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

Skogene i Fet

Du er verdifull

Jeg har nettopp kommet hjem etter en flott skitur. Vi har skikkelig vinter som i
gamle dager, det er masse snø, kulde og fine forhold i skogene i Fet. Jeg gikk tidlig
om morgenen, ikke mange mennesker å se i sporet, men en sol som så vidt tittet
over tretoppene. Skiene gled lett i nydelige, velpreparerte løyper, som det er
åpenbart at det ligger mye jobb bak.

Snart er det konfirmasjon. Konfirmasjonsdagen er en
dag med fest og glede sammen med familie og venner.
Nesten et års konfirmasjonstid blir avsluttet med en
høytidelig konfirmasjonsgudstjeneste.

blir som en konkurranse. Vi sammenligner oss og måler
oss med hverandre. Og det er så mange som føler at de
ikke er verdifulle eller bra nok. Det er mange som
lengter etter å bli sett av noen og elsket som de er.

Konfirmantene lover ikke noe i kirken denne dagen.
Det er det Gud som gjør. Gud lover at vi er sett av ham.
Vi kan glemme Gud, men Gud glemmer aldri oss.

Gud elsker deg ikke på grunn av det du får til og presterer. Gud elsker deg fordi han har skapt deg. Gud er
glad i deg og sier: Du er en sammensetning av egenskaper som aldri har vært satt sammen før. Det er jeg
som har skapt deg. Jeg har formet deg. Jeg elsker deg.

Einar Borud

Denne gangen
finner du bl.a.:
Hekta konfirmantleir
17. maifeiring og
tradisjoner
Påskens drama sett fra
Oljeberget

Fredrik Larsen-Mehren
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Med utgangspunkt i skistadion ved Hvalstjern kjører Fet kommune og Fet
skiklubb opp mange løyper. Kommunen kjører løypemaskinen på hverdager, og
skiklubben trår til i helger og høytidsdager. Resultatet blir mellom 60 og 70
kilometer deilige skiløyper som bare venter på deg. Du kan komme inn på
løypenettet også mange andre steder i kommunen, som for eksempel fra Stensrudfeltet i Gan. Dersom du ønsker et mål for turen, der du kan få noe varmt å
drikke og litt å spise, så har skihytta ved Tretysjøen oppe på søndager mellom
klokken 11 og 15. Detaljer kan du finne på Fet skiklubbs hjemmesider. En stor
takk til alle de som bruker av sin fritid for å gi oss dette tilbudet.

s 10

Delta: For barn og unge
i kirken
s 12
En bibelsk tidsreise

s 16

Konfirmantene våre

s 20

Det er ikke bare om vinteren Fet-marka er fin. Den gir rike muligheter for turer
og rekreasjon også når bakken er bar, og det er blader på trærne. Menighetsbladet
har tidligere skrevet om gutta i STYRK, som fikk Fet kommunes kulturpris i
2014. De har på fritida merket mange turløyper, ryddet stier og snekret klopper
og krakker. En stor takk til dere også.
Så når vårsola blinker og snøen er borte, hva med en tur på den stien gutta i
STYRK er mest stolt over? Følg veien forbi Fet kirke, ut til Søndre Bjanes. Ta så
stien sørover langs Glomma, med flott natur og mange flotte krakker. Det gjør
godt for kropp og sjel!

Forsidefoto:
Rolf Lein

Gud sier til deg: Du er dyrebar i mine øyne. Du er et
mysterium. Du er unik. Min kjærlighet til deg er betingelsesløs og jeg kan ikke elske deg mer.
En ting vi vil at konfirmantene skal høre i konfirmanttiden og som vi så gjerne vil at de skal vite det er
at de er uendelig verdifulle.
Det er ikke alltid så lett å tenke på seg selv som verdifull.
Vi kan måle hvor verdifulle vi er etter hvor populære vi
er, hvor mange som vil være sammen med oss eller etter
hvor mye vi kjenner oss sett. Vi lever i et samfunn der
alle hele tiden må prestere og være gode til så mye. Alt

La oss be..

... for fred i Syria.
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For mange av oss skal det så lite til for å kjenne seg mislykket. Det er så mange krav. Så mye man må få til og
lykkes med; skole, venner, selv ting vi gjør på fritiden
kan så lett bli til krav vi må prestere.
En ting vi vil at konfirmantene skal vite når de er på
konfirmasjonsdagen det er at de er uendelig verdifulle.

Bibelord:
Du er dyrebar i mine øyne. Jeg elsker deg.
Frykt ikke for jeg er med deg. (Jesaja 43)
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Hekta, på konfirmantleir
Lillehammer 2. - 4. februar

Konfirmantene har skrevet noen små,
korte kommentarer til oppholdet på
leir. De er sortert under tre overskrifter.

Fredag 2. februar var dagen
kommet. Bussen som skulle ta
konfirmantene til Hekta-leir på
Lillehammer, stod klar når konfirmantene kom fra skolen.
En helg sammen med 800 andre
konfirmanter ventet på dem i
Haakonshallen. Dette er tredje året
konfirmantene fra Fet og Dalen
reiser på denne store leiren.

Hvordan var det å komme inn i
Haakonshallen og se alle de andre
konfirmantene?
• Det var veldig gøy. Hallen var
mye større enn jeg hadde trodd,
og det var flere konfirmanter enn
jeg trodde. Det var kult at det var
mange andre som vi ikke kjente.
• Det var morsomt å se at det var
mange her. Hallen var stor, så det var
litt vanskelig å finne fram i starten.
Det var veldig slitsomt å gå opp alle
trappene på tribunen.
• Jeg syntes det var veldig mange
ungdommer der, men tenkte fortsatt
at det kom til å bli en fin helg.
Skummelt, men spennende.
• Hyggelig å se så mange nye folk.
Hadde vært i hallen før, så jeg visste
hvordan den var.
• Jeg synes det var koselig å se at så
mange konfirmanter kunne samles på
ett sted. Det var utrolig gøy. Det var
veldig, veldig mange trapper der.
• Hyggelig og rart.
• Det var kult å se at det var så
mange som hadde lyst til å konfirmere seg i kirken, sånn som meg.
Det var spennende.
• Det var overraskende å se så
mange, men gøy.
• Morsomt, fint og hyggelig. Det
var også litt skummelt, for jeg kjente
ikke så veldig mange.
• Det var gøy å komme inn i hallen
og se de andre konfirmantene. Vi var
en av de siste som kom, så det var
mange folk der som allerede hadde
pakket ut og sånn. Det var mange
trapper og tunge bagger å bære.

Hekta-leiren åpnes med et stort fyrverkeri i hoppbakken fredag kveld.
Helgen er delt inn i forskjellige
aktiviteter. Det er en stor scene
hvor det holdes fellessamlinger med
mye sang, bibelfortellinger, lek og
dans, men også en fantastisk gudstjeneste på søndag med mange, mange
prester og biskop atle.
Konfirmantene deles også inn i små
bibelgrupper som møtes morgen og
kveld. Her har de forskjellige temaer
de snakker om og leser tekster fra
bibelen.
Lørdag kveld er det Uganda-marked.
Hekta har en skole som de drifter
med innsamlede midler i Uganda.
Lørdag kveld er det konfirmantene
som utfordres til kreative påfunn som
kan gi inntekt til dette prosjektet.
Her er det mye latter, morsomme
påfunn og fargerike innslag.
Formiddagene går med til mange
morsomme sportsaktiviteter både ute
og inne.
Da bussen kjørte hjem søndag kveld,
var konfirmantene slitne, men også
fulle av opplevelser som de vil huske
lenge.
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• Jeg syntes det var interessant å se
de andre konfirmantene, for det var
så mange. Jeg syntes også at det var
morsomt å se hvor mange som skulle
konfirmeres akkurat som meg.
• Veldig morsomt at alle skulle konfirmere seg.
• HERLiG!

Fellessamlingene.
De små i grupper og den store på
scenen.
• Jeg likte at de blandet humør med
det vi faktisk skulle lære om. Det var
også gøy å synge og høre bibelhistorier.
• Jeg liket at vi var aktive og fikk
synge med. På samlingene hørte vi på
historier, sang og danset og programlederne snakket en del. Jeg
syntes det var veldig morsomt.
• aLT! Pratet og ble kjent. Det var
veldig god stemning.
• På samlingene snakket vi om
Gud, Jesus og hvordan vi hadde det.
Det var fint.
• Vi sang og danset. Jeg likte all
musikken og konkurransene.
• Jeg likte veldig godt hun som fortalte bibelfortellinger. Det var spennende å høre på henne. Mye bedre enn
bare å lese rett fra bibelen.
• Jeg likte veldig godt Tore. Han
fortalte så fint om Jesus og sang så
morsom sang med en banan.
• Vi snakket om Gud og Jesus og
leste fra bibelen og ba en bønn. Jeg
syntes det var veldig koselig og godt.
• Det meste på fellessamlingene er
veldig morsomt og underholdende.
Det er mange bra innslag vi selv kan
få være med på. Tore er
supermorsom. På samlingene deltar
en f.eks. med sang og dans mens vi
sang. Ulempen er at samlingene varer
litt for lenge.
• Jeg likte alle sangene. Vi sang,
danset, leste i bibelen. Veldig fin
måte å avslutte dagen på.
• Jeg likte veldig godt den positive
energien og det fine fellesskap som
man blir en del av.

Lørdag: Fortell litt om det du har
gjort i dag.
• Jeg har badet og det var
kjempegøy. Jeg har spist god mat,
danset og vært på konsert.
• i dag har jeg stått på slalåmski
med venninnene mine. Jeg har laget
masse fine nye minner med de herlige
folka rundt meg. Hatt koselige
gruppemøter med lederen og de
andre konfirmantene.
• Jeg akte på akebrett ned hoppbakken og kjørte ned en kjempebratt
bakke med kjelke. Vi spiste pølser og
drakk varm saft. Det var kaldt. Jeg
har også vært med på å samle inn
penger til Uganda.
• Jeg var med på kick oﬀ som jeg
synes er en utrolig morsom måte å
våkne opp på. Jeg stod slalåm
sammen med mange gode venner. Jeg
var med på markedet som jeg synes
er en fin måte å samle inn penger på.
• Jeg tok aktiviteten bob. Det var
mange forskjellige aktiviteter som
volleyball, lagski, labyrint, tre på rad
og pil og bue. Jeg vurderte veldig om
jeg skulle kjøre bob eller ikke, men til
slutt gjorde jeg det og det var
supergøy.
• Jeg spiste frokost, badet og fikk
masse venner.
• Jeg har kjørt bob, og sett på konsert. Hatt møte, prata med presten,
spist og kost meg.
• Vi satt og så på bibelfortellinger
som ble fortalt, det var veldig interessant.
• Jeg kjørte slalåm, jeg synes det var
gøy og det var morsomt å kunne
kjøre slalåm med venner. Vi hadde
Uganda-marked og jeg og gruppa jeg
er med på, hadde mange forskjellige
ting for å samle inn penger f.eks.
vokse legger til folk med gaﬀateip,
skrive hemmelige brev osv. Vi spiste
middag som var taco.
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Elisabeth Amundsen,
menighetspedagog
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Tradisjoner skaper samhold og tilhørighet
Menighetsbladet er opptatt av hvilke 17. maitradisjoner vi får i Fet framover. Feiring av nasjonaldagen kan benyttes til å opprettholde
lokalsamfunnets identitet og stolthet i en ny storkommune som Lillestrøm.
Lillestrøm kommune vil få over 80 000 innbyggere, og
det er en utfordring å skape identitet og tilhørighet i en
stor kommune. Menighetsbladet mener derfor det blir
viktig å opprettholde møteplasser og tradisjoner vi har
hatt gjennom mange år, slik at innbyggerne i nåværende
Fet kommune får minst én felles møteplass en gang pr
år. 17. maitoget med start på Hovinhøgda skole og avslutning ved Fet kirke kan være med på å opprettholde
en tradisjon som skaper samhold og stolthet i lokalsamfunnet vårt.

Spørsmålet som har vært mest drøftet, er hvor
Hovinhøgda skoles barnetog skal gå i år. Det viser seg at
skolens egen 17. maikomité har bestemt at barna ikke
skal gå over Fetsundbrua og opp langs Kirkeveien, men
svinge av ved brua og vende tilbake til Hovinhøgda.
Dette har skapt reaksjoner.
Katrine Garder, som selv er en del av 17. maikomitéen
ved Hovinhøgda, og som har bodd i bygda hele livet,
opplever det som trist at elevene fra Hovinhøgda skal gå
ut av toget ved rundkjøringen vest for brua og gå tilbake
til skolen. Hun gir uttrykk for stolthet og glede over det
lange, flotte toget som har prydet bygda hvert år i
mange år.

På spørsmålet
om hva hun
Å ha noe å være
mener er de
stolt av vil nettviktigste årsopp bidra til å
akene til at hun
gi folk en oppønsker at barnelevelse av å
toget skal følge
høre til. Er det
tradisjonen,
noe vi i Fet kan
kommer det
være stolte av,
raskt:
er det nettopp
- Det viktigste er
at vi i 2014 og
å holde på det
i or greide å
samholdet som
samle barn,
har vært i mange
ungdom og
år. Dessuten
eldre fra hele
synes jeg det er
Skal 17.mai toget i fremtiden fortsette å gå over brua?
bygda til et
viktig at barna
felles barnetog
våre opplever at
på nasjonaldagen. Det lange, flotte 17. maitoget som
nasjonaldagen vår er noe annet enn pølser, is og leker, forttradisjonelt har gått fra Hovinhøgda til Fet kirke, er et
setter hun.
kjennetegn på at bygdefolket står sammen og gleder
- I vår familie ønsker vi et samlende barnetog for hele
mange.
bygda også når vi blir Lillestrøm kommune, avslutter
Katrine.
Skal toget gå over brua?
i vinter har mange gitt uttrykk for sine meninger om
Ynge Lofthus Teigen gir uttrykk for at han personlig
17. maitoget i Fet på Facebook-siden «Du vet du er fra
synes det er synd dersom elevene fra Hovinhøgda ikke
Fetsund». Slike meningsutvekslinger bidrar til at mange blir med helt fram til kirken. Han forteller at han oppfår muligheten til å komme med sitt syn på en sak, og
lever at de fleste barna gleder seg til å gå i toget, og at
ulike meninger kan igjen bidra til at noen kan endre
hans egen datter i 7. trinn på Dalen skole gleder seg til å
standpunkt underveis fordi man får belyst en sak fra
fronte skolen sin med skolefanen og flaggborg. Han tror
flere sider. Jeg har spurt enkelte som har ytret seg i
at de eldste elevene på Hovinhøgda også vil være stolte
denne saken, om jeg kan sitere dem her i bladet, og jeg
over å få vist fram skolen sin også på østsida av
er glad for positive svar.
Glomma.
8
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Yngve uttrykker seg slik:
- Tradisjoner binder bygdefolket sammen og bør holdes i
hevd.

vi blir en del av en storkommune. La oss voksne bidra
til at barna våre får oppleve den gleden og stoltheten
som alle langs ruta utstråler.

Men diskusjonen på Facebook har også vist at noen foreldre synes det er flott at elevene kun går i nærmiljøet til
sin egen skole og får rope hurra til familie og naboer.

Hurra for et laaaangt barnetog i Fet!

En representant fra Fet Musikkråd sitter i hovedkomitéen for 17. maifeiringen. Musikkrådet er stolt over
at rådet både i 2014 og i or bidro til ett barnetog i Fet
slik at bygdefolket ble samlet. De understreker også
viktigheten av korpsmusikk på denne dagen. Bygda har
Fet skolekorps, Fet janitsjar og Fet veterankorps som gir
oss flotte marsjer i barnetoget og underholdning på
skolene i etterkant av fellestoget. Disse tre korpsene besøker fire skoler og Pålsetunet bo- og servicesenter etter
at barnetoget er over. Fet Musikkråd har gitt en klar
anbefaling for 17. maifeiringen. De ønsker å opprettholde det lange, flotte barnetoget som gleder både foreldre, besteforeldre og bygdefolket for øvrig, ved å
marsjere fra Hovinhøgda og Garderåsen og avslutte
toget ved Riddersand eller kirken hvor busser venter på
barna som kjøres tilbake til sine respektive skoler for
videre markering av dagen. Med tre korps i barnetoget
vil det være mulig for de fleste deltakerne å oppleve og
høre korpsmusikk langs hele ruta.
Menighetsbladet ønsker en samlende 17. maifeiring. Vi
mener at et felles barnetog gjennom store deler av bygda
skaper tilhørighet, glede og stolthet inn i framtida hvor

17. mai i Fet 2018

Kristin Kyhen Ramstad

Rutene for barnetoget:

Dalen skole:
Barnetog fra Stensrud til Dalen kirke.

Hovinhøgda skole:
Barnetog fra skolen til Herredshuset og tilbake til
skolen.
Garderåsen skole:
Barnetog fra skolen til Fet kirke.
Riddersand skole:
Barnetog fra Hovinhøgda skole til Riddersand
skole.
Barnehagene:
Går etter alle skolene i barnetoget. Starter på litt
forskjellige steder i bygda.
Programmet for 17. mai vil distribueres til alle
husstander i Fet.

Sommerens konserter i Fet kirke
Onsdag 30. mai kl.19.30

Tirsdag 25. september kl.19.30

Årets sommerkonsert med Fet kirkekor og gjester.
Se baksiden av Menighetsbladet.

Håvard Gimse med gjester fra Fet.
«Schubert, hans liv og de berømte klaverstykkene»

Søndag 2. september kl.19.00
anders Grøndahl med gjester
En konsert for innsamling til nytt orgel i Fet kirke
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Sett fra Oljeberget

I mange år har jeg fått mulighet til å være i Israel i
tiden før påske. Det har gitt meg en dypere forståelse
av påske, både den gang og nå. Å følge den veien
Jesus gikk, har gitt meg en forståelse av både steder
og avstander. Jeg vil gjerne ta dere med på denne
vandringen.

nede i Kedrondalen setter han ifra seg eselet og går mot
tempelplassen. Veien går til sydsiden av den høye
tempelmuren, opp trappene og inn gjennom porten.
Fra min imaginære utsikt ser jeg Jesus rense templet for
pengevekslere og duekremmere, slik at de som står på
utsiden og gjerne vil komme inn for å be, overtar plassen.

Da disiplene og Jesus kom opp på selve Oljeberget, så
de ned i Kedrondalen og over på Templet og tempelplassen. Templet var selve senteret i den jødiske gudsdyrkelsen.

Skjærtorsdag

når jeg står på Oljeberget i dag, ser jeg den samme utsikten, men Tempelet er ikke lenger der. nede ved foten
av Oljeberget skimter jeg Getsemane som en hage full
av oliventrær. Jeg ser Kedrondalen og til venstre ser jeg
opp på nattverdsalen som ligger på Sionsberget. når jeg
vender blikket til høyre, ser jeg Pilatusborgen. Tvers
over tempelplassen ligger Golgata der Jesus ble korsfestet og gravlagt.

Den jødiske påsken begynte dette året på fredag kveld,
men Jesus tilhørte en retning innen jødedommen som
feiret påske litt tidligere i uken på en fastsatt dato. Det
er grunnen til at vi feirer skjærtorsdag, og at Jesus spiste
påskelammet med sine disipler før den jødiske påsken
startet.
Fra mitt utsiktspunkt på Oljeberget, ser jeg i tankene
Jesus og disiplene gå mot en sal på den andre siden av
byen. Her har disiplene gjort i stand med påskelam og
usyret brød, bitre urter, salt og persille samt et stort
beger med vin. Midt under måltidet tar Jesus brødet og
deler det blant disiplene. Deretter sender han rundt begeret med vin og ber alle drikke av det. På denne måten
innstifter han nattverden slik vi har feiret den i gudstjenestene helt til i dag.

natta blir lang. Jeg kjenner
at det som skjedde i
Getsemane har gjort noe
med meg. Jeg følger Jesus i
tankene når han føres frem
for øverstepresten Kaifas,
Herodes og Pilatus. Da ser
jeg plutselig en av
disiplene, Peter, som sniker
seg inn i øversteprestens
forgård, hvor han som en
nysgjerrig tilskuer later som
han ikke har noe med
denne fangen å gjøre. Jeg
hører han nekte, og rykker
til når banneorda lyder i
nattemørket. Men jeg ser
også at han slår blikket ned
da Jesus blir ført ut. Jeg ser
den selvsikre Peter gråte over sitt svik.

Langfredag

Etter at påskemåltidet var over, og mørket omslutter
Kedrondalen, ser jeg i tankene at Jesus og disiplene
kommer tilbake mot Kedrondalen, til det stedet som
kalles Getsemane. Her utspiller det seg et drama.
Omgitt av gamle oliventrær kneler Jesus. Han ber, ja
han trygler om å slippe det han veit venter han. Men
bønnen: «ikke som jeg vil, men som du vil», gir gjenlyd
i den mørke hagen.

Det er blitt dag. i byen Jerusalem er det stor aktivitet.
De fleste av jødene forbereder kveldens påskemåltid.
innkjøp må gjøres. Påskelammet kjøpes og bringes til
Templet for at det skal bli slaktet der. i Pilatusborgen,
som jeg ser like til høyre for Tempelplassen, har folk
samlet seg for å følge rettssaken mot Jesus fra nasaret.
Dommen er klar. Pilatus gir etter for folkets press og
sterke rop om korsfestelse. Tverrbjelken fra korset blir
lagt på Jesu skuldre og han føres den forholdsvis korte
veien fra Pilatusborgen til like utenfor bymuren.
Golgata er stedet.

ikke før er bønnen ferdig før hagen lyses opp av fakler.
Judas kommer med soldatene. Jesus blir tatt til fange og
føres bort, mens disiplene flykter.

Jeg skimter tre kors. Jesus i midten. Maria, Jesu mor og
disippelen Johannes står ved korset. De gråter. Fortvilelsen er skrevet i ansiktene deres.

Ned fra Oljeberget

Palmesøndag
Fra min plass på Oljeberget ønsker jeg å følge Jesus i
tankene denne uka. Oljeberget er starten på Jesu påskeuke. Han kom fra østsiden av Oljeberget, fra den lille
byen Betania hvor hans venner, Marta, Maria og
Lasarus, bodde. Mennesker har samlet seg for å møte
denne underlige mannen fra nasaret. Jeg ser ham sette
seg opp på et esel. Det var slik de gammeltestamentlige
profetene hadde sett 700 år tidligere. Fredskongen som
kom ridende på et esel. Jeg ser folk legge kappene sine
på veien, og nå hører jeg også hosiannaropene, der
folkemengden hyller han som den Gud har sendt for å
være frelser og konge.
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På samme tid ser jeg den travle aktiviteten på Tempelplassen. Påskelammene slaktes. Prestene arbeider, og
deres hvite kjortler er flekket av blod. alt må være klart
til årets største fest.

Gesemane
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På Golgata bøyer Jesus hodet. Han oppgir sin ånd. Han
dør mens jordskjelv og mørke rammer byen. Profetordet
er gått i oppfyllelse: «Vårt påskelam er slaktet». Fra
Golgata tas Jesu legeme ned og legges i en grav like ved.
Graven plomberes og det blir satt vakter ved graven.
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Golgata

Fra fredag kveld til søndag morgen.
Det er stillhet som preger byen her jeg står og venter på
at solen skal stå opp. Det er da jeg ser det. Et enormt
lys eksploderer ved stedet der de la Jesus i graven. Jeg
ser vaktene flykte. Jeg aner kaos, men erfarer at midt i
dette kaoset er det noen kvinner som sorgtunge er på vei
til graven. Salvekrukkene bærer de med seg. Jeg ser dem
forskrekket møte engelen ved graven. Jeg ser tvilen i ansiktene deres. Men så skjer det noe som endrer hele
bildet. Den oppstandne Jesus står foran dem og tvilen
og forskrekkelsen må vike for smil og gjenkjennelse.
Han gir dem beskjed om å si ifra til disiplene om at han
er stått opp fra de døde. Da ser jeg dem løpe, fulle av
iver etter å fortelle hva de har opplevd. Skuﬀelsen i ansiktene deres er påtakelig da disiplene avviser budskapet
deres som kvinnfolkpreik. Til slutt lar Peter og
Johannes seg overbevise og går av sted til graven, bare
for å få bekreftet at graven er tom.
Første påskedag er seierens dag, men den gir plass til
både tvil og undring.
Sakte går det opp for meg at denne uka jeg har vært
vitne til her fra Oljebergets utsiktspunkt er noe av det
viktigste som er skjedd i historien. Påskeuka åpner
himmelen opp for meg. Den gir meg tilgivelse og håp
om en oppstandelse og et evig liv.
Steinar Tosterud
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Kino i kirken
Lørdag 10. februar var det kino i Fet kirke. Vi
så filmen "Hvor er sauen?", som handlet om
Kirkerottene og en sau som var blitt borte.
Vi hadde selvsagt popkorn til filmen. Vi hadde
også karneval, og mange hadde kledd seg ut med
flotte kostymer. Barna lærte en fin sang, før vi
spiste boller og drakk saft sammen. Til slutt
hadde vi piñata. Det var spennende, og det var
ekstra stas at det falt noe godt ut av den til slutt.
Vi hadde en flott dag sammen!

Sjelden opplevelse i Fet kirke
Mvh Sindre Hovland

Fredag den 26. februar var Helga Samset i Fet
sammen med kollega Jonas Tilmork Vemøy, som sto
for lydeﬀektene i forestillingen. Helga Samset er forteller av yrke, og hun klarte å engasjere 70-80 konfirmanter, og vi andre som var tilstede med
fortellingen om Esau og Jakob.
Det er ikke så ofte vi hører denne gamle historien fra
Bøknens Bok, men hun målbandt forsamlingen i vel en

time ved bare å bruke seg selv og sin egen stemme.
Dette engasjerte - var min opplevelse, både konfirmantene, og oss andre. Fortellingen er lang, og mye «å
holde styr på». Det gikk uten vanskeligheter. Det er mye
uærlighet i denne historien, lureri, uvennskap og bedrag
gang på gang. Det ble forsoning mellom brødrene til
slutt, nåde og tilgivelse. Gud oppfylte sine løfter. Du
kan lese om Esau og Jakob i 1. Mosebok fra kap.25.
Randi Korsveien

Vanning og planting på kirkegården

Det er også i år mulig å bestille sommerstell til gravplasser på Fet kirkegård og Enebakkneset gravlund.
Fristen for å bestille denne tjenesten hos oss for
sommeren 2018 er satt til 7. april.

kjøpe denne tjenesten, ser du bort i fra tilsendt faktura.
Din tidligere avtale med oss vil da bli slettet og den
tilsendte fakturaen blir kreditert.
Tormod Karlsen
Driftsleder

Pris for planting/vanning er kr.1.250,- inkl. mva.
Pris for kun vanning er kr. 875,- inkl. mva.

+HLGXVRPI\OOHUnULnU
Nå er det din tur! Fet og Dalen menigheter inviterer deg til å være
Tårnagent i Fet kirke 22. april kl. 12. De som er ekstra glade i å synge
eller rappe møtes også 10. april kl.18. I år forsøker vi noe nytt:
tårnagentene samles på søndagen i stedet for lørdagen, også avslutter
vi med en flott gudstjeneste kl. 18. I løpet av dagen skal det løses
oppdrag og mysterier. Kirken og Bibelens fortellinger skal utforskes, og
de som vil skal få utforske kirkeklokkene høyt oppe i tårnet!
Og du? Hold utkikk i postkassen din! I år sendes en egen avis,
«Tårnagenten», til alle kirkens 8-åringer. Her kan du blant annet lære at
en fisk kan være et hemmelig tegn.
Påmelding på www.fetogdalenkirker.no innen 19. april.
Hele bygda er velkommen på Tårnagentgudstjeneste søndag 22.
april i Fet kirke kl. 18.00.

Vil dere endre tjenesten som dere har fått faktura på
ringer dere oss på 63 88 61 00 – servicetorget eller
sender en e-post til:
menighetskontoret@fet.kommune.no.
Hadde du denne tjenesten i 2017, vil du automatisk få
tilsendt faktura for 2018. Skulle du ikke lengre ønske å
12
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Prosjektleder er på plass

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

Kristin Ramstad fra Fet er ansatt som prosjektleder i 40% stilling frem til 01.12.19.
Hun skal arbeide for å „sy sammen» den kirkelige virksomheten i den nye Lillestrøm kommune som vi blir en del av fra 2020. Hun har lang erfaring fra ulike roller i menighetslivet
her i Fet og Dalen, fra den kommunalpolitiske arena og vært ansatt i Skedsmo kommune
som avdelingsleder i mange år.

Ta kontakt i dag, gratis
uforpliktende førstegangsbesøk.

Harald Støvind

Rettelse

Nedre Romerike
Sykepleier Elin Skogly
Telefon: 94 89 35 53

Dette bildet som vi brukte i forrige nummer av Menighetsbladet ble tatt under adventskonserten 10. desember 2017,
Det var en felleskonsert med Fet kirkekor, Fet bygdekor, strykekvartett og band. Solistene var Marit Solstrand og
Anders Grøndahl. Vi beklager at bildeteksten ikke kom med i forrige nummer.

Skulleruds
Begravelsesbyrå
$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
GLQORNDOHIDJKDQGHO
7OI

Ledig lager i Sparebua
90 kvm.

Postboks 93
1960 Løken
Tlf. 63 85 00 95 / 91 85 10 96
(Hele døgnet)
Om ønskes kommer vi hjem for samtale.
Vi er behjelpelig hele døgnet.

Snakke med noen!
Ring 815 33 300
Troll Hundefor

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

14
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DIN ELEKTRIKER
I NÆRMILJØET

Vi er forhandler av Troll Hundefor
når pris og kvalitet teller
www.troll-hundefor.no
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En Bibelsk tidsreise
Genesaretsjøen glitrer foran oss i det erne og vi ser
utover en nydelig hage. Vi er et sted mellom Tabgha
og Kapernaum i Galilea. Vi befinner oss på stedet
hvor en jeg har beundret hele livet holdt en av sine
mest kjente taler. Det var nemlig her Jesus holdt
Bergprekenen for mange tusen oppmøtte for over
2000 år siden.

Saligprisningene
Utsikten er strålende vakker og temperaturen har krøpet
opp mot 40 grader. Det er ingen tvil om at dette var en
idyllisk plass for alle de som møtte opp for å høre hva
Jesus hadde å si. Vi følger en sti rundt i hagen og leser
Saligprisningene som er inngravert i steiner langs stien.
«Salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres.
Salige er de som sørger for de skal bli trøstet. Salige er
de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som
hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli
mettet. Salige er de barmhjertige, for de skal bli vist
barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal
se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles
Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Salige er dere
når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all
slags ondt om dere på falskt grunnlag.» (Matteus 5:3-11)

Mirakler
Bare en kort biltur unna finner vi Brødunderets kirke
hvor vi får høre den velkjente historien om hvordan
Jesus mettet de 5000 med 5 brød og to fisker. Kirken er
bygget på stedet der hvor forskere mener at Jesus først
velsignet maten før han ba disiplene om å dele den ut.
Historien i området er til å ta og føle på og det virker

ikke som at området har endret seg så mye på de siste
2000 årene. Det er overraskende grønt og frodig til å
være så varmt. Snart vandrer vi rundt i ruinene i
Kapernaum og hører historien om hvordan arkeologene
har jobbet for å finne ut hvilke familier som bodde hvor.
Kapernaum er fiskerlandsbyen og hjemstedet til Jesus
sine aller første disipler; Peter, andreas, Jakob og
Johannes. Solen skinner på det turkisblå vannet og jeg
ser for meg hvordan disse unge fiskerne dro opp tomme
garn på den ene siden av fiskebåten sin for så å bli bedt
av Jesus om å dra opp garnene på den andre siden av
båten, denne gangen fulle av fisk (Lukas 5:1-11).

I Jesu fotspor
noen dager senere stiger vi ut av lokalbussen rett foran
Damaskusporten. Det vrimler av folk. Ortodokse jøder,
barnefamilier og bevæpnede vernepliktige passerer oss
på alle kanter. Vi har enda ikke rukket å bli vant til å se
våpen overalt. Overgangen fra Galilea til Jerusalem er
stor. Å gå gjennom porten er som å reise i tid. Her er
det smale gater og brostein som gjelder. Forbi oss suser
det løpegutter med trillebårer fulle av varer. Og overalt
ser vi pilgrimer som følger etter et fargerikt flagg.

Påskemorgen slukker sorgen
«Via Dolorosa» står det på et skilt og jeg stopper opp og
trekker pusten dypt. «Smertens Vei». Det var her Jesus
bar korset sitt på vei til Golgata. i denne byen ble Han
latterliggjort og mishandlet bare dager etter at de hilste
Han velkommen med palmeblader. Her inntok Han sitt
siste måltid og her ble Han forrådt av sine nærmeste.
Og her står jeg og reisefølget mitt nå. Vi følger Via
Dolorosa til den hellige gravs kirke. Kristendommens
aller helligste kirke sies er bygget på det som skal ha
vært Golgata. Vi lar oss føre av strømmen med pilgrimer og representanter fra forskjellige kristne trossamfunn inn i aediculaen som dekker Jesu grav. Det
lukter røkelse og overalt rundt oss høres stille hulking
blandet med opprømt hvisking. Den mirakuløse Påskemorgen blir med ett så veldig nær. Jeg lar historien
skylle over meg og kjenner på takknemligheten for å få
lov til å komme hit og gå i Jesus sine fotspor.
Tekst og foto: Linda Flatner.

Jerusalem er kontrastfylt, historisk og vakker.
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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
Mars:
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.

Gansdalen
Normisjon

Mars
Onsdag 21. kl. 19.00 Møte på bedehuset
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.)
Sang og musikk v Bent Harald
og Bjørn Berntzen
Onsdag 23. kl. 19.00 Møte
Besøk av or Haug
Trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

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

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

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.
Dato: 12/3, 9/4, 23/4 og 7/5.

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.
Dato:19,3 16/4, 30/4 og 14/5.

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.
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
18
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1140 69 58878

Kringen VÅREN 2018

Årsmøte
Liten og stor (Barnefamilier)

Små og store gaver ønkes velkommen til
vår orgelkonto:

Onsdag 7. mars kl. 19.00
Årsmøtesaker. Bevertning

Lørdagstreff med påskeaktivitet

Seniortreff
Torsdag 5. april kl 11.00 - 14.00
Kari Ormstad: „Rettsmedisin - medisin uten behandlingsfokus”
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

Lørdag 10. mars kl. 12.00
Loddsalg og aktivitet
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
19

Konfirmantene våre

Fet kirke lørdag 26. mai kl. 11.00:
Eivind Giæver
Peder andreas aas
Sanne Marie Berg Johannessen
ida askevold-Kvehaugen
Emma Mørch Johansen
Joachim Stener Myrvold
Henrik Engvik nes
Guro Kåsene
Mathilde Skoveng
Sara Hantveit
John Bendik Østerby
Julie Berntzen
Marius Granberg
Dan andre Lasseson Korsviken
Christian aleksander Sevre
anders Hegge Olsen
isabell Skistad Skribeland
Tiril Helene nilsen

Dalen kirke lørdag 26. mai kl. 13.30:
aleksander Sælen Hansen
Fet kirke lørdag 2. juni kl. 11.00:
ea Stubberud Lømo
Henning Lunde
Helene Susegg
Kamilla Mjanger
Siri-Katrine Brevik
Edel-Corinn Henriksen
Marcus Elias Midtsundstad
ane Falkenås
Elias Høydal
ida Westgård Hodnebrog
isabel Smith
Madelen Smith
ayla Marie Sundal
Elias Saini Buvik
Tim Kristian Siggerud
Elias abrahamsen Odden
Jonas Flåten Grønvold
Emil Jordet Larsen
andrea Hildebrand Rogndokken
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Dalen kirke søndag 27. mai kl. 11.00:
Kristoﬀer Taaje
Ragnhild Mathea Helmersen
Stefan Grinden
adrian Krogh Gundersen
Christian Muri
Martinus Skogby Grepperud
Oskar Skogby Grepperud
Emma Lundhagen
Emil Sandaker Persson

Dalen kirke søndag 27. mai kl. 13.00:
Vilde Holtedahl Karlsen
Mari Bartnes
Emilie Sagen
Tina Efteland-Johansen
Hedda arien Olsen
Ella Lovise Larsen
Benedicte Østmo
amalie Haugan
Dalen kirke er veldig liten og derfor kan hver enkelt
konfirmant kun ha med seg 10 gjester til konfirmasjonsgudstjenesten.
Fet kirke lørdag 2. juni kl. 13.00:
Celina Hauger
Lotte agathe Skaug
Lotta Grøndahl
andrea Husby Eliassen
isak Emanuel norberg Vooren
Kristian nestor Sørli
andreas Østlie
Mads Guntvedt Granås
Katharina Unhjem Øren
andreas Tolcsiner
Maria angelica Rønhovd
Johannes arnø
Magnus Haugen Fallet
Tiril Sommerlade-nordli
adrian Pacific alfonso

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

andrea Husby Eliassen
Selma Løken aurmo
Matheo Brovold Johansen
Kaja Sunde Buskerud
Mie Elina Moen Valaker
Hanna Seljevoll Gudmundsen
Magnus Tjørnås
Ellie Gulbæk Myrvang-Kjustad

Olaf Myrvold
f.1923
Else Mary Schatvet
f.1929
Oddvin ingemar Skartsæterhagen f.1921
f.1932
Dagny Tveter
Dagny Kristin Egelund
f.1939
Jac Tron Halvorsen
f.1936
Merete nordby
f.1966
Eldbjørg Sofie Heggedal
f.1942
Mary Holt
f.1922
Kjellfrid Daisy
f.1935
Sylvia Helene Sagsveen
f.1932
Berit Watterud
f.1950
ann Sletholen
f.1962
Signe Baalsrud
f.1928
Elsa Kvebæk
f.1932
Teresa Bancher
f.1961

Fetsund Normisjon

Utleie av Kringen

Selskaps-/
møtelokale?
Lei Enebakkneset
Grendehus!
Ta kontakt med Jane albertsen på
tlf. 911 57 277.

Fet Røde Kors

nR.

Døde

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

- 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

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

SLEKTERS GANG

Døpte

- Minnesamvær
- Møter
- Barneselskap - Konfirmasjon
Henvendelse:

FETSUnD KFUK -KFUM

Fet kirke søndag 3. juni kl. 11.00:
iselin Roos aas
anine Lie
Mari Ramstad
Eirik Damlien Haraldsen
Emma Louise Jensen Skjønhaug
Synne austeord
Emilie Skattebo Syversen
Helene Lunde Bertheau
Marianne Herseth Bårli
Emil Tobias Gullberg
Sindre Øverland
nora arnesen Krog
Mathias Bergan
Peter Sande
Silje andersen

FET MEniGHETSBLaD

Roven Grendehus

Velkommen som konfirmant
Her ser du noen av de mange
ungdommene her i Fet som
gleder seg til konfirmasjon. De
har gjort mye sammen. De har
dratt på leir til Håkons hall på
Lillehammer sammen med
700 andre konfirmanter og
vært med på aktiviteter ute eller
inne som de har valgt selv slik
som slalåm, bob, curling, skiskyting, håndball og forming.

Konfirmanttiden er en tid for å
tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje nye venner. Temaer konfirmantene har utforsket sammen er: Hvor kommer vi fra? Hva skal jeg
bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede.
Mote og mobbing.
Ungdommene på bildet prøver konfirmantkappene for første gang før
den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Den er en høytidelig og
flott opplevelse både for konfirmantene og for familie og venner.
Snart er det mulig å melde seg på som konfirmant, og Du er hjertelig
velkommen. Torsdag 7. juni klokken 17.00 er det infomøte om konfirmasjon både i Fet og i Dalen kirke. (se også www.fetogdalenkirker.no)

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
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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.

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: 10. august 2018

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

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

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

Søndag 13. mai kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse
Søndag før pinse
Joh. 3, 16-21

Søndag 1. juli kl.11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
6. søndag i treenighetstiden
Matt. 16, 13-20

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

Torsdag 17. mai
Grunnlovsdagen
Se eget program

Søndag 8. juli kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
7. søndag i treenighetstiden
Luk. 19, 1-10

Fredag 30. mars kl. 11.00
Fet kirke
Langfredagsgudstjeneste
Langfredag
Joh. 18, 1- 19,42
Lørdag 31. mars kl. 23.15
Dalen kirke
Påskenattsgudstjeneste
Påskenatt
Mark. 16, 1-8
Søndag 1. april kl. 11.00
Fet kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
1. påskedag
Matt. 28, 1-10
Mandag 2. april kl.11.00
Dalen kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
2.påskedag
Luk. 24, 36-45
Mandag 2. april kl. 14.00
Pålsetunet
Påskegudstjeneste
Søndag 8. april kl.11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
2. søndag i påsketiden
Joh. 21, 15-19

Søndag 22. april kl.18.00
Fet kirke
Deltagudstjeneste
4. søndag i påsketiden
Joh. 13, 30-35
Søndag 29. april kl. 11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
5. søndag i påsketiden
Luk. 13, 18-21
Søndag 6. mai kl. 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
6. søndag i påsketiden
Matt. 7, 7-12

Lørdag 26. mai kl. 11.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lørdag 26. mai kl. 13.30
Dalen kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 27. mai kl. 11.00
Dalen kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Treenighetssøndag
Søndag 27. mai kl. 13.00
Dalen kirke
Treenighetssøndag
Luk. 10, 21-24

Lørdag 2. juni kl. 13.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 3. juni kl. 11.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
2. søndag i treenighetstiden
Joh. 3, 26-30
Søndag 10. juni kl. 11.00
Lensene
Økumenisk friluftsgudstjeneste
på Fetsund lenser
3. søndag i treenighetstiden
Joh. 1, 35-51
Søndag 17. juni kl. 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
4. søndag i treenighetstiden
Matt. 16, 24-27

Søndag 15. juli kl. 11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
8. søndag i treenighetstiden
Mark. 12, 37b-44
Søndag 22. juli
Utgår grunnet ferieavvikling
Søndag 29. juli kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse
Olsok/10. søndag i treenighetstiden
Matt. 18, 21-35
Søndag 5. august kl. 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
11. søndag i treenighetstiden
Mark. 2, 23-28
Søndag 12. august kl. 11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp
12. søndag i treenighetstiden
Luk. 8, 1-3
Søndag 19. august. kl.11.00
Hvalstjern
Friluftsgudstjeneste på Skauendagen
13. søndag i treenighetstiden
Luk. 12, 41-48
Søndag 26. august kl. 11.00
Fet kirke
Oppstartgudstjeneste
Felles for Fet og Dalen.
14. søndag i treenighetstiden
Luk. 17, 7-10
Søndag 2. september kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
15. søndag i treenighetstiden
Luk. 10, 38-42
Med forbehold om endringer. Se avisene og
hjemmesiden for mer informasjon.

www.fetogdalenkirker.no

Søndag 24. juni kl. 11.00
Dalen
Friluftsgudstjeneste ved Bøhlertjern
5. søndag i treenighetstiden/Sankthansdag
Matt. 7, 21-29

Torsdag 10. mai
utgår

nR.

Mandag 21. mai kl. 11.00
Dalen kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
2. pinsedag
Joh. 6, 44-47

Lørdag 2. juni kl. 11.00
Fet kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 15. april kl.11.00
Fet kirke
Høymesse lagt opp for ungdom
3. søndag i påsketiden
Joh. 10, 1-10

FET MEniGHETSBLaD

Søndag 20. mai kl. 11.00
Fet kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
1. pinsedag
Joh. 14, 15-21
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Sommerkonsert
Fet kirkekor og gjester
Musikk som feirer livet!
Gratis inngang

Onsdag 30. mai kl 19.30
Fet kirke

N r. 2 - m a r s 2 0 1 8

6 4. årg ang

sammen på veien

