Vinterpadling
i måneskinn
på Øyeren i desember

Peter Straumann (til venstre) og Vebjørn Horsfjord trives i Øyerendeltaet uansett sesong.

Trolsk stemning på vannet.

Mørket har for lengst senket seg over bygda og nede
ved Lensene er det rolig vinterstemning med en og
annen reflekskledd turgåer som trosser kuldegradene. Klokken har nettopp passert 19.00 når to
biler med kajakk på taket svinger inn ved
Naturinformasjonssenteret.

ildsjeler det idealistiske foretaket, Fetsund kano- og
kajakkutleie. I sommerhalvåret kan de tilby utleie av
kanoer og kajakker både med og uten guide til
enkeltpersoner eller grupper. “Målet er å skape et
lavterskeltilbud for folk som ønsker å komme seg ut i
deltaet, men som ikke vet hvor de skal begynne.”
forteller Straumann. “Det har også blitt arrangert flere
“padleevents” med åpen påmelding på Facebook som
har vist seg å være veldig populære” skyter Horsfjord inn
mens han justerer hetten på tørrdrakten en siste gang.
Det er på tide å komme seg ut på vannet. Om de får
måneskinn eller ei så er de begge trygge på at
naturopplevelsen vil bli spektakulær som alltid.

“Hvor ble det av den månen, tro?” spør Peter
Straumann mens han myser ut i tåken som ligger tett
over Øyeren. Han venter ikke på svar, men skynder seg
ned på vannet for å sjekke om isen er gjennomtrengbar.
“Det ser ut som det skal gå bra, men det er vanskelig å si
før vi kommer oss utpå vannet” sier Straumann når han
er tilbake på land. Medpadler, Vebjørn Horsfjord, er
allerede godt i gang med påkledningen av tørrdrakt.
Mini-Amazonas
Til daglig jobber Straumann som kirkeverge i Skedsmo
og Horsfjord som Førsteamanuensis ved Høyskolen i
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Innlandet, men på fritiden er de begge
friluftsentusiaster. De har brukt deltaet til padling i
mange år, men dette er første sesongen de har
vinterpadlet. “Den største hindringen har egentlig vært
å investere i en god tørrdrakt. Skal man ut på vannet på
vinteren er man helt nødt til å ha ordentlig utstyr og det
koster jo litt.” forteller Horsfjord. “Men, med de
naturopplevelsene vi har fått oppleve til nå skulle jeg
ønske vi hadde startet tidligere.” fortsetter han. De kan
fortelle om ekstraordinære møter med elg i måneskinn,
nærkontakt med bever og mange andre dyr. “Vi er
virkelig heldige, dette deltaet er helt unikt med tanke på
dyre-og planteliv. Vi har bokstavelig talt et miniAmazonas her i Fetsund” sier Straumann.
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På www.padleåra.no kan du finne mer informasjon
om Fetsund kano- og kajakkutleie. Her er det også
forslag til turer og ulike aktiviteter.

Linda Flatner

Ønsker flere på vannet
Padleentusiastene har begge et sterkt ønske om at flere
skal ta i bruk området hele året. Med dette grunnlaget
startet Peter Straumann sammen med et knippe andre
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Det er mulig å leie kano, kajakker,
tralle, årer og vester i Fet

Foto: Peter Straumann
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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

Nyttårsønske

Harald Støvind

Denne gangen
finner du bl.a.:
Vinterpadling på Øyeren

gangveiene på nyåret har vært beskrevet i dagspressen ”som å gå over grønland”.
I dette nummeret av Fet Mb forteller bjørg guri Kildahl hvordan det egentlig
kan være å krysse grønland på tvers. Ikke nok med det så kan du lese videre
hvordan det er å oppleve Øyeren like før jul. Å utforske den vakre og ville naturen
og seg selv kan gi stor mening i hverdagen.

Kino i kirken
Siste nytt om nytt orgel

Mening i og med livet er vi grunnleggende avhengige av. Og vi har alle ulike
måter å søke etter denne mening. Våre politikere er med på å legge til rette for
denne søken som er et grunnleggende behov. nå som vi skal ”sette sammen”, eller
lage en ny kommune med ulike råd, utvalg og møteplasser vil jeg komme med et
nytt forslag. Jeg mener vi trenger et tros- og livssyns råd i vår nye kommune. Vi
har erfaringer med idrettsråd, musikkråd osv. Ta troen og livssyn på alvor. Inviter
inn ulike miljøer til et felleskap som kan gi råd til politikere i utformingen av vår
kommune. Jeg tror dette vil bidra til at flere kan finne mening, og dette er også
god folkehelsestrategi. Se til Oslo kommune som i disse dager etablerer en slik
møteplass for utforming av politikk.

Vi er snart Lillestrøm
Gifte deg enkelt og
høytidelig?
Inspirasjons- og gladsangkveld

Hva er nåde?
En mann sto ved porten til himmelen. Han banket på,
og Peter lukket opp for ham. Peter spurte hvordan han
hadde levd. Mannen fortalte om alle de gode tingene
han hadde gjort i livet og til slutt slapp Peter ham inn.

Også når du tviler, også når du synes livet er vanskelig,
ønsker gud kontakt med deg. Også da vil han at du ber
til ham. Og hver gang du ber, da viser du at du har
troen i deg.

Den historien er ikke sann!
når du en gang kommer til himmelens port og du
banker på, så er det ikke Peter som lukker opp for deg.
Og det er ingen som spør hvor mange gode gjerninger
du har gjort.

Før du ble født tenkte gud på deg. gud visste om deg
og gud gledet seg til å få kontakt med deg. Den aller
første gangen du møtte gud var da du ble døpt. Da fikk
du en Pappa i himmelen; en Far i himmelen. gud
velsignet deg og lovet alltid å være der. livet ditt med
gud begynte i dåpen.

Men det er veldig mange av oss som tenker slik. For å
komme til himmelen må vi ha oppfylt en hel del krav.
Vi må ha gjort så og så mye godt.

Da du ble døpt var det noen som tegnet korsets tegn
over deg. gud tegnet deg med sitt merke. Det som Jesus
gjorde på korset det gjaldt også deg.

gud vil at vi skal gjøre godt. Troen vår må vise seg i
hvordan vi er mot hverandre, men når du banker på
himmelens port da er det Jesus som lukker opp. Jesus
står der med sine naglemerkede hender og tar deg imot.
Jesus stiller ingen krav til deg for at du skal komme inn.
Det handler bare om å tro på Jesus.

gjør det samme nå. Tegn deg selv med korsets tegn. når
du gjør det sier gud det samme til deg som Han sa da
du ble døpt: «Du er min. Jeg elsker deg. Jeg vil aldri forlate deg».

Det å tro kan også kjennes som et krav. noen sier: «Jeg
klarer ikke å tro. Jeg har aldri fått det til». Andre kjenner
på ting i livet som ble vanskelig og som ødela så mye
også for troen. Å tro er ikke noe vi må få til. Den må
ikke bli så og så personlig eller så og så sterk for at vi
skal komme inn i himmelen.

Forsidebildet:
bjørg guri Kildahl gikk
grønland på tvers i 2012.
les mer om dette på side 10.

Fredrik Larsen-Mehren

La oss be..

.. for at vi får erfare nåden.
.. for flyktningene i verden.

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres
eget verk, men guds gave» (efeserne 2,8).
Hva er nåde for noe? Det er at gud ikke stiller noen
krav til oss for at vi skal få komme til Ham. nåde er en
gave; en gave som du fikk i dåpen da du kom til gud
for aller første gang. Den samme nåden gir gud deg nå
når du kaller på Ham.

Bibelord:

Av hans fylde har vi alle fått,
nåde over nåde.
Joh. 1,16
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Det blir søndagsskole alle søndager som det er
gudstjeneste i Fet kirke bortsett fra i høytider og
skoleferier og når det er Delta-/familiegudstjenester. barna møter i kirken, og de går samlet
ned til servicehuset (bygget bak kirken)
Vårens datoer er: 04.03., 08.04., 15.04., 06.05.,
13.05., 20.05., og 17.06.
Hjertelig velkommen alle barn som ønsker å
delta på søndagsskole i Fet kirke kl 11.00.
Følg oss gjerne på facebook:
Søndagsskole Fetsund

Søndagsskolen vil bygge Lego!

Dersom du har lego eller Duplo som søndagsskolen kan overta. Ta kontakt med Mette
på tlf 63 88 87 54, eller på epost mette.berg@fet.kommune.no

Deltagjengen

Treﬀ med Deltagjengen i Fet kirke. Temaet: «påske». Påmelding innen 1. mars på:
www.fetogdalenkirker.no → påmeldinger.
Håper vi ser deg!

Fet og Dalen menigheter inviterer til kino i
kirken med visning av «Hvor er sauen?».

Om filmen:
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Kirkerottene hjelpe?
Den nye filmen om Kirkerottene og lea Mus
er en historie om savn og vennskap. lignelsen
om sauen som ble borte er sentral i filmen.
etter å ha sett filmen skal ingen være tvil om
at gud er glad i alle
FeT MenIgHeTSblAD

Fet kirke
lørdag 10. februar kl. 16.00 – 18.00.
Vi feirer karneval også.

Kle deg ut og kom og bli med!
Vi koser oss med popcorn og boller,
og vi har piñata.

8-, 9- og 10-åringer
Lørdag 3. mars kl.12.00 til 16.00

I kirken er det flere som har problemer. Kari
prest skal fortelle barna om sauen som ble
borte, men nå klarer hun ikke å finne
tøysauen som skal brukes til fortellingen. lea
Mus har rotet seg bort fra familien sin og
klarer ikke å finne tilbake hjem igjen. Kan

Kino i kirken!
«Hvor er sauen?»

Mette Helen Berg
mette.berg@fet.kommune.no
Søndagsskoleleder
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Kinoen er gratis.

Påmelding på fetogdalenkirker.no
innen 8. februar

På kirkerottene.no kan du bli bedre kjent
med kirkerottene gjennom små
filmsnutter og enkle spill.

Siste nytt

om nytt orgel i Fet kirke

Et større liv
Skulle jeg drømme om
et større liv?
Skulle jeg se opp mot
den veldige uutgrunnelige
himmel,
mot stjernemylderet, og
ta på meg fantasiens vinger
og dra ut på en reise
til de erneste galakser
og lete etter en annerledes
og enda bedre verden
der ute et sted?
Nei, min verden begynner
rett utenfor gjerdet,
eller når jeg åpner gangdøra hjemme
og tråkker barbeint ut på graset
den dagen bringebæra er moden...

Orgelkomiteen jobber for nytt pipeorgel i Fet kirke. Det
gamle orgelet er utslitt, og eksperter som har undersøkt det
anbefaler at kirken får et nytt orgel.
nytt orgel i kirken er et kommunalt ansvar, men det blir neppe
en realitet uten et betydelig engasjement fra menigheten. Det
store behovet for nytt orgel er spilt inn overfor kommunen, men
ble ikke tatt med blant prioriterte oppgaver i kommunenes budsjett for 2018. Kommunen har mange andre utfordringer, både
på investerings- og driftssiden. Fet, Sørum og Skedsmo skal dessuten bli til lillestrøm kommune i 2020, et prosjekt som krever
mye ressurser.
Orgelkomiteen jobber imidlertid videre med å samle inn penger
for å delfinansiere et nytt orgel. På orgelfondet står det nå ca. kr
175 000, som blant annet er et resultat av gaver, ofringer i kirken
og salg av orgelbrus og CD-er. Vi har også planer om nye spennende kulturprosjekter, der overskuddet skal gå til orgelfondet.
Tusen takk til alle som har bidratt så langt!
Einar K Borud
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Det skal ikke så mye til
før man står midt i livets
gåtefulle storhet!
Små og store gaver
ønkes velkommen til
vår orgelkonto:

Tor Kristiansen

1140 69 58878
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Sprekeste
Fetsokning!
Kraftig vind og værfast på Grønland i et par døgn
og birkebeinerløp på ski, sykkel og på beina for bjørg
guri gjennom mange år.

grønlandsfarer og tindebestiger
I 2012 ble drømmen en realitet for Bjørg Guri
Kildahl. Da brukte hun en måned av livet sitt til å gå
på ski over Grønland, og ble i en alder av 63 år den
eldste kvinnen som noen gang har gjort dette.
Hvem er bjørg guri Kildahl, tenker du kanskje? leser
du videre, vil Menighetsbladet bidra til at du blir litt
bedre kjent med denne beskjedne damen på 68 år som
siden 1984 har vært bosatt i Fet.
bjørg guri er født i Ådalen ved innsjøen Sperillen og
foten av Vikerell som ligger fire mil fra Hønefoss.
barndomshjemmet lå slik til at hun brukte naturen som
leke- og tumleplass, pluss at hun hver dag måtte gå til

sammen ei mil til og fra skolen. Kjærligheten til naturen
ble enda sterkere da hun i mange år som speiderjente
lærte hvordan hun kunne greie å leve ute i naturen. Å
overnatte under åpen himmel var spennende og
morsomt, og den dag i dag har hun som mål å sove ute
minst en dag per måned. nå tar hun med seg
barnebarna for å lære dem opp til å bli like glad i
naturen som hun er selv.
Da bjørg guri kom til Fet, ble hun fort kjent med
idrettsmiljøet i bygda. I Fet skiklubb traﬀ hun flere med
felles skiinteresse, og i friidrettsklubben fikk hun venner
med løpsinteresse. Det har blitt mange skogsmaratonløp

Fjellgeita
bratte ell og høye topper er noe annet som har fascinert
henne. Hun er ei skikkelig ellgeit som ikke eier høydeskrekk, og derfor har hun besteget over to hundre 2000meterstopper i norge. Høyeste topp i utlandet er i
Himalaya hvor hun kom opp i ca. 5 900
meters høyde. Kilimanjaro på 5 895
meter over havet har hun også besteget.

Kan du fortelle litt om selve turen, spør jeg.
- Vi var kjempeheldige med været på hele turen.
Temperaturen var nede i minus 23 grader på det
kaldeste, og vi hadde mye sol og litt vind som gjorde
snøen god å gå på. Kun i ca. ett og et halvt døgn var vi
værfaste, fortsetter hun.
- De første fire dagene var skikkelig krevende. Vi fikk
ikke gått på ski, men måtte dra all bagasjen opp og ned

På ski over Grønland
Drømmen om grønland begynte å ta
form da hun deltok i newton- ekspedisjonen på Svalbard sammen med de
kjente polfarerne liv Arnesen og Ann
bancroft i 2004. Høsten 2011 startet
treningen for å kunne mestre utfordringene hun ville møte på grønland. Med
stort engasjement og viljestyrke jobbet
hun seg igjennom et hardt treningsprogram som varte helt fram til april 2012.
Da kom klarsignalet til at hun var sterk og
tøﬀ nok til å delta sammen med tre andre
damer og to menn.
Siste dagen over fordisen haster det med å komme fram før den sprekker opp
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skruisen hele dagen, fortsetter hun ivrig.
- Da vi endelig kom opp på selve platået, var det helt
herlig å gå på ski i time etter time, sier bjørg guri
drømmende.
Hva er det du husker best fra turen, spør jeg videre.
- Den utrolige stillheten og følelsen av å være en del av
naturen, svarer bjørg guri uten å blunke.
- Jeg fikk en spesiell ro i kroppen, ikke noe stress og
mas. noen ganger var det greit å gå med rolig musikk i
ørene for å glemme at jeg var sliten. Vårt daglige tidsskjema krevde at vi gikk på ski fra kl. 08.00 –
17.00/18.00 bare avbrutt av småpauser og måltider. Det
ble mye havregrøt og frysetørret turmat under ekspedisjonen, avslutter hun
etter 25 netter i telt ble målet nådd. ekspedisjonen var
over, og deltakerne ble hentet med helikopter og fløyet
tilbake til startpunktet.
Neste skitur fra Alta til Karasjok
Selv om hun har deltatt i mange ekspedisjoner og i konkurranser med nummer på brystet, er det gleden ved å
være ute i naturen og det å ta med seg familie og venner
på nye opplevelser som opptar henne i det daglige.
Allerede i mars setter bjørg guri nesa mot Finnmark
hvor hun skal gå på ski fra Alta til Karasjok. Menighetsbladet ønsker god tur!

Kristin Kyhen Ramstad
Foto fra turdeltagerne
Deilig å finne roen og stillheten!

Glade jenter på tur. Fra venstre: Tanja Solstad Marring, Liz Rodahl, Veronica Føre Andersson og Bjørg Guri Kildahl

Forebyggende
helseteam for eldre

Noen turer:
1994:
1997:
2002:
2004:
2009:
2012:

Afrikas høyeste ell, Kilimanjaro.
Tre uker i Himalaya.
europas høyeste topp, elbrus.
newton-ekspedisjonen på Svalbard.
Peru: Machu Picchu.
Over grønland på ski.

Det forebyggende helseteam for eldre på Dagsenteret ved Pålsetunet har fokus på forebyggende og helsefremmende
aktiviteter. Vi tilbyr forebyggende hjemmebesøk til alle over 80 år. Det er også mulighet for å ta kontakt for en
samtale enten du er pårørende eller at du selv sliter med tunge tanker eller merker at hukommelsen svikter.

Noen konkurranser:

- Vasaloppet
20 ganger.
- birkebeinerrennet
23 ganger.
- birkebeinerløpet
18 ganger.
- birkebeinerrittet
21 ganger.
- nordmarka skogsmaraton 13 ganger.
- new York maraton.
- Trondheim – Oslo på sykkel.

- Samtalegruppe for etterlatte
Første torsdag i måneden
Fra kl 12 til 13.30. Åpen gruppe

- Temadager
ernæring 13. mars kl. 12 - 12.30
Fallforebygging 8. mai kl. 12 - 12.30
Åpent for alle. Ingen påmelding.

- Pårørendegrupper for personer med demens
Siste torsdagen i måneden
Fra kl 18 til 20. Åpen gruppe

- Takk, bare bra kurs
Arrangeres fra 22.1 til 11.3
Dette er et depresjonsmestringskurs for eldre over 65 år.
Ta kontakt med demenskoordinator liv Sletta: 63 88 75 22 eller mobil 911 62 480
Du kan også ta kontakt med dagsenteret på e-post: liv.sletta@fet.kommune.no

Måne over leirplassen
12

- Seniortreﬀ for de over 77 år
Mandag 12. mars kl 19 til 20.30 på Dagsenteret, Pålsetunet. Påmelding innen 8. mars
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Kirkekoret er i gang!

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

Gan Maskin AS
Telefon 63 88 78 80

Ta kontakt i dag, gratis
uforpliktende førstegangsbesøk.

Snakke med noen!
Ring 815 33 300

Nedre Romerike
Sykepleier Elin Skogly
Telefon: 94 89 35 53

Øvelser er hver onsdag kl.19.00 i Fet kirke
med unntak 21. februar og 14. mars da det ikke er
øvelse. nye medlemmer er alltid velkommen. Vi håper
at flere menn vil synge med koret, spesielt tenorer.
Fastelavnssøndag (11. februar) synger koret liturgisk
musikk fra Sør-Amerika

Kirkekoret skal på tur til Ål 27.-29. april. Koret
synger folkemusikkmesse med Ål kantori i Ål kirke
søndag 29. april. Høres dette ut som et prosjekt du vil
være med koret på? Ta kontakt med dirigenten Jo
Dalene før slutten av februar.
Informasjon om alle korets aktiviteter ligger på
www.fetogdalenkirker.no

Askeondag (14. februar) synger koret under
skriftemålsgudstjenesten kl.18.00

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
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Vi er forhandler av Troll Hundefor
når pris og kvalitet teller
www.troll-hundefor.no
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Ny lov - ny maktfordeling?
Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Høringen har forslag om endringer som innebærer
en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De
gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven
og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

Vi er snart
Lillestrøm kommune

Medlemmene i Kirkelig fellesnemnd er (fra venstre): Aage Blegen (Fet, vara), Ole Jacob Flæten (Skedsmo), Espen R. Skaldehaug (Fet),
Berit Daae (Sørum), Torstein Lalim (prost), Bjørn Myhre (Skedsmo), Gro Bjørklund (Fet), Kjersti Weimoth Sørensen (Skedsmo),
Amund Gillebo (Sørum). Ikke tilstede: Morten Fuglevand (Skedsmo,vara), Sigrun Larsen (Sørum, vara) og Ragnhild Nystedt (Sørum vara).

Den nye kirken i Lillestrøm kommune 2020, Lillestrøm fellesråd
For medlemmer av Den norske kirke i Fet og Dalen
vil ikke denne sammenslåingen få direkte konsekvenser. Kirkene og gravplassene i den nye kommunen vil være de samme.
Kommunesammenslåingen medfører at det blir noen
forandringer for menighetsrådene og vesentlige forandringer for Fellesrådet i Fet og Dalen. Dette rådet blir
nedlagt. I stedet får vi lillestrøm fellesråd (navnet er
ikke klart enda).
Arbeidet med å kartlegge hva som må endres er i gang.
Det er etablert en Fellesnemnd som har fått navnet
Kirkelig fellesnemnd som skal ha ansvar for kartleggingen og foreslå en ny organisasjon. Det blir én
kirkeverge og ett budsjett for den nye virksomheten.
Kirkelig fellesnemnd hadde sitt første møte 17. Januar
på enga. espen r. Skaldehaug fra Fellesrådet i Fet og
Dalen ble valgt som leder.

Sørum

Våre Menighetsråd og Fellesrådet har også avgitt sine
synspunkter på hvordan vår kirke skal organiseres og
drives. I høringen er det 28 forskjellige spørsmål som
skal besvares. Og på mange av punktene svarer Fellesrådet at de er enige i forslaget til ny lov. Men på vesentlige punkter er de også uenige. I hovedsak dreier dette
seg om at de mener at den nye kirken blir for lite lokalt
forankret. Soknets selvstendighet blir vesentlig redusert.

I høringsutkastet er dette begrunnelsene
1 lovforslaget legger ingen oppgaver eller ansvar til
soknets organer som samsvarer med dagens §§ 9 og
14. All myndighet til å fordele oppgaver til soknets
organer legges til Kirkemøtet. Vi mener dette skaper
ubalanse mellom soknets selvstendighet og
Kirkemøte som overordnet organ for hele Den
norske kirke.

2 Ordningen med kommunal finansiering av det
lokalkirkelige arbeidet bør videreføres fordi denne
ordningen bidrar til å sikre den historiske nærheten
mellom kirke og lokalsamfunn og en lokalt forankret
kirkeorganisasjon.

3 Ordningen med at soknet har to organer har bred
støtte både blant menighetsrådene og i Kirkemøtet.
etableringen av kirkelig fellesråd med tydelig juridisk
handleevne har vært avgjørende for å sikre en profesjonell forvaltning av kirkens personell, økonomiske
ressurser og eiendom. en tydelig lovhjemmel for at
soknene kan ha et felles styringsorgan på kommunenivå gir trygghet for at soknenes organer i
fellesskap kan påta seg et helhetlig lokalkirkelig virksomhetsansvar, herunder et helhetlig arbeidsgiveransvar og et offentlig forvaltningsansvar for kirkebygg og gravplasser.

Skedsmo

Fet

4 lovforslagets begrensede omtale av statens og kommunenes finansielle ansvar for Den norske kirke kan
i virkeligheten legge grunnlaget for redusert offentlig
innsats og dermed en nedbygging av dagens kirkelige

Mer opplysninger finner dere på vår hjemmeside under
fanen nytt fellesråd. (http://fetogdalenkirker.no )

tilbud. Vi mener dette er uheldig. Staten bør
bekrefte sitt ansvar for trosopplæring på linje med
prestetjenesten, og kommunenes ansvar må utformes
mer i tråd med de formål som vi finner i dagens § 15
i kirkeloven.

5 Høringsnotatet omtaler kirkene både ut fra eierskap,
forvaltning og økonomi og fastholder at soknet
«eier» kirken. Vi mener dette underbygger
sammenhengen mellom lokal styring og eierskap og
nødvendigheten av et fellesråd som lokalt felles forvaltningsorgan. lovforslaget overlater imidlertid til
Kirkemøtet å bestemme alle forhold knyttet til forvaltning av bygget. etter vår oppfatning svekker
dette grunnlaget for et lokalt eierskap, og kan legge
til rette for en mer sentralisert kirkebyggforvaltning.

6 Vi mener også at staten må ta et tydelig ansvar for å
bidra til sikring og vedlikehold av kirkebygg med
store kulturminneverdier.

7 en særlig mangel ved høringsnotatet er at det ikke
belyser de arbeidsrettslige konsekvenser for kirkens ca
6 500 tilsatte som i dag har kirkelig fellesråd i
flersoknskommuner som arbeidsgiver dersom
kirkelig fellesråd sin rettslige status endres.
Vi har fått en ”ny” regjering og spekulasjonene går om
hva den nye regjeringen vil konkludere med. et hovedspørsmål i denne saken er om makt og innflytelse i vår
kirke skal flyttes ut av menighetsråd/fellesråd og
kommunen. Så dette blir en spennende vår.
Harald Støvind
Det har vært en stor høringsrunde på regjeringens
forslag til ny lov. Du finner våre lokale høringssvar
på http://fetogdalenkirker.no
borg bispedømme har også avgitt sitt svar.
Deres svar finner dere på denne hjemmesiden
https://kirken.no/nb-nO/bispedommer/
borg-bispedomme/aktuelt1/horinger/
På regjeringens hjemmeside finner der forslag til
lovteksten og alle høringssvar til denne.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
horing--ny-lov-for-den-norske-kirke-og-andretros--og-livssynssamfunn/id2572665/

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

Kjøretider:

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.

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

Fetsund Normisjon
Februar:
Torsdag 8. kl. 18.00 Sangkafé. gjester: Tove Omvik og
Hans Olav Aune
Torsdag 15. kl 19.30 Hvordan lever kristne ut sin tro i
Norge og Ecuador?
Kveldens gjest: Aslaug Irene gjerull.
Mandag 19. kl. 20.00 bønnemøte
Mars:
Torsdag 1. kl 18.30 Årsmøte
Mandag 5. kl 11.00 Strikkekafé.
kl. 20.00 bønnemøte.
Torsdag 8. kl 18.00 Sangkafè. gjester: „Hanne og gutta”
Mandag 9. kl. 20.00 bønnemøte
Onsdag 14. kl. 11.00 guttelunsj
Torsdag 15. kl 19.30 Inspirasjonskveld for hele menigheten.
Se baksiden av menighetsbladet.
Mandag 19. kl. 20.00 bønnemøte
Torsdag 22. kl 19.30 Bønnevandring
Temakveld om bønn.
April:
Mandag 3. kl 11.00 Strikkekafé.
Mandag 9. kl. 20.00 bønnemøte
Torsdag 12. kl 18.00 Sangkafè.
gjester: gitarvennene fra Øymark

Torsdag 19. kl. 19.30 Dere skal elske hverandre - kristen
nestekjærlighet i dagens verden.
Kveldens gjest: or Haug
Mandag 23. kl. 20.00 bønnemøte
Torsdag 26. kl. 19.30 Nabofest på Misjonshuset
naboer som nylig har flyttet til nærområdet vårt er spesielt invitert.
Mandag 30. kl 11.00 Strikkekafé.
Mai:
Torsdag 3. kl 18.00 Sangkafè
gjester: Ditlev Marken
Mandag 7. kl. 20.00 bønnemøte
Mandag 21. kl. 20.00 bønnemøte
Torsdag 24. kl.19.30 Luther - på godt og vondt
Kveldens gjest: Svein granerud
Juni:
Mandag 4. kl 11.00 Strikkekafé.
kl. 20.00 bønnemøte
Torsdag 7. kl. 19.30 Troen som drivkraft i livet
Kveldens gjest: Kåre Skråmestø
Mandag 18. kl. 20.00 bønnemøte
Mandag 27. kl 1100 Strikkekafé.

TGIF (Thank god it´s Friday)
et tilbud til ungdom fra 8. klasse og oppover. Det er samlinger ca. annenhver fredag på ulike steder. Målet er å
skape et trygt fellesskap der troen på Jesus og viktige
tanker ungdommer har, står i sentrum.

Yngres II, (5. - 7. klasse)
Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30: første 5/2. Varierte
aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg, bilbane og spill.
noen temakvelder både på og utenfor huset. Pause med kjøpt
eller egenprodusert mat.
Dato: 5/3, 19,3 16/4, 30/4 og 14/5.

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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April
Onsdag 4. kl. 19.00 Møte på bedehuset.
besøk av Jorun Kind
Mandag 16. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
Sang og andakt ved Marit og
Oddvar Pederstad
Onsdag 18. kl. 19.00 Møte på bedehuset.
besøk av bjarne Kind
Mai
Onsdag 2. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Torsdag 10. kl 17.00 STeVne (Kr. himmelfartsd.)
besøk av Alf Henry rasmussen
Onsdag 23. kl. 19.00 Møte
besøk av or Haug

Kringen VÅREN 2018

Trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

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
Aktiviteter / lek (inne og ute) / Sang. Vi spiser sammen
(husk matpakke) kr 40,- pr barn.
Tlf: Ingelinn 473 03 182 / erese 981 18 932

Seniortreff
Torsdag 1. februar kl 11.00 - 14.00
Arild romarheim: „500 årsjubileet - Martin luther”
Torsdag 1. mars kl 11.00 - 14.00
Knut-erik Skarpaas: „Sjømannskirkens plass under Ol”
Torsdag 5. april kl 11.00 - 14.00
Kari Ormstad: „rettsmedisin - medisin uten behandlingsfokus”

Årsmøte
Onsdag 7. mars kl. 19.00
Årsmøtesaker. bevertning

lørdag 10. mars kl. 12.00
loddsalg og aktivitet

Tirsdager 17 - 19:13/2, 13/3 og 10/4.
et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor suppegryte.
Og en prat rundt kaffen, mens ungene leker.

Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30. Spill, hobby,
klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med salg av bolle
og drikke.
Dato: 12/2, 26/2, 12/3, 9/4, 23/4 og 7/5.

Februar
Torsdag 8. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av Sigmund Danielsen
Tema: ”når livet snur”
Mandag 19. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
Sangtreﬀ med Tove og einar bondevik
Onsdag 21. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av erik Wilberg
Mars
Onsdag 7. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av Daniel Johannessen
Mandag 12. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
besøk av Jon erik Kolstad (”Kølsta’n”).
Det blir sang, dikt og trekkspill
Onsdag 21. kl. 19.00 Møte på bedehuset

Lørdagstreff med påskeaktivitet

Liten og stor (barnefamilier)

Yngres I, (2.- 4. klasse)

Gansdalen Normisjon

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og
andakt. Alle er velkommen!
Øyvind breen (tlf: 414 47 117) oyvindbreen@gmail.com
Odd Halvard Foss (tlf: 950 79 987) ohfoss@gmail.com

Loppemarked
Innlevering av lopper torsdag 12. april kl.10.00-18.00.
loppemarked lørdag 14 april. kl.11.00-15.00. Kafe og mye fine lopper som er kjekt ̊
a ha.
Vi driver Kringen åpen barnehage. Vi har lørdagstreff 1
gang i måneden for kvinner og barn med flyktning bakgrunn. 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 har loppemarked og
påskeverksted med trofaste hjelpere og givere. Vi trenger
flere støttespillere og vi drømmer om ungdomsarbeid som
fenger dagens unge. Vi har knyttet til oss noen unge som
bruker lokalene i privat regi og hjelper oss på arrangementer og dugnad. Vi har også fått hjelp av våre kvinner
og menn med flyktning bakgrunn.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen!
FeT MenIgHeTSblAD
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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!
Kringenveien 1, Fetsund
Seniortreﬀ: Odd Halvard Foss 950 79 987
lørdagstreﬀene: Kjellaug Solemdal 473 17 778
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Gifte deg?
Hva med å gjøre det enkelt og høytidelig?

I det siste har vi opplevd flere som ønsker å gifte seg i
kirken i litt enklere former.
noen gjør det «hemmelig» og forteller om det til familie og
venner først etterpå. noen gjør det uten musikk og kanskje
bare de to og presten. Andre har med forloverne sine.
Mange ønsker å gjøre forholdet sitt formelt og at det skal
gjøres i kirken. Også om de ikke har et stort bryllup med
mange gjester, får de en god og høytidelig opplevelse å se
tilbake på.
Alle er velkomne til å gifte seg i kirken enten man velger
stort eller lite bryllup; en lørdag eller annen dag.
Fredrik Larsen-Mehren

Konfirmantenes fasteaksjon 2018
Søndag 11. mars har konfirmantene i Dalen laget
gudstjenesten som holdes denne søndagen.

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

Utleie av Misjonshuset
i Faldalsveien 13

- Minnesamvær
- Møter
- barneselskap - Konfirmasjon
Henvendelse:

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

Fetsund Normisjon

SLEKTERS GANG

Døpte

Døde

Amund godtlund gylterud
nikolai Sommerdal
Magnus bakken Valberg

Ida emilie Skytterud
Alf Pettersen
Heinz Dieter lützenkirchen
reidun Holtedahl Marsland
Anne elfrida Korsveien
laila Helen Fladen
gunvor Helene eriksen
Ove bernhard bjørhei
elsa bjørklund
Yngvar engebretsen
Aase elfrida berg
Aggi lovise Sundbakken
bjørg lilleberg

Vigsler

Anne Marie Oddlien
og bjørn Karl Kvaal
Annette brenden
og glen Martin Kristiansen
Janne Stenerud
og Kjell Marius Karlsen

f.1922
f.1943
f.1941
f.1926
f.1914
f.1943
f.1929
f.1925
f.1916
f.1925
f.1929
f.1928
f.1941

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

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

Søndag 18. mars har konfirmantene i Fet laget gudstjenesten som holdes denne søndagen.

Fet Røde Kors

Konfirmantene har tatt utgangspunkt i vann og årets
fasteaksjon som tema for gudstjenestene. For oss som
bor i norge, er ikke vannmangel noe vi tenker på,
men for mange mennesker og kanskje spesielt blant
flyktninger, kan rent vann være en livsviktig
mangelvare.

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

Mandag 19. mars er det fasteaksjon.
Vi håper at alle som får besøk av en konfirmant med
bøsse, vil være raus og gi til et fantastisk godt formål,
rent vann for alle.

Kirkens Nødhjelps
Fasteaksjon 2018

er du nysgjerrig, finner du mye informasjon på
hjemmesiden til Kirkens nødhjelp.
Jyan var bare to og et halvt år den dagen da familien måtte flykte

Har du lyst til å være med og gå sammen med konopp på Sinjar-ellet og ingenting ble det samme igjen. Nå er hun
firmantene og bære bøsse, er du hjertelig velkommen. fem år og bor i Kabarto-leiren.
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Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens nødhjelps
arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring
i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i or har
blant annet gått til å gi kongolesiske flyktninger vann
og latriner i flyktningleirene i Angola.
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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
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.

Sekretær (vikar):
Mette Helen Berg
mette.helen.berg
@fet.kommune.no

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

Vikarprest:
Helga Maria Myklebust
Tlf: 930 34 995
helga.maria.myklebust
@fet.kommune.no.

Klokkene kaller på deg
Søndag 11. februar kl. 11.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste
Fastelavenssøndag
Joh. 12, 20-33

Søndag 11. mars kl 11.00
Dalen kirke
Deltagudstjeneste - konfirmanter
4. søndag i fastetiden
Joh. 3, 11-16

Lørdag 31. mars kl. 23.15
Dalen kirke
Påskenattsgudstjeneste
Påskenatt
Mark. 16, 1-8

Onsdag 14. februar kl. 18.00
Fet kirke
Skriftemålsgudstjeneste
Askeonsdag
Matt. 12, 38-42

Søndag 18. mars kl 11.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste - konfirmanter
Maria budskapsdag
Luk. 1, 46-55

Søndag 1. april kl. 11.00
Fet kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
1. påskedag
Matt. 28, 1-10

Søndag 18. februar kl. 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
1. søndag i faste
Matt. 16, 21-23

Mandag 19. mars
Fasteaksjonen

Mandag 2. april kl.11.00
Dalen kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
2.påskedag
Luk. 24, 36-45

Søndag 25. februar kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse
2 søndag i faste
Luk. 7, 36-50

Torsdag 29. mars kl. 18.00
Fet kirke
Kveldsgudstjeneste
Skjærtorsdag
Luk. 22, 14-23

Søndag 4. mars kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
3. søndag i faste
Mark. 9, 17-29

Fredag 30. mars kl. 11.00
Fet kirke
langfredagsgudstjeneste
langfredag
Joh. 18, 1- 19,42

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

Med forbehold om endringer. Se avisene og
hjemmesiden for mer informasjon.

www.fetogdalenkirker.no

Julehilsener

fra Riddersand til Pålsetunet

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

Lærere og elever i erde og femte klasse på Riddersand skole ønsket å gjøre noe godt for andre før jul i
samarbeid med kirken.
De laget lenker som symboliserer samhold og duer som
står for fred og hengte dette opp i kirken til alle de som
var i kirken i løpet av julen.

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

Qr-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside

Mandag 2. april kl. 14.00
Pålsetunet
Påskegudstjeneste

Prost Liv B. Krohn-Hansen opplyser om følgende:
De to prestestillingene i Fet og Dalen dekkes for tiden
av Fredrik larsen-Mehren (100%) og Helga Maria
Myklebust (100 %). Prosessen med utlysning er i
gang. Forventet tilsetting i bispedømmeråd i april.

redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Tor Kristiansen,
Kristin ramstad, einar borud, linda Flatner, 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: 12. januar 2018

Søndag 25. mars kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
Palmesøndag
Matt. 26, 6-13

Sekretær:
Frøydis Waldorff Teigen
froydis.waldorff
@fet.kommune.no
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Fredrik Larsen-Mehren og Helga Maria Myklebust
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elevene laget også julekort til beboerne på Pålsetunet og
ønsket dem god jul. Alle som kom på gudstjenesten
annen juledag og fikk denne hilsenen merket at det var
noen som tenkte på dem.
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Inspirasjons- og
gladsangkveld
for hele bygda

Torsdag 15. mars
kl. 19.00-21.00 i Fet kirke

Per Anders Nordengen er en av norges mest etterspurte foredragsholdere. Han er kjent
for sin muntlige fortellerstil og sin evne til å formidle alvor med glimt og humor. Per
Anders nordengen har underholdt, berørt og engasjert tusenvis av tilhørere.

Fri, -villig og het.
Et kåseri med humor og alvor om livsglede og begeistring.

VELKOMMEN!!!
Kvelden er et samarbeid mellom kristne organisasjoner i Fet og Dalen
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sammen på veien

