På landsleir

med 4.500 speidere fra hele landet
Første uke av juli var 35 Fetsundspeidere og ledere på
landsleir i Lånke i Trøndelag sammen med 4.500
speidere fra hele landet.
Leiren hadde overskriften «Futura - fremtidsplaneten». I
tillegg til tradisjonelle speideraktiviteter var det satt av
en «science-dag» til å gjøre eksperimenter og utforske
hvordan vitenskap og teknologi kan forme framtiden.
En annen dag var det matdag hvor speiderne blant
annet fikk smake på fremtidens proteinkilde: brød av
gresshoppemel og sprøstekte melormer. Heldigvis sto
også mer velkjent mat på menyen. I løpet av uka gikk
det for eksempel med 1400 bokser Nugatti.
For mange speidere er haiken leirens høydepunkt. Da
skal patruljen klare seg i et døgn på egenhånd ute i
skogen og overnatte under åpen himmel uten voksne
ledere. Heldigvis var det tørt og varmt, men én ting
minte om hjemme i Fetsund: En av patruljene måtte stå
opp midt på natta og gå i en time for å unnslippe den
plagsomme myggen.

Norges KFUK-KFUM-speidere arrangerer landsleir
hvert fjerde år. Landsleir er for speidere fra femte klasse
og oppover, men i Fetsund er det speidere i alle aldre
mellom 7 og 17. Første- og andreklassinger kalles oppdagere, og i tredje- og fjerdeklasse er man stifinner før
man blir vandrer fra femte. De som er 16 år og eldre er
rovere og får tilbud om aktiviteter sammen med andre
ungdommer fra Romerike og andre deler av landet.
Fetsundspeiderne har møter på tirsdager i oddetallsuker
og tar imot nye speidere på alle alderstrinn. Dersom du
eller noen du kjenner har lyst til å bli speider eller vil
vite mer, kan du kontakte gruppeleder Peter Straumann
på e-post: peter@speider.net.
Tekst:
Vebjørn Horsfjord
Foto:
Peter Straumann, Frank Kjerngård og Vebjørn Horsfjord
Øverst: Trym Nordli var på
haik med patruljen. Da
greide de seg alene i skogen i
et døgn uten telt og uten
ledere. Det var et
høydepunkt.
Midten: Byggearbeider med
tau og stokker er en klassisk
speideraktivitet. Her skal det
bygges langbord.
Nederst: I globalløpet telte
fantasi like mye som fart.
Her har Ruben Laamanen
Horsord fått jobben som
hest.

Måltider tilberedes og inntas under åpen himmel
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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

Du og jeg
er lemmer
på Kristi kropp

Hvem er dine
forbilder?

Fredrik Larsen-Mehren

Harald Støvind

Denne gangen
finner du bl.a.:
Landsleir
Ny sogneprest

Hvem er dine helter? En fotballspiller fra England, en kollega eller en nabo? For
mange var det mange helter i et lite fotballag fra thailand som fikk mye oppmerksomhet i sommerferien. Det var fantastisk å se hvordan denne historien som
foregikk langt unna oss fikk oss til å bry oss om andre, og hvor det var mange fra
hele verden som ønsket å hjelpe. Det var ikke mangel på helter i denne historien,
som endte godt. Jeg har også en historie fra thailand hvor det er mange helter
som bidrar til å hjelpe barn i thailand som er svært utsatt. Derimot får ikke disse
barna eller hjelpearbeidet mye oppmerksomhet fra resten av verden, selv om også
disse barna er truet på livet. Mer om dette hjelpearbeidet i dette bladet.

En historie fra Thailand
Skolekorpset
Kirkekor på tur
Gimse og Schubert

Sommeren er på hell, værmessig har vi hatt en uvanlig sommer som gir oss noe å
tenke på. Det frivillige arbeidet er i gang og jeg ønsker å minne om hva vi avslutningsvis i gudstjenesten blir oppfordret til: Gå ut og tjen Herren med glede.

Nabofest
Ny minnelund

FRI-

Takk Sindre

VILLIg-

Konfirmant

HEt

Forsidefoto:
En gutt fra barnehjemmet til
baanChivitMai

Hvis kroppen din skal fungere, må alle lemmene være
der. Mangler du en hånd eller en fot, preger det hele
livet ditt. Slik er det også med menigheten der du bor.
Du hører til i en menighet. Hodet i menigheten – det
som styrer alt sammen – det er Jesus. Og vi er lemmene
hans. Jesus trenger oss alle sammen. Hvis ikke alle er
med og tar et ansvar, så er det noe som mangler i
menigheten din akkurat som du mangler noe når det er
en hånd eller en fot du ikke har. Jesus må ikke bli
handikappet i menigheten din. Og det må vi alle være
med å ta ansvaret for.
Alle sammen er vi forskjellige. Og det er bra! Vi kan
ikke alle gjøre det samme, men Jesus har bruk for oss
alle sammen. Alle er vi like viktige hver på vår måte.
Ikke alle skal vi stå foran, være synlige og si ting. De
som baker, gjør det hyggelig rundt seg, er med å kjøre og
tar ansvar for alle de små og store tingene er vel så
viktige. Kroppen må ha både munn, hender og føtter.

La oss be..

La alle barn i verden få det like godt som meg

Per Anders Nordengen, jfr. inspirasjonskveld i Fet kirke høsten 2017
4
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Jesus har gitt deg en oppgave, en nådegave, noe som du
kan gjøre for ham. Om ikke du gjør den oppgaven er det
ingen som gjør den. Oppgaven må ikke være den
samme hele livet ditt. Den kan skifte akkurat som du
endrer deg. Men Jesus har alltid en plan med deg. Noe
som du er god til, slik at barna, de unge, alle kan få et
hjem i kirken din.
Jesus er hodet. Vi er kroppen; de mange lemmene hans.
Og vi er et tre. Jesus er stammen. Vi er greinene. Hver
av oss skal bære frukt for Jesus.
«Dere er Kristi kropp» står det i første Korinterbrev 12.
Jesus er hodet, og vi er lemmene hans. «Slik kroppen er én
selv om den har mange lemmer og alle lemmene utgjør en
kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For
med en Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er
jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én ånd å
drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av
mange».

Bibelord:

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna
komme til meg, og hindre dem ikke! For guds rike
tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som
ikke tar imot guds rike slik som et lite barn, skal ikke
komme inn i det.»
Lukas 18, 16-17
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Velkommen!
Ny sogneprest i Fet og Dalen

det var kronglete å manøvrere meg i kirke-Norge. Men
etter å ha arbeidet bredt som prest i byen og på landet i
over 25 år, har jeg fått større oversikt over det store
mangfoldet som kristenlivet er.
Hvor lenge har du vært prest og hva har du gjort før?
- Jeg begynte som prest i Snertingdal og på biri, og deretter Lillehammer. Så kom OL i 1994, og mange med
mye lengre presteerfaring enn meg søkte stillingene på
Lillehammer. Jeg dro da til Oslo for å finne ut hva jeg
skulle gjøre videre. Jeg fikk mange vikariater i ulike
kirker i Oslo, og jobbet også en tid i bredtvedt
kvinnefengsel. Så kom barna mine, og jeg ble undervisningskonsulent på bispedømmekontoret. Det var en
jobb som lettere lot seg kombinere med familielivet. Jeg
har videre vært sokneprest på Høvik i bærum og i
Markus menighet på St. Hanshaugen. Etter at Markus
ble nedlagt som luthersk kirke har jeg frem til nå jobbet
i gamle aker og trefoldighetskirken i Oslo sentrum.
Anne Borgen, vår nye sogneprest
Hvem er Anne Borgen?
- Jeg kommer fra en gård i en bygd som heter tveit litt
utenfor Kristiansand. Jeg har alltid vært glad i å lese, jeg
er glad i musikk og mye uteaktiviteter.
Minnet om hvor jeg kommer fra sier kanskje noe mer
om hvem jeg er, og er kanskje noe av grunnen til at jeg
søkte på soknepreststillingen i Fet og Dalen.
Jeg er mor til Hedvig og Peder andreas som begge fortsatt er studenter. Jeg har bodd mer eller mindre i Oslo
siden 1986. Jeg studerte teologi på Universitetet i Oslo,
etter et mellomfag i kristendom i Volda årene før.
I tveit, hvor jeg kommer fra, står det en gammel middelalderkirke. I min oppvekst hadde vi en god prest - en
“pastor loci”. Det er en term vi bruker om presten som
bindeleddet mellom folket og kirken. Han var en veldig
god prest, behagelig akademisk oppdatert, og ikke minst
et solid bindeledd mellom kirken og folket i alle aldre.
Skjedde det noe i bygda, var han der med solid integritet. Jeg har tenkt en del på ham i det siste. Kanskje
er han en rollemodell jeg har hatt med meg hele tiden,
og som jeg vil strekke meg etter i den tjenesten jeg nå
skal gå inn i i Fet. Som sørlending har jeg ingen kristen
organisasjonsbakgrunn. De første presteårene syntes jeg

6

Hvorfor vil du jobbe i Fet?
- Det kjennes som et riktig sted for meg nå. Ungene har
flyttet ut, og jeg er mer fri til å gjøre det jeg vil. Fet har
et godt rykte som tjenestested med mye utfordrende
arbeid, men med gode arbeidsforhold. Jeg fikk tilbud
om en helt annen jobb utenfor kirken rett før søknadsfristen gikk ut i Fet, og da måtte jeg kjenne veldig godt
etter. Det ble noen netter med grubling. Kort oppsummert så ble det Fet fordi jeg tror jeg vil kunne trives
med de oppgaver som her skal gjøres på en plett på
jorden som tiltaler meg. I dette samspillet tror jeg også
at jeg vil kunne tilføre Fet noe. Det er store endringer i
kirken, og det håper jeg vi minst mulig vil merke når
kirken etterspørres og når kirkens gudstjenester skal
feires. Videre håper jeg at vi i Fet vil hjelpe å gi smøreolje i prosessen med kommunesammenslåingen ved å
være gode lokalt - i idrettslag, i kirken, i skole og i
andre lokale virksomheter. Hvis vi fungerer godt
sammen lokalt, trenger vi ikke å lete etter noen ny påkrevd felles-forståelse enn den som kommunen vil være
for oss som et administrativt og økonomisk storkorps.
Vi setter altså ikke Fet eller kirken på vent til kommunesammenslåingen er en realitet, men skal fortsatt gi
like mye gass lokalt.
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„Dåpen varer hele livet”
- sa vår nye nye sogneprest under innsettelsen den 26. august. Her samlet noen av sine nye medarbeidere. Fra venstre Sølvi
Støvind, Trine Marit Unhjem Øren, Linda Olebakken Moe, Liv B. Krohn-Hansen, Aage Blegen, Espen Skaldehaug,
Anne Borgen, Kari Drangsholdt, Trond Hammeren, Lise Vigernes, Marit Irene Markhus, Jo Dalene og Elisabeth Ruud
Hva vil du legge vekt på i den nye jobben i Fet?
- Jeg vil bli kjent. Jeg må bruke den første tiden til å vise
meg frem; slik at folk i Fet kan bli kjent med meg og jeg
med dem. Jeg vil at kirken skal være et godt sted å være,
og en aktiv del av sivilsamfunnet.
Så tenker jeg at jeg ikke skal gjøre så veldig mye nytt.
Med stadig nye og gamle folk, gjentar vi kirkeåret og
gudstjenestene gang på gang. Det blir annerledes hver
gang, men det blir likevel det samme. Det er gjenkjennelse, men noe levende nytt. Mitt håndverk sammen med
organistens, kirketjenerens og alle andres er å passe på
formen og å samtidig gi plass til nytt liv. av det engasjement jeg har sett i kirkene i Fet og Dalen, så lover
det for gode gudstjenester og kirkens betjening fremover.
Kommer du til å flytte til Fet?
- Det er ikke noen ledig prestebolig pr i dag. Det måtte
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derfor i en overgang eventuelt være aktuelt å leie en liten
hytte. Et sted å hvile ut hvis arbeidsdagen blir lang. Men
om jeg flytter, vet jeg ikke. Jeg tar ett steg av gangen.
Hva tror du vil bli de største utfordringene?
- Det vet jeg ikke før jeg er godt i gang. Men jeg vet det
er et arbeid på gang for å få et nytt orgel i Fet. Når vi
ser tallene for hva denne kirken rommer av livets
seremonier og gudstjenestefeiringer bare i løpet av et år,
så er dette en viktig utfordring å ta nå.
Ellers håper jeg det blir fritid nok til å gå på håndballkamper i den nye Fethallen, og kommer snøen i vinter
også, så blir det en gledelig utfordring å utforske marka i
Romerike.
Peter Mydske
7

Det nytter å hjelpe

“Hun klarte med litt hjelp å rømme og ble tatt med til BaanChivitMai”

En historie fra reise i Thailand

t

idligere i år var jeg sammen med noen venner på
ferie for å besøke Liv og Ragnvald Seierstad som
jobber på Sjømannskirka i Pattaya i ailand. (Ragnvald
var prest i våre menigheter i perioden 1992 – 1998).
Det var godt og varmt og Sjømannskirken gjorde en
god jobb for mange mennesker, både for thaier og nordmenn. Under denne reisen fikk vi også hilse på en
annen nordmann og hans arbeide som gjorde et sterkt
inntrykk på meg.
En kveld var vi og flere invitert til middag hjemme hos
Liv og Ragnvald. En av dem var nordmannen Knut
Inge bergem. Han fortalte lavmælt om arbeidet sitt.
Nord i ailand er det stammefolk som er en klar
minoritet i samfunnet. barna har ofte svært dårlige oppvekstsvilkår og opplever undertrykkelse på flere måter.
Mange av dem er statsløse og har svært få rettigheter i
samfunnet. Historien om Namdta forteller mer om et
typisk barn som aid prosjektet arbeider for.
Det nytter å hjelpe
Namdta er født inn i Lahu-stammen og hennes landsby

ligger høyt oppe i ellene på grensen til burma. Det er
langt til nærmeste skole og sivilisasjon. Dårlige veier og
ingen strøm. Familien var svært fattig og hennes mor var
avhengig av narkotika som så mange andre i landsbyen.
Moren fikk et tilbud hun ikke kunne motstå
Det var vanskelig å finne arbeid og skaﬀe nok penger.
Moren bestemte seg derfor for å selge Namdta. Da var
hun rundt 8 år gammel. Moren fikk et tilbud fra noen
som trengte et barn. De ville gi noen hundrelapper for
henne. Namdta blånektet, så det endte med at moren
solgte lillebroren til Namdta i stedet for. Pengene tok
snart slutt og da var det Namdta sin tur igjen til å bli
solgt. Hun klarte med litt hjelp å rømme og ble tatt
med til baanChivitMai (bCM). Kjøperen kom for å
hente henne der, men de ansatte klarte å beskytte
henne.
Skoleflink og interessert i å lære
Dermed ble bCM det nye hjemmet til Namdta. Der
fikk hun vokse opp i trygge omgivelser og fikk endelig
gå på skole. Det viste seg at hun var svært skoleflink og
interessert i å lære. Hun fullførte
High School med gode karakterer
og klarte til og med å komme inn
på et universitet. I løpet av et par
år vil hun fullføre utdannelsen der.
bCM har fullfinansiert hele utdannelsen for henne.

Knut Inge bergem i arbeid. Han er prosjektleder i aid og daglig leder for baanChivitMai Foundation i ailand. Knut Inge er utdannet teolog og har i tillegg en mastergrad i Development Management (bistandsledelse).
Han har jobbet med bistandsprosjekter i ailand siden 2001 og startet aid sammen med Jon bjåstad.

aid er en norsk interesseorganisasjon som ble stiftet i
2008 og har som mål å støtte humanitære hjelpeprosjekt
rettet mot barn i ailand. Prosjektene som aid har
støttet frem til nå har vært i ChiangRai og bangkok.
Hovedprosjektet de første årene var å dekke driftsutgiftene for barnehjemmet til baanChivitMai (bCM)
som ligger i Maesuay distrikt i ChiangRai. I tillegg har
aid støttet enkelttiltak for forskjellige avdelinger innenfor
bCM og for et daghjem i slummen i bangkok. I de siste årene har
aid konsentrert sin støtte til to stiftelser i ChiangRai som hjelper utsatte
og vanskeligstilte barn fra stammefolk i nord-ailand.

Mer informasjon på
www.aid.no
Harald Støvind

Ønsker du å støtte dette arbeidet:
bank: DNb. Kontonummer: 1503 14 35576. Kontonavn: aid
Du kan også støtte ved å overføre penger via Vipps til 13729 eller aid.

Glade barn fra Aid
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Skolekorpset
på nye tokter
Fet Skolekorps på friluftstur
Fet skolekorps har fått midler til å delta i prosjektet
«Korps på friluftstur». Korpset har pr i dag gjennomført to av sine tre planlagte arrangementer. Menighetsbladet gir her en liten oppsummering av det som
allerede er gjennomført og litt info om videre planer.
Menighetsbladet har hatt en liten prat med leder i Fet
skolekorps, Kristoffer Søbakk, for å høre hva prosjektet
«Korps på friluftstur» betyr både for korpset og innbyggerne våre.
Søbakk forteller at gjensidigestiftelsen har gitt 28 musikkog drillkorps på Romerike mulighet til å fremme fysisk aktivitet og musikk, og å skape positiv blest om korpsmusikk. Fet skolekorps ble etter søknad plukket ut til å
være med i prosjektet som skal bidra til at korpsmusikantene skal spre musikalske opplevelser i friluft.

- Det er også en målsetting i prosjektet at turer skal skje
i samarbeid med andre aktører, sier Søbakk.
- Det er lagt spesiell vekt på at den eldre garde skal få
muligheter til å oppleve korpsene gjennom prosjektet,
da minst en av turene skal være i samarbeid med en
eldreinstitusjon, fortsetter Søbakk.
Skolekorpset og Dagsenteret på Pålsetunet har sammen
fått til en hyggelig konsert for de eldre på institusjonen.
Musikanter fra både aspirant-, junior- og hovedkorps
fylte lokalene med musikk, og korpsforesatte bidro med
kaker.
både det godt voksne publikumet og korpsungene koste
seg så mye at vi har allerede planer for en ny konsert på
samme arena, sier en fornøyd korpsleder.
For å rekruttere nye
musikanter til korpset ble
det lagt opp en turné til alle
bygdas fire skoler. både aspirantene og juniorkorpset
stilte opp og holdt en uformell konsert. alle elever fra
2. til 4. trinn fikk i tillegg informasjon om hvordan det
er å spille et instrument i et
korps.
I tillegg til skolekonsertene
inviterte vi både foreldre og
barn til «prøveblås» med
pølsefest, forteller en engasjert Søbakk.

Fet Skolekorps samlet i trappa utenfor Dagsenteret på Pålsetunet

Etter pølsefesten ble interesserte barn og foreldre invitert
til en liten konsert hvor barna fikk prøve det
intrumentet de synes var mest spennende.
Rekrutteringsarbeidet har resultert i at hele 29 barn
ønsker å være med i korpset fra høsten av.

slik at bygda fortsatt vil ha et stort og godt korps som
kan hevde seg i konkurranser og ikke minst spille for alle
bygdas innbyggere på 17. mai i framtida.
Kristin Kyhen Ramstad

Det tredje opplegget er ennå ikke gjennomført på grunn av en hektisk vårsesong
for korpset og mye vann ved Fugletårnet
på Jørholmen i Nordre Øyeren
naturreservat. Målet er å få til et arrangement hvor folk blir med på tur fra
bjanes til Fugletårnet.
Her vil vi lage en pakke hvor vi får inn litt
historie som fanger publikum og benytte
anledningen til å spille korpsmusikk i
friluft. Oppmøte vil være på Søndre
bjanes den 28. august kl 18.
Menighetsbladet ønsker lykke til med
gjennomføringen av arrangementet
«Korps i våtmark», og vi håper alle 29 interesserte barn vil lære seg et instrument,

Kristine Lind spiller tuba i skolekorpset
10
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Folkemusikk
og gudstjeneste
Kirkekoret på inspirasjonstur til Ål i Hallingdal

Ål ligger i et område som er rik på folkemusikk, og
det var utgangspunktet for et prosjekt som het
«Folke-musikk og gudsteneste. Tradisjonar og nyskaping».
Prosjektet begynte i 2006. Målet var å vitalisere gudstjenestelivet, samt å knyte band mellom kirken og
folkemusikkmiljøet i bygda. Resultatet fra prosjektet var
en Folkemusikkmesse skrevet av Jo asgeir Lie. Lie er
rektor ved Ole bull akademiet på Voss, i tillegg til å
være en aktiv komponist og arrangør.

Sanggleden var stor også i bussen

Ål menighet har støtte fra Norsk kulturråd for å holde
dette flotte prosjektet levende, og de bruker denne
folkemusikkmesse med folkemusikkinstrumentalister en
gang i måneden. gudstjenestene har også salmer som
har folketoner.

Gimse spiller
Schubert

Konsert i Fet kirke 25. september kl. 19.30

Fet kirkekor har lært denne messen og sunget den både i
gudstjenester og konserter med Fet kommunes egne
lokale musikere. Den har fått veldig positive reaksjoner
fra publikum og menigheten. Derfor bestemte koret å
dra på en tur til Ål og synge sammen med Ål Kantori
for å oppleve hvordan de gjør det i Ål og å synge midt i
Norges hjerte i Hallingdal. Vi tok med oss noe
folkemusikk fra Romerike også. Det finnes en melodi
variant av „Herre gud ditt dyre navn og ære” fra vårt
område som arild Romarheim har fått tak i. Jo Dalene
skrev en korsats til den, og den ble fremført i gudstjenesten sammen med Ål kantori.
Det var en meget opplevelsesrik tur som ga oss mye inntrykk, inspirasjon og som forsterket felleskapet til
korsangerne. Musikken ble påvirket av dette positiv e
innspillet og koret sang kjempefint sammen med Ål
kantori. Vi har invitert Ål kantori tilbake til Fet, så vi
ser fram til videre samarbeid.
Jo Dalene

Franz Schuberts liv og berømte klaverstykker
Pianisten Håvard gimse tilbyr et spennende konsertkonsept hvor han spiller noen av Franz Schuberts mest
berømte pianostykker, flettet med historier om Schuberts eventyrlige og alt for korte liv. Han døde 31 år
gammel. Sist gimse var på turnè i Norge, opplevde
publikum en tilsvarende reise i beethovens liv, som
sluttet med at den relativt ukjente, unge Franz Schubert
var med på å bære mesterens kiste under begravelsen i
Wien i 1827. Schubert drømte om å bli gravlagt ved
siden av sin store helt, et ønske han fikk oppfylt allerede
ett år senere. Programmet består av noen av Schuberts
mest kjente klaverstykker: utvalgte Impromptus, Moments Musicaux, sangarrangementer og Ländler og ikke
minst Schuberts berømte Sonate i b-dur, som han skrev
helt mot slutten av sitt liv.
Lokale utøvere
Håvard gimse har invitert lokale utøvere til å opptre i
samspill med ham rett etter pausen i konserten. tenor
Marius Hofvind borgen (17år) skal synge med Håvard,
og Fet kirkekor synger et par satser fra Schubert messer.

Masterclass
Håvard gimse holder en masterclass for elevene fra Fet
kulturskole før konserten. Vi håper at det vil være en
stor inspirasjon til unge pianister.
Håvard Gimse
Pianisten Håvard gimse er blant de få norske utøvere
som har gjort seg gjeldende på flere av de viktige
scenene internasjonalt, og han har bl.a spilt i Carnegie
Hall (New York), Concertgebouw (amsterdam), Konzerthaus (berlin) samt i de store konsertsalene i byer
som tokyo og St.Petersburg. I sommer vender han igjen
tilbake til berømte Wigmore Hall i London. gimses
beethoven-turné, hvor han introduserte musikken og
fortalte om beethoven med stor faglig innsikt og
humoristisk sans, var en meget stor suksess. Konsertene
var veldig godt besøkt, både fordi gimse er en kjent og
kjær figur i norsk musikkliv, og fordi konseptet var
spennende og appellerte til et bredt publikum.
Se også baksiden av menighetbladet!
Jo Dalene

Fet kirkekor i Ål kirke, som er en fin gammel rikt utsmykket kirke
12
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Nabofest på Misjonshuset

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

I den senere tid er det i Fetsund
sentrum bygget flere boligblokker.
For noen år siden ble Fetsund Brygge
bygd, og på nyåret 2018 var Rosenberg Park klar til innflytting. Disse
boligkompleksene ligger i gangavstand fra Misjonshuset der Fetsund
Normisjon driver sin virksomhet.

Ta kontakt i dag, gratis
uforpliktende førstegangsbesøk.

Nedre Romerike
Sykepleier Elin Skogly
Telefon: 94 89 35 53

Som bidrag til å ønske disse beboerne et
spesiellt velkommen som naboer og for å
informere dem om hva som foregår på
Misjonshuset, ble det 26. april arrangert
en stor nabofest. Det var i god tid delt ut invitasjoner til
samtlige beboere. til festen møtte det nesten 50 gjester.
Festen startet med allsang der det ble fokusert på kjente
vårsanger som «No livnar det i lundar» og «Kom mai du
skjønne milde». Så fulgte pause med kaﬀe og kaker.
Stemningen var god og praten gikk aktivt ved alle bord.
alle ga utrykk for at de satte stor pris på dette tiltaket.
Videre var det allsidig underholdning med bl.a. sang og
musikk av eodor Hauger. Som en ekte fetsokning

Nitteberg bil aS - Fossveien 1, 1900 Festsund - tlf. 64 84 54 40 - www.nittebergbil.no

Skulleruds
Begravelsesbyrå
$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
GLQORNDOHIDJKDQGHO
7OI

Ledig lager i Sparebua
90 kvm.

Postboks 93
1960 Løken

knyttet han artige historier og viser til sin oppvekst i Fet
og sin store kjærlighet til glomma og Øyeren. Det ble
også informert om de ulike aktiviteter som foregår på
Misjonshuset. arild Romarheim deltok med sang, og
som en lidenskapelig glomma- og fiskeentusiast, avsluttet han festen på en fin måte ved å knytte «elva» og
dens egenskaper opp mot en appell der alle ble minnet
om guds kjærlighet og omsorg for oss alle. Per
Heggedal loset oss gjennom kveldens program på en
god måte.
Øyvind Breen

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.

Advokat

Kristina Almestad
Kontor i Fetsund og Oslo

Almennpraksis og Fri rettshjelp

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

Arv/testament, skifte, samboer, barn, bolig
Utlendingsrett
Postb. 373 Sentrum NO-0102 Oslo
Tlf: 22 34 61 00 Mobil: 92 86 80 88

Kindem
& Co
Advokatkollegiet
14
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Troll Hundefor
Vi er forhandler av troll Hundefor
Når pris og kvalitet teller
www.troll-hundefor.no

15

minnelund
Kirkens nye

Kunne du tenke deg å være kirkevert
en gang iblant?

t
r
e
v
e
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i
K

Da kommer du en halvtime før gudstjenesten begynner,
deler ut program og ønsker folk velkommen. Og når
gudstjenesten nærmer seg slutten setter du på vannkoker
og setter fram kjeks og annet som vi har i kirken.
Du må ikke være kirkevert så ofte, men vi tror
kirkeverten er viktig så folk føler seg sett når de kommer.
Og kirkeverten gjør at folk stopper opp litt etter gudstjenesten og er litt sammen.

Tusen takk Sindre!
Vi kan fortelle at vår nye Minnelund er klar til å tas i
bruk. Den er anlagt på en del av den eksisterende
nyere del av Fet kirkegård.
Minnelunden er et område på Fet kirkegård som er
avgrenset fra de andre gravfeltene. Den kan bare
brukes til å sette ned urner. Hver enkelt urneplass er
0,5 x 0,5m. Det vil være to forskjellige felt på dette
området – et for de som ønsker en anonym grav
(urnegrav), og et hvor avdøde får sitt navn, dato
for fødsel og død på et skilt som settes opp på et
felles minnesmerke på området. Navnet del
og anonym del vil være tydelig avgrenset fra
hverandre på området.
Det har vært flere års arbeid fra første
kontakt med entreprenør for å se på mulighetene til å anlegge en minnelund på deler
av gravplassen i Fet, til den nå står ferdig.
De første skissene ble laget allerede i 2010.
I 2016 fikk vi startet opp prosjektet. Det har vært et
godt samarbeid med entreprenørfirma Per Kr. Fossum
a/S (som ble valgt etter anbudsrunde) i anleggsperioden.
Kirkelig fellesråd har valgt en «kjerring» i miniatyr som
minnesmerke på minnelunden. En grunn til det, er at
16

Sammen med kone og barn flyttet
Sindre Hovland til Toten i sommer.
Det kom ikke overraskende på oss – vi
hadde lenge hørt om deres planer om å
komme nærmere familie. Vi i Fet og
Dalen har vært heldige og fått ha ham
her i vårt fellesråd siden mai i 2011.
Han har et utrolig godt «lag» med både
voksne og barn. I en liten stab som
kirkestaben i Fet og Dalen, har hver og
en flere oppgaver enn «bare» det som
man i utgangspunktet er ansatt for.
Sindre hadde flere ekstraoppgaver.
blant annet å hjelpe til med alt
teknisk utstyr. Med lyd og bilde
var han suveren.

retter man blikket og ser utover glomma - så ser man
«kjerringer» i full størrelse i tilknytning til Lensene.
«Kjerringen» skal være et felles minnesmerke for minnelunden hvor navneskiltene på de som gravlegges på området skal festes. Navneskiltene er valgt av kirkelig
fellesråd, og er i bronse og utformet som en dråpe.
Navn, fødselsdato og dødsdato inngraveres på skiltet.
Kostnaden for plass på minnelunden er kr 6 000,- +
mva. Dette engangsbeløpet relateres i hovedsak til
skiltet. De som ønsker å benytte den «anonyme delen
av området får ingen inngangsavgift. Festeavgift vil
påløpe etter 20 år for de som ønsker forlengelse av
plassen på lik linje med gravsteder og urneplasser
ellers på Fet kirkegård eller Enebakkneset
gravlund.
Ved minnesmerket «kjerringen» står et
smijernsarrangement som ser ut som en båt.
Her er det laget plass for å sette lys og blomster
for pårørende som ønsker det.
alle er nå velkommen til å ta minnelunden i bruk. Mer
informasjon finnes i «Vedtekter for gravplassene i Fet og
Dalen» - under fanen «gravferd» på våre hjemmesider:
Sølvi Støvind

www.fetogdalenkirker.no
FEt MENIgHEtSbLaD
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Sindre er en svært kompetent musiker. Kantor
Jo Dalene hadde

Hva skjer med stillingen?

god hjelp av Sindre både til kor-arbeid
og konserter. gjennom disse 7 årene har
jeg til gode å møte mennesker som ikke
har satt umåtelig stor pris på Sindre både
som person og ansatt i kirken. Vi ønsker
Sindre lykke til på nytt arbeidssted med
nye kollegaer.

Vi håper at de vil sette like stor pris på
hans brilliante musikalske evner, og på
hans utrolige måte å omgås andre
mennesker slik vi har gjort. tusen takk
til Sindre for alt han har bidratt med til
arbeidet i Fet og Dalen for store og små.
Vi har et lønnlig håp om at han kan
dukke opp hos oss når vi har våre fest-arrangementer – toten er ikke så langt
unna.
Sølvi Støvind

Da vi ble gjort kjent med Sidres planer om å slutte utlyste vi stillingen på vanlig måte i dagspresse, nav og
internett. Det har ikke kommet en eneste henvendelse på stillingen.

Hvis det derimot skulle være noen i Fet og Dalen som
kunne være interessert i stillingen eller deler av stillingen så ta gjerne kontakt med meg – tlf: 92817947
eller på mail:
solvi.stovind@fet.kommune.no

I og med sammenslåingsprosessen forsøker vi å få til
samarbeid på noen av områdene Sindre arbeidet med.

Sølvi Støvind
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SYKEHJEMSBUSSEN
Eivind tlf: 906 92 108, Rolf tlf: 958 01 829

Små og store
gaver ønskes
velkommen
til vår
orgelkonto:

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

Kjøretider:
Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - Enebakkneset gansdalen - Fetsund.
Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum - Haldorsvei
- Roven - Fetsund sentrum.
Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovinåsen gardertoppen - garderåsen - Øyaveien - Fetsund

1140 69 58878

Fetsund Normisjon
September
torsdag 6. kl. 11.00 Seniortreﬀ. (se program på Kringen).
kl. 19.00 Åpen torsdag: „Den gode hyrdes røst”.
gjest: bjørn David Haraldsen.
torsdag 13. kl. 18.00 Sangkafé: „glade gutter”.
Mandag 17. kl. 20.00 bønnemøte.
Søndag 23. kl. 17.00 Fellesarrangement: Samlingsfest.
Sang ved groruddalen Soul Children
torsdag 27. kl. 19.00 Åpen torsdag: „Håp forandrer”.
glimt fra aserbajdsjan.
gjest: annelis og terje Holmedahl.
Oktober
Mandag 1. kl. 11.00 Strikkekafé.
kl. 20.00 bønnemøte.
torsdag 11. kl. 11.00 Seniortreﬀ. (se program på Kringen).
kl. 18.00 Sangkafé: John Ivar Udnesseter og
geir Fagermoen
Mandag 15. kl. 20.00 bønnemøte.
torsdag 25. kl. 19.00 Åpen torsdag: ”guds rustning”.
gjest: Leif gordon Kvelland.

Mandag 29. kl. 11.00 Strikkekafé.
November
torsdag 1. kl. 11.00 Seniortreﬀ. (se program på Kringen).
kl. 19.00 Åpen torsdag: ”guds rustning”.
gjest: anne Margrethe Saugstad.
Mandag 5. kl. 20.00 bønnemøte.
tordag 8. kl. 18.00 Sangkafé: asle Stølsdokken.
Mandag 19. kl. 20.00 bønnemøte.
Mandag 26. kl. 11.00 Strikkekafé.
torsdag 29. kl. 19.00 Åpen torsdag: Vi deler troserfaringer.
Desember
Mandag 3. kl. 20.00 bønnemøte.
torsdag 6. kl. 19.00 Åpen torsdag: ”Rydd vei for Herren” .
gjest: Svein granerud
torsdag 13. kl. 18.00 Sangkafé: arve Johansen.
Mandag 10. kl. 11.00 Strikkekafé.
Mandag 17. kl 20.00 bønnemøte.

Gansdalen Normisjon

November
Onsdag 7. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av Svein granerud

September
Onsdag 12. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Mandag 17. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
besøk av Jon Erik Kolstad (Kølsta’n)

Mandag 19. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
tove og Einar bondevik synger og spiller.

Onsdag 26. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av Fredrik Larsen-Mehren

Onsdag 21. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av Daniel Johannessen

Oktober
Onsdag 10. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av Jorun Kind

Desember
Onsdag 5. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av Erik Wilberg

Onsdag 24. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av alf Henry Rasmussen

Onsdag 19. kl. 19.00 Møte på bedehuset

Mandag 29. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
besøk av Marit Myklebust
fra behandlingstunet i Fetsund (Faldalen)

trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

Snakke med noen! Ring 815 33 300

Kringen HØSTEN 2018
er plassen for liten og stor

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

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: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, og 3/12.

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: 3/9, 17/9, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 og 10/12.

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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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
Første torsdag i mnd. kl 11.00 - 14.00
6. sept. grete borud: „Skolehistorie”
11. okt. Kjell a. Skartseterhagen: „Pilegrimsveien og målet”
1. nov. Øystein Sørbye: „I skyggen av krigen”
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

Vi driver Kringen åpen barnehage. Vi har lørdagstreff 1
gang i måneden for kvinner og barn med flyktningbakgrunn. 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

Årets konfirmanter

Døde

Døpte
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

Utleie av Kringen

26. mai, 2. og 3. juni var det konfirmasjonssøndag i Fet. Det var i alt 67 som ble konfirmert i Fet kirke disse dagene.

SLEKTERS GANG

- 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.

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

Kaja Sunde buskerud
Mie Elina Moen Valaker
Hanna Seljevoll gudmundsen
Magnus tjærnås
Martin Westli Krosby
Ellie gulbæk Myrvang-Kjustad
Lykke Rosvoll
Ella Fasmer Karlsen
Sebastian Jahr Vangsnes
Sarah French aamodt
Josefine French aamodt
Linnea Øhman
Siri grosås Dalen
Vebjørn Hesselberg tveita
Ingrid Hesselberg tveita
Matheo Halvorsen bergquist
Emrik Olai brynildsen Henningstad
Ellie Midttun
Malin Johnsen grime
Diana Louise araquil bjørgeengen
Madell Jacobsen
Jonas Flåten grønvold
alfred Dag Erik tønder
Justin Lund-Steffensen
Nathalie Lund beck
amalie Regine Haugen
Haakon Opsahl Løvli
Viktoria Nesteby
Riza Victor Vestmo Øzdenir
Håkon Melsnes Skogvold
Henrik Sebastian Skaarer
Jesper Kristoffersen Søberg
Matteo Smedsrud Mytting

bård Erik Rojahn
Ella Kristine Sjursrud Olsen
aurora Rinden
aslaug Elvine Lund
Randi Schatzer
Margareth Sørensen
teresa bancher
Einar Kristoffer Schatvet
gerd Sofie Holterhuset
geir Sundbakken
Heidi Falla aas
Dag bergersen
tor Friestad
Randi Holt aamillom
Ingar Kristian Foss
arne gerhard Lien
Steinar Lilleberg
Laila Synøve aamodt
Ingrid Åshild Skare andresen
Kjell Åge Magnussen
Øystein bjørnstad
Kirsten Helene aas
Oddvar Hofsødegård
Helga Kristine Sømliøy Johnsen
Svein Lauritzen
torgny Leif Hagen
turid Edme Larsen
astrid Reidun Haarberg
Feliks Loviscek
Kirsten Marie Lie
Valborg alvilde Sletner
grete Johannessen
arne Høibråten
gerd Unni Lien Christensen
gerd Holterhuset
turi Nydahl
Elin granås
Marit Edel brøtmet
tarald bjanes
thor Eriksen
Olivia berg
Marit Wangen

f.1971
f.1920
f.2017
f.1932
f.1933
f.1957
f.1961
f.1920
f.1926
f.1964
f.1966
f.1953
f.1932
f.1948
f.1927
f.1948
f.1938
f.1953
f.1936
f.1944
f.1967
f.1920
f.1936
f.1940
f.1944
f.1929
f.1935
f.1925
f.1933
f.1940
f.1925
f.1942
f.1921
f.1945
f.1924
f.1945
f.1935
f.1929
f.1928
f.1948
f.2018
f.1939

Vigsler
Janne Stenerud og Kjell Marius Karlsen
Line Marie Dammerud bergvoll og Kai Rune bergvoll
Charlotte Dhelie Ingwardo og Kjell Vidar andersen
Ingrid Johanne Opdal Olufsen og Raymond Opdal Kjetså
Elin Margrethe Norman Sand og trond Westby Sand
Katrine Ekeberg og Emil Jahr
Jeanette Kolstad og Runar buraas
Kaisa Renée grønsleth og Jan Erik Pattenhausen

Konfirmasjonssøndag i Dalen var 27. mai. Der var det 17 konfirmanter.
20
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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: postboks 100, 1901 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.

Sokneprest:
Anne Borgen
tlf: 928 32 726
anne.borgen
@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

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

Fet og Dalen fellesråd
Leder:
Espen Roy Skaldehaug
tlf. 464 10 438
espen.skaldehaug@bi.no

Kapellan:
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

Fet Menighetsblad
Fet og Dalen kirkekontor, postboks 100, 1901 Fetsund
E-postadresse: fetmb@online.no
annonser: Kirkekontoret tlf. 63 88 61 00,
solvi.stovind@fet.kommune.no

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

Klokkene kaller på deg
Søndag 2. september kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp. Høsttakkefest.
15. søndag i treenighetstiden
Luk. 10, 38-42

Søndag 23. september kl. 11.00
Fet kirke
Utdeling av 4- og 6-årsbok
18. søndag i treenighetstiden
Matteus 8, 5-13

Søndag 7. oktober kl. 11.00
Dalen kirke
Høymesse med dåp. Høstakkefest
20. søndag i treenighetstiden
Lukas 17,11-19

Søndag 9. september kl. 11.00
Dalen kirke
gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
16. søndag i treenighetstiden
Lukas 15

Søndag 23. september kl. 13.00-14.00
Fet kirke
2-åringenes dag i kirken
18. søndag i treenighetstiden
Matteus 8, 5-13

Søndag 14. oktober kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp
21. søndag i treenighetstiden
Lukas 16,19-31

Søndag 16. september kl. 11.00
Fet kirke
gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
17. søndag i treenighetstiden
Lukas 15

Søndag 30. september kl. 11.00
Fet kirke
Høymesse med dåp og 50-års konfirmanter
19. søndag i treenighetstiden
Johannes 7,14-17

Søndag 21. oktober kl. 11.00
Fet kirke
Dåpsfestgudstjeneste
20. søndag i treenighetstiden
Johannes 12, 35-36

Lørdag 22. september kl. 15.00-16.00
Fet kirke
Dåpsskole 4- og 6-åringer

Lørdag 6. oktober kl. 15.00-16.00
Dalen kirke
Dåpsskole 4- og 6-åringer

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

www.fetogdalenkirker.no

Velkommen
som
konfirmant
Nå er det mulig å melde seg på som konfirmant,
og DU er hjertelig velkommen.
Konfirmanttida vil være fylt med mye forskjellig, alt fra
samlinger der vi diskuterer og hører hva andre tror og
tenker, weekend til Håkons hall på Lillehammer med
mange aktiviteter ute og inne og mye annet. Her ser du
bilder fra konfirmanttida i Fet. alle både døpte og ikke
døpte er velkomne.

Skjema for å melde seg på finner du på:
www.fetogdalenkirker.no
Skjema kan du ta med på Kick-oﬀ for konfirmantene i
Fet kirke lørdag 15. september klokken 15.00-18.00,
eller sende i posten.
Presentasjonsgudstjeneste er i Dalen kirke søndag
9. sep. kl. 11.00 og i Fet kirke søndag 16. sep. kl. 11.00.
Kirekontoret
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Håkan Thorängen
hakan.thorangen
@fet.kommune.no
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En kveld med

Schubert og
Håvard Gimse
Tirsdag 25. sep. kl. 19.30 Fet kirke
Se

og
s
på å om
s.
13 tale

I tillegg til den internasjonale anerkjente pianisten Håvard Gimse,
vil noen lokale utøvere fremføre musikk av Schubert
Tenor Marius Hofvind Borgen (17 år)
Fet kirkekor med dirigent Jo Dalene

Billetter kr. 250,- ved inngangen
VIPPS eller kontanter
Ev overskudd går til aksjon for nytt orgel i Fet kirke

N r. 3 - s e p t e m b e r 2 0 1 8

64 . å rgan g

sammen på veien

