagt dem.
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R E D A K TØ R E N H A R O R D E T

Stjernehimmel
Tor Kristiansen

Denne gangen
finner du bl.a.:

noe av det fineste ved å bo i norge er de forskjellige årstidene. nå er
senhøsten her, med lange mørke kvelder. da står jeg ofte bak huset mitt og
retter blikket opp mot himmelen - mot mylderet av tindrende stjerner.
Årstiden viser meg natthimmelens skjønnhet, og milliarder av lys stråler ned
mot meg. Jeg vet at de er soler i et enormt univers og kjemiske prosesser som
kaster lys og energi ut i rommet, men samtidig gir de meg et glimt ut mot
evigheten, - guds evighet. tindrende stjerner minner meg om gud, - gud
som er lys.
han har strødd de ut over himmelhvelvingen over meg for å minne meg om
at han ønsker å lyse opp min vei gjennom livet.

Biskopens julehilsen
Dagsenteret på Pålsetunet
Intervju med vår nye
rådmann

Gansvika

han vil at vi alle skal være lys i verden, skinnende stjerner som bringer noe av
guds himmel ned; kjærlighet, fred og håp. eller helt enkelt - være en venn,
være tilstede når noen trenger en.
da blir natthimmelen et bilde på medmenneskelighet.
bibelen forteller også at gud brukte en stjerne for å lede de vise menn til
Jesusbarnet i betlehem, da verdens frelser ble født.

Julegavetips

benytt mørketida til å studere og undre deg over stjernene, og forestill deg
gjerne at du selv er en av dem - for å lyse fram guds godhet.

Jule i våre kirker

det fins så mange lamper små
langs livets landevei,
en natthimmel med stjerner på
som lyser ned til deg.

Forsidebildet:
Madonna og barnet
rogier van der Weyden
(ca1400- 1464).

det fins så mange stjernelys
i hjertets vindusrute.
la de skinne litt for dem
som står i mørket ute.

Illustrasjon s 3:
Julenatt
altertavle tistedal Kirke
Foto: Kjell halvard Flø

Sankt Nikolas hadde hvitt skjegg og rød bispekåpe
på seg. Han var biskop i Myra i Tyrkia. Nikolas var
gavmild. Kirken hadde mye penger, og Nikolas ga
rundhåndet til de fattige. Ofte ga han gaver i skjul.
Han ville ikke at folk skulle vite at det var han som
var giveren.
en gang hørte nikolas om en far som hadde tre døtre.
Faren var fattig og hadde ikke råd til å la døtrene få gifte
seg. da nikolas fikk høre om dette, snek han seg til
huset om natten og kastet inn en
sekk med gull. dette gjorde han
tre netter på rad, slik at faren fikk
nok til å betale medgiften for alle
de tre døtrene. den siste gangen
nikolas kom, lå jentene på lur
ved vinduet fordi de var nysgjerrige på hvem som ga dem
penger. det avslørte nikolas.
derfor kastet han den siste
sekken ned i skorsteinen istedenfor.
Over 2000 kirker i europa er reist
til minne om den gavmilde sankt
nikolas. sankt nikolas, santa
Claus eller julenissen har vi alle et
forhold til, og vi gjør alle som
nikolas. alle gir vi gaver. nikolas
ga til de som led. Kanskje kan vi
stoppe opp denne julen og tenke etter hvem vi kan gi
noe til eller gjøre noe for som er ensomme og som ikke
blir sett av noen.

for oss. Og alle
julegavene som vi har
rundt oss peker på han
som er den aller største
gaven.

Fredrik Larsen-Mehren

nå i julen kneler vi ned rundt krybben sammen med
hyrdene og de tre kongene. Kongene ga Jesus gaver;
gull, røkelse og myrra. Vi får knele ned med all vår tro,
med all vår tvil og med all vår undring.
Også du har en gave som du kan gi
til Jesus denne julen. Jesus vil at du
skal komme til ham med troen din
og med tvilen din og med det som
du kjenner på og har i deg. det er
den gaven du kan gi til Jesus.
Jeg har en treåring hjemme som
tror på julenissen og som er veldig
opptatt av ham. en dag sa andreas:
«Jesus, han er enda bedre enn
julenissen, for julenissen kommer
hver jul, men Jesus kommer hver
eneste dag». hver eneste dag
kommer Jesus og minner deg på at
du er høyt elsket og at også du får
høre ham til.
de tre kongene hadde en lang reise
foran seg der de fulgte etter betlehemsstjernen og red
mot stallen. reisen vår til stallen kan også være lang.
Jesus inviterer oss inn til seg. han sier til deg at troen
din er stor nok for ham og god nok for ham.

da nikolas ga gaver ville han peke på Jesus; han som
kom til oss i julen og som elsket oss så høyt at han døde

La oss be, og vise
omtanke for de som
trenger oss.

det fins et håpets møtested
i verdens menneskevrimmel
der du og jeg kan være med
å lyse fram guds himmel.
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Sankt Nikolas
og gavene
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«Da de så stjernen ble de fylt med glede. De gikk inn i
huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne
og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til
barnet: gull, røkelse og myrra» (Matteus 2,10-11).
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- et sted hvor kaffe og
verdighet serveres

Fet kommune har som
mål at innbyggerne skal
få bo hjemme lengst
mulig. I dette ligger det
en grunnleggende verdi
om at ”borte er bra,
hjemme er best”. For at
dette skal kunne gjennomføres er det avgjørende blant annet at det er
et godt dagsentertilbud.
Pålsetunet dagsenter har
et tilbud hver hverdag.
tilbudet inneholder ulike
aktiviteter som samtaler,
avislesing, allsang og
musikk, sosiale kontakter,
god og ernæringsriktig
Fornøyde brukere av dagsenteret. Fra venstre: orbjørn Stubberud, Bjørn Ottosen,
frokost og middag.
Ragnhild Engelhardt Olsen og Ågot Brun Olsen. Bak står Nora Tanum.
Dagsenteret har også i førjulstida mye oppmerksomhet på jul. det er lilla duker og lys og
samtalene rundt kafebordene ledes inn på hvordan forberedelser og julefeiring var i gamle dager. det blir fortalt historier om blant annet nissen på blikomøya som
var så snill mot dyra. det synges julesanger og mange
viser av Prøysen er populære.

pasientene, beboerne i omsorgsboligene og dagsenterbrukerne. arve Johansen spiller opp til dans. Og
nerdrum barnehage er innom på luciadagen den 13
desember. Og så kommer det nisser hver jul, ofte mange
små nisser til dagsenteret. bygdekoret er gjerne innom
og holder en konsert, og annenhver torsdag er det
gudstjeneste. (hele året).

dagsenteret får mye besøk i førjulstida. sykehjemsforeningen lager julebord og fest, likeledes er det et
julebord som Pålsetunet arrangerer for sykehjems-

redaksjonen i menighetsbladet ønsker alle på dagsentret
en god førjulstid og en riktig god jul.
Harald Støvind
Foto: Linda Flatner

ta kontakt:
tildelingskontoret tildelingskontoret@fet.kommune.no telefon 63887540 dagsenteret telefon 63887522
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Ansatte ved dagsenteret. Sittende fra venstre Anne Gjetrang, Nora Tanum og Nina Sanderlien. Stående bak: Ragnhild Taren, Anne
Mette Bastiansen, Åsta S Jacobsen og Irene Skjønhaug. Ansatte som ikke var til stede da bildet ble tatt: Roar Tingsrud, Arve Solemdal,
Liv Sletta, Ine Kinn og Sissel Mikalsen.

Dagsenteret på Pålsetunet:

•
•
•
•

tilbud til 100 mennesker på dagtid
Kjøring til og fra dagsenteret
Følger opp trygghetsalarmene i bygda
skaﬀer hjelpemidler til innbyggere
for bedre og tryggere hverdag
• Forebyggende helsearbeid for eldre
mennesker
• Oppfølging av personer med demens og
deres pårørende
Fet Menighetsblad
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•
•
•
•

gruppe for etterlatte
samtaler ved behov
temadager fire ganger i året
informasjonsmøte for seniorer en
gang i året
• brukere av dagsenteret må før de kan
bruke det få en rett til bruk av dagsenteret. dette er det tildelingskontoret
som vurderer.
7

Julekonserter
og teater!
Søndag 10. desember kl.19.00
Adventskonsert med Fet kirkekor og Fet bygdekor,
strykekvartett og band. solister Marit solstrand og
anders grøndahl. denne tradisjonelle korkonserten,
med mye kjent advents- og julemusikk, skaper den fine
førjulsstemningen.
Billetter kr.150,- kjøpes ved døra

Ønsker raus kommune
Rådmann Lars Andreas Uglem vet hva han vil. Men
han lytter gjerne til de mange dyktige medarbeiderne
i kommunen før han tar en beslutning.

Mandag 4. desember kl.19.00
Kulturskolens Julekonsert.
en variert og stemningsfull konsert med elever fra
kulturskolen.

Lørdag 16. desember kl. 19.00
«Julemusikk gjennom tidene».
Julekonsert i Fet Kirke med Fet janitsjar.
Vi har med oss Kristin Kyhen ramstad som skal guide
publikum gjennom musikken og bakgrunnen.
Vi er også svært glade for å ha fått med oss Maria Mohn
som sangsolist med korpset. Maria er utdannet ved
norges musikkhøgskole og jobber som sanger, låtskriver, pianist, humorist og skuespiller. hun er en
fantastisk vokalist som bl.a. gjør solistoppdrag med
korps. Maria Mohn er kjent fra idol, fra den spellemannsnominerte vokalgruppa PUst, det norske
solistkor, og hun har vært frontfigur i diverse band,
storband, korps og orkester. hun har også jobbet med
Wig Wam, Åge sten nilsen, Peter Jöback, Marianne
antonsen, hans-erik dyvik husby, tommy steine og
nils landgren.
Konserten skal være en familiekonsert, tilrettelagt for
både små og store.
Inngang: Voksne kr 200 .- Barn kr 50,-

Einar Borud
Foto: Peter Mydske

Tirsdag 5. desember
kl.17.00
Barneteaterforestilling
«Jul med Prøysen»
den varme og tradisjonsrike
barneteaterforestillingen «Jul
med Prøysen» tar for seg litt
av alf Prøysens magiske sangog tekstmateriale som er
skrevet rundt jul og juletradisjoner. som en av få, har
vi fått lov til å sette sammen en forestilling for barn og
voksne med nettopp hans kjente karakterer, slik som teskjekjerringa, Musemor, og mange flere. Forestillingen
varer i omlag 40 min, og passer godt for barn fra 3 år og
oppover.
Arrangementet er gratis

Søndag 17. desember kl.17.00
«Vi Synger og Spiller Jula Inn»
den tradisjonelle kor- og korpskonserten som gjør at vi
kjenner Julen er nær!
allsang og fine kjente julesanger.
Fet Musikkråd i samarbeid med Fet menighet
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trondheim. senere har han tatt utdanning innen
psykisk helsearbeid og en mastergrad i ledelse ved bi.

etter at han startet som rådmann i Fet 1. september i år
har han prioritert å besøke forskjellige arbeidsplasser i
kommunen, og snakke med de som arbeider der.
Mitt førsteinntrykk av Fet kommune er at dette er en solid,
nøktern og ordentlig kommune, sier lars andreas Uglem.

Jeg har lang erfaring fra arbeid i kommunesektoren, forteller Uglem. Jeg har arbeidet åtte år i Rælingen, ni år i
Lørenskog, og de to siste årene har jeg hatt jobben som
kommunalsjef for helse og velferd i Nes kommune. Jeg synes
stillingen som rådmann er spennende og utfordrende, og jeg
ønsker å jobbe for at Fet skal være en raus og romslig kommune.

Uglem overtar roret i en kommune som i løpet av drøye
to år skal slås sammen med nabokommunene sørum og
skedsmo. 1.1.2020 skal den nye kommunen være på
plass. Før den tid venter et stort arbeid for de tre kommunene, som blant annet har over 300 forskjellige
elektroniske fagsystemer som skal samkjøres.

den nye rådmannen forller at han er medlem av statskirken, og at hans forhold til kirken må kunne kalles
ordinært. Med det mener han at han ikke går i kirken
fast, men gjerne går på julegudstjeneste.

Ivaretakelse av de som arbeider i kommunen har svært høy
prioritet for meg i denne prosessen. Vi vektlegger god informasjon hele veien, og ingen skal miste jobben som en følge
av sammenslåingen.
Fra sitt kontor har rådmannen utsikt til Fetsundbrua,
og han har merket seg den saktegående køen over brua
morgen og ettermiddag. arbeidet med ny glommakryssing er svært viktig, mener han. Et hovedmoment for
meg i denne prosessen vil være å holde fast ved at den nye
Glommakryssingen må ta hensyn til at Fet fortsatt skal
være et godt sted å bo. For de som bare vil reise raskest
mulig gjennom bygda er ikke dette så viktig, men for de
som bor her er det avgjørende.
lars andreas Uglem er 46 år, og opprinnelig fra selbu i
sør-trøndelag. han bor på skedsmokorset med kone
og tre barn på 10, 13 og 16 år. det er en turglad
familie, med hytte på sjusjøen. Kona møtte han mens
han utdannet seg til sosionom på sosialhøgskolen i
8

Jeg ser på kirken som en viktig kulturbærer, og jeg har stor
respekt for alt det frivillige arbeidet som utføres i regi av
kirken.
Pipeorgelet i Fet kirke er utslitt, og menigheten jobber
for å få på plass et nytt orgel. budsjettprosessen i kommunen er i gang, og Uglem forteller at nytt orgel er et
av mange gode tiltak som har blitt spilt inn i budsjettdiskusjonen. budsjettet skal behandles politisk senere i
høst, og Uglem vil ikke si noe mer om denne konkrete
saken nå.
imidlertid er kommunens økonomi utfordrende, og
prosessen med kommunesammenslåing vil være
krevende. Vi må nok regne med at vi de neste to årene må
ha fokus på drift av kommunen, mens større investeringer
kanskje må stilles i bero inntil sammenslåingen er et
faktum, sier lars andreas Uglem.
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Fredag 1. desember kl.19.00
«Kom sne» er en julekonsert arrangert av to søskenpar
fra Fetsund: Camilla & Marius Fylkesnes Pettersen og
Marie & anna braathen sælen. de har fått med seg
flere eminente musikere på laget, og sammen vil de gi
deg en stemningsfull og vakker kickstart på den travle
juletiden! du vil få høre både kjente og kjære julemelodier, samt nyere julemusikk.
lucas Fosheim Wienskol- piano, Vetle aasen
bekkelund- bass, alexander Frogner- trommer Marcus
løvdal- gitar, sigrid aftret- saksofon, Camilla Fylkesnes
Pettersen- vokal Marius Fylkesnes Pettersen- vokal,
Marie braathen sælen- vokal, anna braathen sælenvokal, Magne gjeraker- lyd/lys. Billetter kr.150,-
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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. Luther og fyrstene: Splittelse, protestanter
og ny verdslig utvikling

Luther og fyrstene:

Splittelse, protestanter og ny verdslig utvikling
i romerriket fungerte religionen(e) som et lim i
samfunnet. det er typisk at borgerne måtte ofre til
keiseren, noe som var en viktig årsak til de første forfølgelsene av kristne, siden kristne ikke kunne tilbe
andre enn sin ene gud. da kristendommen hadde
spredd seg i store deler av riket, var det derfor også et
politisk grep da keiser Konstantin gjorde kristendommen til statens religion.
senere levde kirken og staten i en slags symbiose. da
kristendommen ble innført i nord-europa, skjedde det
gjerne på den måten at befolkningen – hvertfall i navnet
– tok samme religion som keiseren, kongen, fyrsten eller
høvdingen. (i praksis betydde dette mange århundrer
med blandingsreligioner).
Keiseren ble gjerne kronet av Paven eller hans representant, mens paven kunne bruke keiserens, kongens
eller fyrstens maktmidler der det var behov for makutøvelse. i dette samspillet oppsto det motsetninger
mellom kirkelig og verdslig makt. best kjent eksempel
på dette finner vi i fortellingen om den bannlyste, tyskromerske keiser henrik iVs botsgang til pave gregor
10

Vii. Paven oppholdt seg i grevinne Matilde av toscanas
borg Canossa i fjellene i nord-italia, og keiseren ble
tvunget til å ydmyke seg og trygle om nåde utenfor
borgen i tre dager, før paven løste ham av bannet.
blant fyrstene på 1500-tallet, var det nok mange som
gjerne kunne tenke å overta noe av den makten
(og noen av skatteinntektene) som kirken rådde over.
Kurfyrster var de syv fyrstene som hadde det
privilegium å velge en ny konge, (og i praksis keiser) i
det tysk-romerske riket. etter en strid med paven sluttet
kurfyrstene 1338 et forbund og bestemte at kongevalget
ikke lenger trengte pavens godkjennelse.
På 1500-tallet var riksdag fellesnavn på de riksmøtene
der stendene (utsendinger fra adel, geistlighet og
borgere) vedtok lover og bestemmelser i saker som
gjaldt keiserriket. riksdagen ga også fyrstene mulighet
til å redusere kirkens makt gjennom vedtak den kunne
gjøre.
riksdagen i Worms i 1523 var sammenkalt av keiseren.
den besto foruten keiseren, først og fremst av tyske
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fyrster, men også av noen biskoper og erkebiskoper. det
var denne forsamlingen som fikk, som en av de siste
sakene i en lang dagsorden, oppgaven med å behandle
en rekke brev som luther hadde sendt til biskoper,
paven og fyrster, med kritiske påstander om en rekke
”sannheter” som
bygde opp under
pavens og
pavekirkens makt.

etter møtet. det ga luther en mulighet til både å lage en
tysk oversettelse av bibelen og å spre sine tanker i flere
tyske områder. han hadde en stadig økende popularitet
i befolkningen, og det gjorde det nok fristende for fyrstene å slutte seg til ham og hans nye kirkeforståelse.

Paven og hans menn
presset imidlertid på,
og i 1524 ble det
holdt et møte der
det var nok en
«den katolske
bommert av Keiseren
føderasjon» ble
å gi luther fritt leide
grunnlagt. her gikk
til å komme og legge
syd-tyske kirkelige og
fram sine tanker for
verdslige ledere
riksdagen. For på
sammen om å fordenne måten fikk
svare pavekirken, og
luther en unik sjanse
de lovet å håndheve
til å spre sine tanker
Worms-ediktet mot
– via fyrstene – utluther. På en riksdag
over i det tysk1529 ble det endelig
romerske riket.
besluttet å iverksette
saken kom på slutten
ediktet. Men da la de
av møtet og endte
nytroende (lutherskRiksdagen i Worms i 1523
med et edikt (det er
troende) stendene
en keiserig erklæring). her ble luther gitt 60 dagers frist (fyrstene) inn en åpen protest mot dette, og de kalte seg
til å trekke tilbake det han hadde lagt fram, ellers ville
«protestanter».
han bli lyst fredløs. siden selve vedtaket i møtet kom på
den siste møtedagen, rakk venner å få luther i sikkerhet Fyrstene som støttet luther så nok nå en mulighet til å
snu maktforholdet mellom kirken og staten. Mens
før ediktet ble gjort kjent.
staten og fyrstene på forhånd sto under kirkens overherredømme, ble det nå omvendt. Kirken, som ble løsnå var keiseren og fyrstene opptatt av andre, og mer
revet fra Paven og hans biskoper, ble statens kirke. i
truende saker. de var truet av de muslimske osmanene,
norge varte dette systemet – statskirken – de neste fem
som hadde erobret store deler av riket. derfor ble ikke
luther og hans protester ofret noen stor opphundre årene, fram til 2016. da først sluttet den norske
kirke å være en statskirke.
merksomhet fra Keiseren og hans folk de første årene

i arbeidet med denne serien om reformasjonen har
jeg hatt glede av å bruke en rekke kilder. det gjelder
mellom andre
artikler på nettet fra Wikipedia og fra store norske
leksikon. Jeg har også hentet stoff fra
http://www.katolsk.no.
Presentasjonene i Wikipedia er gode. de er oppbygd
med mange lenker til nye artikler. Ved å søke på google
kan vi fort finne fram til hva flere trossamfunn hevder
når det gjelder for eksempel skjærsild og avlat.
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av papirkilder vil jeg peke på aschehougs konversasjonsleksikon og ikke minst
Historien om den kristne sivilisasjon av Owen
Chadwik.
Jeg vil samtidig gjerne takke arild romarheim for at
han har gitt meg mange gode kommentarer og innspill til arbeidet med artiklene.

Per Erik Borgen
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Julens
gudstjenester

Adventskonsert

Fet kirkekor og
Fet bygdekor

Julaften:
Fet kirke kl. 14.00 og 16.00
Dalen kirke kl 15.00

Fet kirke
Søndag 10. des.
kl. 19.00

1. juledag:
Fet kirke kl. 11.00

2. juledag:
Dalen kirke kl. 11.00

Vi synger og
spiller jula inn

Kor, korps og
allsang
Fet kirke
Søndag 17. de
s.
kl. 17.00

Julemusikk
gjennom tidene

Les mer om
arrangementene
på side 9

Fet janitsjar
Fet kirke
Lørdag 16. des.
kl. 19.00

Barneteater

Jul med
Prøysen
Fet kirke
Tirsdag 5. des.
kl. 17.00

Kulturskolens
julekonsert
Fet kirke
Mandag 4 des.
kl. 19.00

EN LETTERE HVERDAG?
Vi tilbyr hjelp til:
Gå tur
Cafébesøk
Følge til lege
Handle
Avlastning
Reisefølge
Stell i hus/hage

Julegrantenning

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

i Fetsund sentrum på Stasjonsplenen

Kringen

er plassen for liten og stor
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

Ta kontakt i dag, gratis
uforpliktende førstegangsbesøk.

aktiviteter / lek (inne og ute) / sang. Vi spiser sammen
(husk matpakke) kr 40,- pr barn.
tlf: ingelinn 473 03 182 / erese 981 18 932

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Grøtfest

Nedre Romerike
Sykepleier Elin Skogly
Telefon: 94 89 35 53

lørdag 16. desember kl. 14.00
med julesanger og trekning av vårt høstlotteri.

Lørdag 2 desember kl. 16.00
Julegrana tennes
Musikkinnslag
Nissen deler ut poser til alle barn med en ekstra
overraskelse

Fra kl 16.00-17.00 deler handelstanden ut gratis
pølser i lompe og gløgg til alle barn

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
Velkommen til å være med!
Kontaktpersoner:
seniortreﬀ: Odd halvard Foss 950 79 987
lørdagstreﬀene: Kjellaug solemdal 473 17 778

Arrangører: Fetsund Velforening i sammarbeid med Handelstanden

Skulleruds
Begravelsesbyrå
1960 løken
$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
GLQORNDOHIDJKDQGHO
7OI

Ledig lager i Sparebua
90 kvm.

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

Kontakt oss på tlf. 92826220, e-post post@fetspare.no
eller via hjemmesiden til Fet Spareforening AS.
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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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Gansvika

Et sted for familie, god mat og god stemning -

Mors julekveld
Je sitter og tenker på julekveld, mor –
Je mins den så vel fra før:
Når maten stod ferdig i skåp og på bord,
og høgtida knakket på dør,
da kom du fra fjøset i nyfallen snø
med kveldsmjølka skumkvit i spann.
Og tusentall froststjerner tok til å strø
sitt sølv over helgstille land.

1

Du stanset på stien. – Du sto der og såg
med sinnet mot høgtida spent.
Som alteret kvitduket Køsslia låg
og lys hadde stjernene tent.

Flesk og duppe og tilslørte bondepiker er spesialiteten i
Gansvika, om sommeren er det blåskjell og fiskesuppe.
en ettermiddag i oktober dro vi ut til gansvika
restaurant og kro for å se hva de kan tilby i en førjulstid,
og kanskje få noen mattips til jul. gansvika er en flott
perle på sommeren, men hva kan de tilby på andre årstider?
Ole gunnar berntsen møter oss ute og viser oss inn i en
stor restaurant med mye lokalhistorie på veggene.
Veggene er fylt med bilder og gjenstander fra forskjellige
miljøer, felles for dem alle er at de ikke er av nyere dato.
spisestedet er et ominnredet sagbruk fra 1882. i den
andre enden av dette store bygget er det et museum hvor
sagbrukets historie vises. se mer informasjon om dette
muset på gansvika.com

diktet “Mors julekveld” betyr noe ekstra for
erik nafstad. hver gang han leser eller hører
diktet, tenker han på sin egen mor. han forteller at julen betydde veldig mye for henne.
hun var så flink til å skape høytid i hjemmet
med ro og forventning for alle.

3

Ole gunnar forteller ivrig at de legger vekt på norsk mat
og mattradisjoner. Medisterkaker lager de selv, og ribba
kokes i to timer før den stekes. da blir kjøttet så mørt at
beina detter ut av seg selv. Kjøkkenet lager maten fra
bunnen av så langt som mulig. Utenom sommerstid er
gansvika åpen fra fredag til søndag. sjekk gjerne
åpningstidene på internettsiden, fordi de arrangerer også
for lukkede selskaper.
i førjulstida er det mange som bestiller mat fra deres
cateringmeny. her er alle de norske smakene presentert.
Flere opplysninger om tilbudene i cateringen/
restauranten/kro og museum finner dere på
https://www.gansvika.com
Harald Støvind
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Slik sto du der mang en julekveld blå
på fjøsstien – lita og trøtt.
Men aldri hørte du klokkene slå
den kvelden da Jesus vart født.

2

4

- Vi visste at hun var sliten av fjøsstell, matstell
og unger som maste rundt henne, men hun
klarte alltid å skape høytidsstemning i huset på
julaften, forteller erik.
- Ja, hun gav oss julekvelden, minnes erik
videre.
- gjennom det hun gjorde og stod for, bidro
hun til å gi oss kjærlighet, trygghet og gode
verdier vi har tatt med oss i livet.
– diktet «Mors julekveld» handler nettopp om
min mor som tok ansvar for husstell og fjøsstell, og som også hadde sine drømmer,
drømmer som det ikke ble mulig å realisere,
avslutter erik tankefullt.

1: Ole Gunnar tar oss i mot på Gansvika. 2: Miriam Christensen
og Monika Chojnowska ønsker oss velkommen.
3:På kjøkkenet legger Ibrahim Kristiansen opp maten.
4: Kokken Erik Berntsen.
Fet Menighetsblad
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Nei, malmljomen trøtnet mot granskog og tall
der langt bakom høgdenes ro.
Nærmere er det til Betlehems stall
for den som har enfoldig tro.
Om aldri ei tårnklokkes dirrende klang
til deg djupt i skogen fant inn,
så tonte dog viddenes julekvelds-sang
mildt mot ditt menneskesinn.
Hans Børli

Kristin Kyhen Ramstad
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Gansdalen Normisjon

November
Mandag 27. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
besøk av brødrene rasmussen
og Jonny hermansen
Onsdag 29. kl. 19.00 Møte på bergerud
Desember
Onsdag 13. kl. 19.00 Møte på bedehuset

SYKEHJEMSBUSSEN
eivind tlf: 906 92 108, rolf tlf: 958 01 829
trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du
ringe dagen før du skal reise.

Kjøretider:

Januar 2018
Onsdag 10. kl. 19.00 Årsmøte på bergerud
Onsdag 24. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Februar
torsdag 8. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av sigmund danielsen
Onsdag 21. kl. 19.00 Møte på bedehuset
trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

Kirkeskyss

Hva skjer á?

For barn og unge i kirken
5. desember, Fet kirke kl. 17.00:

«Jul med Prøysen»
se omtale på side 9

Kristian høntorp kommer gjerne og henter de
som trenger kirkeskyss, men det må avtales på

mobil 47 86 54 24

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

Søndagsskolen vil bygge Lego!

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.

20. januar, Fet kirke kl. 12.00 - 16.00:

Deltatreﬀ
hva kan vi, du og jeg, gjøre for å ta vare på jorda vår?
Vi gleder oss til å se deg, velkommen!

dersom du har lego eller duplo som søndagsskolen kan overta den. ta kontakt med
Mette på tlf 63 88 87 54, eller på epost mette.berg@fet.kommune.no

Fetsund Normisjon
November:
torsdag 30. kl 1930 Kveldens gjest: Kåre skråmestø
tema: ”troen som kraftkilde i livet”
Mandag 27. kl 1100 strikkekafé.

9. desember, Fet kirke kl. 12.00 - 16.00:

Desember:
Mandag 4. kl 2000 bønnemøte.
torsdag 7. kl 1930 samtalekveld. Vi deler troserfaringer.
Mandag 11. kl 1100 strikkekafé.
torsdag 14. kl 1800 sangkafé: arve Johansen.
Mandag 18. kl 2000 bønnemøte.
Jultrefest 7. januar kl 1700.

Liten og stor (barnefamilier)

TGIF (thank god it´s Friday)

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: 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.

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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Deltatreﬀ

deltatreﬀ for 8-, 9- og 10 år.
Påmelding på fetogdalenkirker.no innen 18. januar.
Fredag 26. januar, Fet kirke kl. 18.00:

det var like før noe stort og viktig skulle skje, og alle
englene skulle samle seg for å trene på gloria. den
lille engelen Vimsen, prøvde å følge med, men det var
så mye spennende å se på og hun fløy litt hit og dit.
Plutselig fløy hun rett på noe stort og hardt og hun
hørte at noe falt og gikk i stykker. Å nei, hva har jeg
gjort? ble det ikke også litt mørkere?
det var den store stjernen hun hadde fløyet rett inn i
og den hadde falt ned og gått i tusen knas. Å, men
den skal jo være en ledestjerne, den lille engelen
Vimsen, gråt. hva gjør jeg nå?
heldigvis falt alle delene til stjernen ned i Fet kirke.
Vimsen hadde hørt om en deltagjeng som møtes i
den kirken innimellom, kanskje de kan hjelpe meg å
finne delene og lime dem sammen igjen?
deltatreﬀ for 8-, 9- og 10 år.
denne gangen kommer også mange fra speideren og
er med. Om været tillater det, lager vi mat ute.
Vi gleder oss til å se deg!
Påmelding på fetogdalenkirker.no innen 7. desember.

«Jakob - veien hjem er lang»
de bibelske fortellingene gir oss mat for
sjela! Jakobs liv er
himmelropende. hans
gjenforening med
broren esau gir oss et
gripende bilde av hva
nåde er.
i en intens og
medrivende time gir
forteller helga samset
og trompetist Jonas
Kilmork Vemøy liv til
Jakob.
aldersgruppe:
barn fra ti år,
ungdom og voksne. gratis inngang.

Døpte

Under juletreet
Hvis du er som meg så synes du det er ekstra stas
med harde pakker under juletreet. Mine favorittgaver
både å gi og få er bøker. Hva er vel bedre enn å krølle
seg under et teppe med en kopp kakao og en ny bok?
Jeg håper du finner noen tips til gaver eller din egen
ønskeliste her. God Jul!
Linda Flatner

Inspirasjonsbibelen
Forlag: hermon
Utgitt: 2017
inspirasjonsbibelen er en
vakkert innbundet utgave av
guds Ord. den har lekre illustrasjoner som man kan
fargelegge selv og god plass til
refleksjon og notater på sidene.

-Kaﬀe, Kultur &
Kommunikasjon -

Redaksjonen ønsker
alle lesere en riktig

Tanker om lederskap i en
uoversiktlig tid

God jul

Forfatter: Jostein Krogedal
Forlag: hermon
Utgitt: 2017

leander Chabab
lisa dahl
Mathias norum dahl
sivert longva strandbakken
alma elise aasberg
Malin braastad antonsen
natalia andrea espinoza
even sælen Fjøsne
Johan glende svanstrøm
emmeli enerud nordby
selma bakke
Millie Madikken svendsberget

Døde

SLEKTERS GANG

erling alexander hasthi
Karl Johan Christoffersen
elisabeth gullichsen
Kjell herbert berglann
Per ivar bråthen
Kari brekke
arne thorleif nordli
berit elenore berg
thor Kinstad
leif asbjørn lang
alfhild rigmor Czeremuga
Mary sigvarda diesen

f.1926
f.1958
f.1933
f.1924
f.1940
f.1936
f.1932
f.1936
f.1929
f.1940
f.1931
f.1920

Vigsler

Jostein Krogedal, hovedpastor i hillsong norge har lang erfaring fra både bedrift- og menighetsledelse. Med denne inspirerende
boken gir han oss et veldig interessant perspektiv på
ledelse med Jesus som mentor.

Pia Margrethe Jakobsen og
Freddy Olsen

Perfekt til: Voksne i alle aldre

Perfekt til: Mamma eller søster

Tidslinjen

Broen

Den store fortellingen i Bibelen
Forfatter: anne Kristin aamundtveit &
Oscar Jansen
Forlag: Verbum
Utgitt: 2016

Forfatter: Francine rivers
Forlag: lunde Forlag
Utgitt: 2015

tidslinjen tar oss med
på en spennende reise
gjennom bibelens
univers fra skapelsen
til Oppstandelsen.
Med vakre illustrasjoner og spennende tekst er dette
helt klart en bok som hele familien vil sette pris på.

broen handler om den
fremadstormende
hollywood stjernen, lena
scott og hennes flukt fra
den rolige hjembyen,
haven. lena finner snart ut
at berømmelse har sin pris.
For å finne tilbake til sitt
sanne jeg er hun nødt til å ta noen tøﬀe valg. historien
er full av nåde og uforbeholden kjærlighet.

Perfekt til: barn i barneskolealder

Perfekt til: Venninner

Roven Grendehus
har til leie:

selskapslokaler m/peis, velutstyrt kjøkken
og pent uteområde.
tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.
Kontaktperson: Anita Olsen
tlf.nr.: 923 00 130, helst mellom kl. 17 og 22
utleie.rovengrendehus@gmail.com

Selskaps-/
møtelokale?
lei enebakkneset
grendehus!
ta kontakt med Jane albertsen på tlf.
911 57 277.

Noahs Ark
Forfatter/illustratør: Veronica hely/Francesca Crespi
Forlag: iko-forlaget
Utgitt: 2014

Fet Røde Kors
røde Korshuset Ungdommen
leies ut til møter, selskaper og
sammenkomster.

noahs ark blir man vel aldri lei? denne versjonen er
en ekstraordinær Pop-Up bok med nydelige illustrasjoner av Francesca Crespi.

Kontakt aud Magnussen
tlf: 930 22 328

Perfekt til: de minste i familien
20
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Små og store gaver
ønkes velkommen til
vår orgelkonto:

1140 69 58878
Utleie av Misjonshuset
i Faldalsveien 13

- Minnesamvær
- Møter
- barneselskap - Konfirmasjon
henvendelse:

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

Fetsund Normisjon

Utleie av Kringen

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

FetsUnd KFUK -KFUM
21

Fet og Dalen
kirker

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 26. november kl 11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25, 31-46
Søndag 3. desember kl 11.00
Fet kirke
lys våken / delta
1.søndag i adventstiden
Luk 4, 16-22a
Søndag 10. desember kl 11.00
Fet kirke
delta / speidere
2.søndag i adventstiden
Luk 21, 27-36
Søndag 10. desember kl 19.00
Fet kirke
adventskonsert med kirkekoret
Onsdag 13. desember kl 11.00-12.00
Dalen kirke
adventsamling barnehagebarn

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

Vikarprest:
Helga Maria Myklebust

Søndag 24. desember kl 15.00
Dalen kirke
Familiegudstjeneste
Julaften
Luk 2, 1-20
Søndag 24. desember kl 16.00
Fet kirke
Familiegudstjeneste
Julaften
Luk2, 1-20
Mandag 25. desember kl 11.00
Fet kirke
høytidsgudstjeneste
1.juledag
Joh.1, 1-14
Tirsdag 26. desember kl 11.00
Dalen kirke
høytidsgudstjeneste
2.juledag
Matt.10, 16-22

Søndag 31. desember kl 11.00
Fet kirke
høymesse
nyttårsaften
Joh.14,27
1.januar 2018
Utgår
Søndag 7. januar kl.11.00
Fet kirke
høymesse med dåp
Luk. 2,40-52
Søndag 14. januar kl.11.00
Dalen kirke
høymesse med dåp
2.søndag i åpenbaringstiden
Mark. 1,3-11
Søndag 21. jaunar kl.11.00
Fet kirke
dåpsfestgudstjeneste
Joh. 4,4-26
Søndag 28. januar kl.11.00
Fet kirke
høymesse med dåp og deltagudstjeneste.
Mark. 4,26-34
Med forbehold om endringer. se avisene og
hjemmesiden for mer informasjon.

www.fetogdalenkirker.no

Om jeg visste at verden
gikk under i morgen, ville
jeg likevel gå ut i min hage
og plante et epletre i dag.
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Søndag 24. desember kl 14.00
Fet kirke
Familiegudstjeneste
Julaften
Luk2, 1-20

Torsdag 14. desember kl 11.00-12.00
Fet kirke
adventsamling barnehagebarn

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 17. desember kl 17.00
Fet kirke
Vi synger og spiller jula inn

Martin Luther.

nå er et enkelt epletre på plass i våpenhuset. På
kirkedøren henger Martin luthers teser. Om du og
jeg skulle skrive en tese, eller en tanke, mening i dag,
hva ville vi skrive? ta en gul lapp, skriv din tese og fest
den til treet. det blir spennende å se hvor mange fine
tanker vi kan få ut året på dette treet.

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

Elisabeth Amundsen
Qr-kode til
Fet og dalen
menigheters
hjemmeside
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Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Håkan Thorängen
hakan.thorangen
@fet.kommune.no

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