Bli med på

jubileumsfeiring!
-Fet janitsjar fyller 30 år, og feiringen vil skje under
kulturuka med en helaften i Ridderhallen lørdag 20.
oktober. Her får du oppleve irsk musikk og dans og
selv kunne utfolde deg på dansegulvet.
Lederen i Fet janitsjar, Stig Lien Olsen, forteller at
korpset gleder seg til å markere at Fet og Dalen musikklag slo seg sammen for 30 år siden. I dag har korpset 47
medlemmer hvor hele 18 er under 25 år.
- Hos oss kan ungdom mellom 13 og 16 år være hospitanter, og de mellom 16 og 19 år være aspiranter, forteller
Stig, og legger til at ungdommene blir tatt opp som faste
medlemmer etter at de er ferdig i skolekorpset.

Men går du med en drøm om å lære deg et instrument,
arrangerer korpset notekurs for voksne, slik at her er det
mulig å bli inkludert i et musikalsk fellesskap hvor glede
og sosialt samvær er det viktigste målet. Men for
medlemmer som ønsker større utfordringer, øves det
jevnt og trutt mot norgesmesterskap for korps. Her har
korpset gjort det godt de siste to årene med seier i
tredjedivisjon i 2017 og tredjeplass i erde- divisjon i
2018.
- Korpset ønsker selvfølgelig å være synlig i bygda under forskjellige arrangementer og merkedager, sier Stig, og fortsetter med å fortelle at i tillegg til å delta 1. og 17. mai, er
korpset med på å synge og spille jula inn, julegrantenninger, juletrefester, allsang på Lensene, sommerkonserter,
åpning av turstier og kommunale anlegg med mer.
Ønsker du korpsmusikk på et arrangement, er det
bare å ta kontakt på e-postadressen
fetjanitsjar@gmail.com.
- Vi blir alltid enige om pris, sier Stig smilende, og
legger til at korpset ønsker seg spilledugnader i stedet
for å selge lodd.
«Irsk aften» har de kalt jubileumskonserten sin.
Ridderhallen er åpen fra kl. 18.00, mens selve konserten starter kl. 19.00. I tillegg til at korpset spiller
kjent irsk musikk, blir det besøk av dansere fra
Sound Irish Dance Factory. De vil danse til korpsets
musikk, men har også med seg sin egen musikk. Et
irskinspirert band, «Belfast Lads», vil spille opp til
dans etter konserten.

Billetter fås kjøpt i døra. Her blir det også salg av
mat og drikke. På Facebook kan du søke opp Fet
janitsjar og finne mer info både om korpset og
denne konserten.
Fet menighetsblad ønsker korpset lykke til med alle
sine gjøremål, og håper det får like stor suksess med
«Irsk aften» i år som i 2012, hvor de opplevde at
fetsokningene gikk mann av huse og sørget for en
full Ridderhall.
Kristin Kyhen Ramstad
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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

Høstnytt
Denne gangen
finner du bl.a.:
Fet janitsjar 30 år
Program for kulturuka

Kristin Kyhen Ramstad

I postkassa mi ligger det nesten daglig masse reklame for alt som lar seg kjøpe
for penger. Fristelsene er mange; kjøp nye klær, kjøp ny og bedre mobil, kjøp
sportsutstyr og masse, masse mer.

Har du noen gang blitt bedt om å vende det andre
kinnet til? Om noen slår deg på høyre kinn, så vend
også det andre til, sier Jesus i Bergprekenen.

Heldigvis er det mange som stopper opp og ikke lar seg presse til å kjøpe nytt hele
tida. Det er mulig å få kjøpt mange ting brukt som er like fint. Det gjelder både
klær, møbler og sportsutstyr som unger vokser fort fra. Sosiale medier som
Finn.no og Facebook er med å sørge for at omsetning av brukte ting vokser.

Å vende det andre kinnet til er i vår språkbruk forstått
som å ikke slå tilbake mot den urett som rammer deg.
Det er en oppfordring om å besinne seg mot hevnens
svulmende kraft. Det kan gjøre svært vondt å bli
krenket, og hevnlysten etterpå kan bli styrt like desperat
som sult på tom mage.

Og mange ting er nesten gratis eller koster bare litt. Bare se på programmet for
Kulturuka i Fet som starter lørdag 20. oktober. Her kan du oppleve kunst, forfatterbesøk, historien om folkemusikken i akershus, teater og mye mer uten at det
koster. Vi oppfordrer innbyggerne våre til å benytte seg av de kulturtilbudene som
gis under Kulturuka og ellers i året, slik at vi også fra 2020 kan oppleve mange og
gode kulturtilbud i vårt område av Lillestrøm kommune.

Hæra Naturreservat
Når vi blir
Lillestrøm kommune

Ja, i disse dager er det igangsatt mange prosesser for å være best mulig forberedt til
sammenslåingen i 2020. Kirkelig fellesnemnd og ansatte i kirken i Fet, Skedsmo
og Sørum kirkelige fellesråd har bidratt til å finne fram til en felles visjon og overordnede mål alle skal strekke seg etter og jobbe mot. Visjonen „Kirken til stede
der folk er” skal bidra til å skape forventninger hos innbyggerne våre, og gi de ansatte en retning for hvordan de skal arbeide framover. Du kan lese mer om dette
inne i bladet.
God lesning!

Historien om oﬀerposene i
Fet kirke

La oss be..

gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.

Forside:

noen krenkelser er uopprettelige. Kanskje har vi mistet
noen for alltid. Kanskje er noe gått ugjenkallelig i
stykker. Er det mulig å tilgi det verste? Er det ønskelig?
Finnes det ikke overgrep så stygge og onde at de ikke
bør tilgis? Bør vi ikke vokte oss for at tilgivelse blir som
en sukkerglasur som legger seg over det vi egentlig aldri
bør glemme og aldri kan godta? Det er mye sant i Sigrid
Undsets ord: Å forstå alt skal jo være å tilgi alt - men
gud fri meg for de mennesker som tilgir for meget.
Men noen ganger kan tiden frem mot tilgivelse være den
eneste vei et såret menneske finner gangbar. Det kan
være den eneste veien han har ut av det mørke land-
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Anne Borgen

skapet han er ført inn i. Straff og tilgivelse har det til
felles at begge dele tar sikte på å få slutt på noe. Ved
tilgivelsen er det noe som tar slutt. Derfor er det også
viktig at vi passer oss slik at vi ikke hindrer noen på
denne veien ved å forvente at han skal være sint, hatefull
og uforsonlig for alltid. Vokt deg for forestillingen om at
det er svakt og unnfallende å tilgi. tvert i mot kan det
være som arne næss har sagt: når vi tilgir, så gir vi den
andre av vår styrke.
Å tilgi betyr jo ikke å glemme, eller å frata oss ansvar for
det vonde. tilgivelse er tvert imot å si at dette har du/jeg
gjort, den handlingen er ditt/mitt ansvar. Jeg vil ikke
godta at vi gjør dette igjen. Vi ønsker alle å bli fri og å
kunne gi avkall på hevn, harme og bitterhet mot våre
fiender.
Hvor underlig er det ikke at vår gud, nettopp gjennom
en rettssak, gjennom verdens mest kjente justismord,
rettssaken mot Jesus og korsfestelsen av ham, har gitt oss
en plass i tilgivelsen – ikke bare i et konkret mellommenneskelig vanskelig arbeid, men også ved å finne
styrke og hvile i gudsrelasjonens tøffeste kjennetegn.

Bibelord:

Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann.
Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den
som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre
kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg
og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen
tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.
Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og
hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender,

Skauendagen 2018
Foto: Rolf Lein
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Om å vende det
andre kinnet til
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velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem
som hater dere, og be for dem som mishandler dere og
forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i
himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode
og lar det regne over rettferdige og urettferdige.
Matteusevangeliet 5, 38-45
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Onsdag 24.10
Herredshuset kl. 18.30: Folkemusikk i Akershus.

Kulturuke 2018
20.10. – 28.10.

Folkemusikk-konsulent Marianne tomasgård har med fela si og forteller om rike
folkemusikktradisjoner.
gratis inngang og enkel servering.
arr: Fet Historielag

Torsdag 25.10

Pålsetunet kl. 18.00: Konsert ved Fet Veterankorps
Kaker og kaffe
arr: Fet Veterankorps

Ridderhallen kl. 18.30: Teaterforestillingen „Blanda Drops”
Sminking av barn. gratis inngang og åpen kafe. Loddsalg.
arr: Eureka amatørteater

Fet kulturforum presenterer også i år et variert og flott
program for store og små i Kulturuka 2018. Ikke alt er
klart når Menighetsbladet går i trykken.

Igjen har frivillige krefter slått seg sammen om å gi
innbyggerne gode kulturopplevelser. Her finner du noe
for enhver smak. Det er bare å begynne å glede seg.

Nedenfor kommer en oversikt over noe av det som er åpent for alle:

Lørdag 20.10.

Herredshuset kl. 18.30: Bokinspirasjon
Bokinspirator Liv gade og forfatter therese Lund Stathatos kommer
gratis. Enkel servering
arr: Fet folkebibliotek

Fet kirke kl. 18.00: Konsert ved kulturskolen og Jo Dalene
Lærere og elever ved kulturskolen spiller sammen med organisten
gratis inngang.
arr: Fet kulturskole og Fet menighet

Pålsetunet kl. 14.00: Offisiell åpning av kulturuka

Lørdag 27.10

Kulturuka 2018 blir åpnet ved kultursjefen. Kaffe, kaker og underholdning.
arr: Fet Kulturråd

Ridderhallen kl. 18.00: Irsk aften

Misjonshuset kl. 10.00: Utstilling og salg av håndarbeider

Les mer om dette på side 2 og 3.
arr: Fet Janitsjar

Fet Quilteklubb ønsker å invitere alle interesserte til stor utstilling og salg av arbeider i
lappeteknikk/quilting i Misjonshuset i Faldalsveien 13. Quilteklubben vil her vise fram
hva medlemmene holder på med. Det blir stilt ut arbeider i ulike teknikker og størrelser,
samt at det blir salg av produkter medlemmene har laget.
arr: Fet Quilteklubb

Søndag 21.10.

Galleri Vinkelen (ved Fetsund lenser) kl. 12.00 - 16.00:
Tribute to life, Portrettutstilling

Herredshuset kl. 12.00: Dukketeateret: „Sjørøverøya”

arr: Fet Kunstforening

Galleri Vinkelen

Ridderhallen kl. 17.30: Showkonsert
arr: Fet Skolekorps

Tirsdag 23.10.

Passer for barn i alderen 3 - 10 år.
nB: Påmelding av plasshensyn biblioteker@fet.kommune.no / 63 88 87 85
arr: Fet folkebibliotek

Kringen kl. 16.00: FN Dagen - Internasjonale Fet
Familiearrangement.
Utloding, gevinster til barn. Kaffe, vafler og kanskje noen smakebiter fra andre land.
arr: Fetsund KFUK-KFUM

Lund, bestyrerboligen, Fetsund Lenser kl. 19.00 - 21.00:
Gjenbruk i hagen. Foredrag v/Morten Dal

Søndag 28.10

Inngang kr. 50,arr: Fet Hagelag

Fet kirke kl. 11.00: Kulturgudstjeneste

Fet kirke kl. 19.00: Gospel- og blueskonsert med
Jan Tore Lauritsen og gjester

arr: Fet Menighet

Se plakat på baksiden av bladet
Billettsalg på ticketmaster og hos „Rett i saksa” i Fetsund
6
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Søndag 28.10 Fortsetter
Misjonshuset kl. 10.00: Utstilling og salg av håndarbeider

Høst

Fet Quilteklubb ønsker å invitere alle interesserte til stor utstilling og salg av arbeider i
lappeteknikk/quilting i Misjonshuset i Faldalsveien 13. Quilteklubben vil her vise fram
hva medlemmene holder på med. Det blir stilt ut arbeider i ulike teknikker og størrelser,
samt at det blir salg av produkter medlemmene har laget.
arr: Fet Quilteklubb

Hvor er det blitt av linerla da,
som trippet så lekent i hagen?
- og bokfinkens trillende sang?
Og hvor er det blitt av dagen
som var så deilig og lang?

Skauen kl. 12.00: Tur fra Skauen.
Støttegruppa for Skauen har åpent hus på Skauen fra klokken 12.00.
Det blir salg av kaffe, o.l., husk kontanter.
Bente arnesen fra Fet Historielag leder en tur fra Skauen til de tidligere husmannsplassene Brattåsen og Korsviken. turen starter klokken 12.30 og går stort sett på skogsbilveier. Det blir fortellinger fra gamle dager og turen vil gå i rolig tempo.
arr: Fet Historielag og Støttegruppa for Skauen

Og hvor er det blitt av barna
som jublet i sommersol?
Og blomstringens vakre lunder,
og alle tindrende morgenstunder
da tilogmed gauken gol?

Galleri Vinkelen (ved Fetsund lenser) kl. 12.00 - 16.00:
Medlemsutstilling
alle teknikker. Vernissasje klokken 12:00.
Enkel servering.
arr: Fet Kunstforening

Ja, ja,
Jeg får kanskje finne fram riva,
denne hutrende løvfalls-tia,
rake litt, trille bort femten trillebårlass
og tømme det nedover lia
- så snø’n etterhvert kan få plass...
Ja, ja...
Tor Kristiansen

-Det er bare å bite det i seg
og sukke, for tenker en etter
og blar om kalendersia har vi snart rimfrosne netter
og issvuller oppe i lia.
Jeg får sånne rare tanker, jeg
som henger seg opp inni ”barken”
hvert eneste etterår.
Da skuler jeg utover marken
og lengter så inderlig sårt etter vår...

Smilet

Prestesønnen var litt av en villstyring. En søndag,
midt under farens preken hadde pjokken satt seg
på galleriet utstyrt med sprettert og en pose erter.
Presten prøvde så godt han kunne å gi tegn til at
sønnen måtte se å komme seg ned derfra, men
sønnen bare ropte tilbake:
- Bare fortsett å preike, du pappa, så skal jeg
sørge for at menigheten holder seg våken!

8
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Rovenveien. 125 Dør 8
Tlf 63 89 98 00
ingunn@momentinterior.no

KJØKKEN
SPISEBORD
BOKHYLLER
mm
Besøk oss på
Facebook
9

Hæra Naturreservat
Kortreist naturopplevelse

Hæra Naturreservat er et idyllisk naturområde i
Trøgstad kommune, og kan anbefales på det varmeste
til alle som er glad i naturen.
to gansdølinger, Lars gunnar Svelgen og undertegnede
tok i sommer en tur over fylkesgrensa og ganske så
tilfeldig havnet vi på Hæra.
Opplevelsen var såpass stor at det faktisk har blitt flere
turer i løpet av sommeren. En gang talte jeg over 500
kanadagjess, flere hegrer og ender samt en rekke
småfugler.
Stedet er et eldorado for naturelskere, naturfotografer og
fugleelskere og er tilrettelagt for alle, også for de som
ikke er så gode til beins. Man kan nemlig kjøre bil så å si
helt fram til fugletårnet ved Dilleviksjøen.
altså - et flott forslag til en vellykket søndag eller
ettermiddagstur.
Legg gjerne opp ruta over Enebakkneset eller kanskje
gjennom Himdalen mot Hemnes og ta riksvei 115 langs
vestsida av den vakre Hemnessjøen.
Stopp gjerne ved ”Villa Lier” - en spennende butikk rett
ved siden av veien der du kan få kjøpt kaﬀe og vafler og
et mangfold gaveartikler...
Eller ta med kaﬀen hjemmefra og nyt den på den
idylliske plassen ved fugletårnet.

Hæra naturreservat ble vernet i 1992 for å bevare et
viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og
annet dyreliv, og for å ta vare på et svært variert
naturmiljø som representerer et verdifullt innslag i
kulturlandskapet. naturreservatet er på ca 900 dekar og
strekker seg fra Kallaksjøen i nord via Dilleviksjøen til
Skottasjøen i sør.
Sjøene er kjent for sitt yrende fugleliv. De næringsrike
innsjøene med store områder med siv og sumpvegetasjon trekker fuglene til området. trane, storspove,
grågås, kanadagås, toppand, kvinand, strandsnipe, musvåk, falk og fiskeørn er noen av artene du kan treﬀe.
Det er registrert nærmere 200 fuglearter innenfor Hæra
naturreservat.
Mange av disse er typiske våtmarksfugler.
Området rundt Kallaksjøen er forøvrig en populær rasteplass for sangsvaner. Flokker på 1000 individer er
observert her.
På fuktige partier ved elva og innsjøene vokser også en
rekke forskjellige tresorter, bl.a. gråor, trollhegg, svartor,
istervier, ørevier og gråselje.
Og er du glad i blomster, er dette stedet for deg - Og jeg
fant jamen løvetann nå i slutten av september...
Tor Kristiansen
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Yrende fugleliv ved Dilleviksjøen
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Blomsterprakt i september

Kallaksjøen

Forelskede kanadagjess

Sangsvaner koser seg i vannkanten
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Hva skjer á? For barn og unge i kirken
Riv gjerne ut denne siden og heng den
opp på tavlen hjemme!
Glemte du påmeldingsfristen?
Bare ta kontakt!

Kanskje strikke litt, lese avisa og ta en kopp kaﬀe. Det
blir ekstra koselig hvis dere også er med.

3-åringenes dag i kirka.

5-åringenes dag i kirka.

Fet kirke søndag 18. nov. kl 13.00 - 14.00
Dette er 3-åringenes dag i Fet kirke. ta med deg et
kosedyr eller en dukke og kom og bli med på en liten
stund i kirken. ta gjerne med deg hele familien din.
Påmelding innen 15. november.

Fet kirke søndag 18. nov. kl 16.00 - 17.30
Har du tenkt på at Jesus og Kaptein Sabeltann kan ha
noe til felles? Det har vi og nå ønsker vi alle som fyller 5
år i år velkommen til Fet kirke, så vi kan fortelle om
Jesus og Kaptein Sabeltann. Det er veldig fint om du har
lyst til å kle deg ut, og kanskje har du en venn du har
lyst til å ta med.
Påmelding innen 15. november.
Vi gleder oss til å treﬀe deg!

Høstens datoer: Første gang er 19. sep. kl. 17.00 –
18.00. Det er tre onsdager det ikke blir i høst, det er 10,
17 og 24. okt. Siste gang før jul er 28. nov. og da må vi
ha en liten juleavslutning.

Alle arrangementer for barn og unge er gratis.
Før jul har vi også en veldig koselig stund i Fet kirke
med en forestilling som heter:

Jul med Prøysen
Fet kirke, mandager kl. 11.30 - 13.00.
Babysang er en hyggelig og uformell møteplass for
voksne med baby i alderen 2-12 måneder. timen er
todelt. Vi synger og leker i ca. 45 minutter, etter dette
har vi frilek og sosialt samvær. tilbudet er gratis. Det
kreves ingen påmelding – alle er hjertelig velkommen.
Høstens datoer: 29. okt. - 5. nov. - 12. nov. - 19. nov.
og 26. nov.

Sang og fortellerstund
for deg som er 4 – 7 år

Fet kirke tirsdag 4. desember kl. 17.00
Det kommer to unge skuespillere til oss i Fet kirke og
forteller og synger kjente sanger som alf Prøysen har
laget. Dette er en forestilling som er laget for
barnehagebarn, men den er også veldig koselig for oss
som husker alf Prøysen fra vår egen barndom.
Forestillingen er gratis.
Jeg håper du har lyst til å være med. Kanskje har du en
venn som også har lyst til å bli med?

I alle aktivitetene er det Elisabeth menighetspedagog du/dere vil møte.

Skulle du ha noen spørsmål til noen av aktivitetene som er nevnt, er det bare å ta kontakt.
Mobil: 917 18 938
Påmeldinger sendes til E-post: elisabeth.amundsen@fet.kommune.no
www.fetogdalenkirker.no Her kan du finne info om ting som skjer i menighetene våre.

alle er hjertelig velkommen.

Fet kirke onsdager kl. 17.00 - 18.00
nå starter vi opp med noe nytt i Fet kirke på onsdagene.
Vi ønsker alle i alderen 4-7 år velkommen til en sang- og
fortellerstund. Det er koselig når noen leser høyt fra en
bok, eller forteller en historie, og disse onsdagene vil vi
gjøre nettopp det. noen ganger er det bibelfortellinger,
andre ganger fra en eventyrbok. Vi skal også synge enkle
sanger sammen som vi finner i 4-årsboka og 6-årsboka.
Kanskje har du lyst til å tegne litt fra noen av fortellingene du hører, eller leke litt. Det er mye vi kan finne
på i kirka vår.
Så håper jeg det er noen voksne som vil være med.

Delta treff

Fet kirke 27. okt. 17. nov. 8. des. kl. 12.00 – 16.00
Du som fyller 8 – 10 år i 2018 får invitasjon i posten til
tre spennende lørdager i Fet kirke. I høst skal vi sammen
lage seil til en liten båt, fylle et lite tak med engler og
mye mer.
Deltatreﬀet er åpent for alle barn i aldersgruppen 8 – 10
år. Kom og bli med! Påmelding innen torsdag før hvert
treﬀ.

På Misjonshuset i Faldalen:

TGIF (thank god it´s Friday)

Yngres I, (2.- 4. klasse)

Et tilbud til ungdom fra 8. klasse og oppover. Det er
samlinger ca. annenhver fredag på ulike steder.
Kontaktperson: tobias Wessel, t. 450 65 000

annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30. Spill, hobby,
klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med salg av bolle
og drikke.
Dato: 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:15/10, 29/10, 12/11, 26/11 og 10/12.

...og på Kringen:
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

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.

Nedre Romerike
Sykepleier Elin Skogly
Telefon: 94 89 35 53

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

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

Når vi blir Lillestrøm kommune

Kirken til stede der folk er
Arbeidet med å etablere Lillestrøm kirkelige fellesråd
er i gang. Ansatte i fellesrådene, noen frivillige fra
menighetsrådene og folkevalgte representanter fra
fellesrådene er involvert i prosessene. De har blitt
enige om visjonen: „Kirken til stede der folk er”.
Sammenslåingen av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner
bidrar til omstilling og endring for de tre kirkelige
fellesrådene som skal slås sammen til ett kirkelig fellesråd med representanter fra de tre kommunene. navnet
Lillestrøm kirkelige fellesråd er vedtatt av den kirkelige
fellesnemnda som er etablert for å ta nødvendige avgjørelser for det nye fellesrådets oppgaver.
Kunnskap og forståelse for endringen er viktig for å
lykkes med sammenslåingen, og sentrale suksesskriterier
er blant annet involvering og medbestemmelse. Undertegnede er ansatt som prosjektleder i sammenslåingsprosessen, og jobben består i å bidra til å føre virksomheten
i de tre kirkelige fellesrådene fra sin nåværende tilstand
og fram til ønskede mål for endringen.
alle ønskede mål er ikke realisert ennå, men kirkelig
fellesnemnd har vedtatt ambisiøse mål for det nye fellesrådet i prosjektets styringsdokument: Det nye fellesrådet
- skal gi innbyggerne et godt tjenestetilbud med god
service og god tilgjengelighet.
- skal bruke digitale verktøy i tjenesteutviklingen.
- skal ha en sunn økonomi.
- skal ha et godt forhold til den politiske og administrative ledelsen i Lillestrøm kommune.

Overordnede mål:
Tro og samhold:

Lillestrøm kirkelige fellesråd skal legge til rette for at
innbyggerne gjennom sin lokale menighet, gis anledning til å utøve sin tro og oppleve samhold i et kristent fellesskap i hverdag, høytid og for livets
merkedager.

Verdier:
Lillestrøm kirkelige fellesråd skal delta i arbeidet med
å fremme kirkens rolle som verdibærer i samfunnet.

For å arbeide med verdier, tro og samhold vil Lillestrøm kirkelige fellesråd bidra med å legge til rette
for et levende lokalsamfunn gjennom å styrke soknet
i tros-, omsorgs- og handlingsfellesskap. Dessuten vil
det arbeides for å videreutvikle gudstjenestelivet og
ritualene slik at folk opplever gode møter relatert til
sin egen virkelighet.
Vi gleder oss til å arbeide videre med sammenslåingen.

i Fet kirke

For 40 - 45 år siden fikk Fet menighetsråd beskjed
om at det ikke lenger kunne brukes en skål eller et
fat når man tok opp offer i kirken. Vi fikk se bilder
av forskjellige typer offerposer, de var
pene, funksjonelle og dyre. Etter litt
prat fram og tilbake ble vi enige
om å lage dem selv. Jeg var
medlem av menighetsrådet
den gangen og tok jobben
med å finne en løsning.
På Østersund ungdomsskole hvor
jeg hadde
mitt
daglige
virke, la jeg
fram problemet
for vaktmester
Petter Skjønhaug fra
Roven. Han så på bildene
jeg hadde med av offerposene, og fant straks
løsningen. «Jeg lager ringer
av tre med håndtak, så får du
sy posene» sa han.

hadde festet med reimer flettet av tynt lær.
nå lurte jeg på hvordan vi skulle får festet posene, men
også her hadde Petter løsningen. Han brukte noen små
stifter, og så var posene ferdige.
De ble tatt i bruk med en gang og er i
bruk den dag i dag.
Også i Dalen måtte de ha
offerposer.
Kapellringen der
fikk se våre
poser og lagde
sine nesten
maken. Det var
trygve Kinn som
lagde tre-ringene.
Hvem det var som
sydde posene, vet jeg ikke.
Posene brukes i dag og er
like fine.

Grete Borud

Ja, jeg tenkte litt, så kom jeg
på Olav aurvåg på Ekornes.
Kanskje han hadde noen
stoffbiter.
Jeg kjørte dit ned og traff
aurvåg og forklarte hva vi holdt
på med. Han fant med en gang
noen små lapper med rød velur
som han mente burde passe.
Jeg var enig, de passet veldig godt.
Jeg kjørte glad tilbake. På skolen
traff jeg Petter som hadde
diametermålet på tre-ringene.
Hjemme om kvelden sydde jeg
poser. Dagen etter kom Petter med
nydelige tre-ringer med håndtak han

Prosjektlederen skal sammen med kirkevergene i de tre
fellesrådene sikre en god omstilling ved å ivareta og
trygge ansatte, bygge en felles kultur og gi opplæring og
støtte til alle som blir berørt av sammenslåingen.
I arbeidet med å utvikle en felles visjon og overordnede
mål for Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansatte og representanter fra menighetsrådene og fellesrådene hatt
flere workshops. Den 12. september vedtok den
kirkelige fellesnemnda en visjon og overordnede mål
som skal være førende når administrativ organisering,
tjenesteutvikling og andre oppdrag/delprosjekter skal
planlegges og gjennomføres.
Kristin Kyhen Ramstad
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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

Gansdalen Normisjon

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

Onsdag 24. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Besøk av alf Henry Rasmussen
Mandag 29. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
Besøk av Marit Myklebust
fra Behandlingstunet i Fetsund (Faldalen)

Mandag 19. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
tove og Einar Bondevik synger og spiller.
Onsdag 21. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Besøk av Daniel Johannessen
Desember
Onsdag 5. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Besøk av Erik Wilberg
Onsdag 19. kl. 19.00 Møte på bedehuset

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

trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

Snakke med noen! Ring 815 33 300

Kringen HØSTEN 2018

Fetsund Normisjon
Oktober
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.

annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30. Spill, hobby,
klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med salg av bolle
og drikke.
Dato: 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: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.

Lørdagstreff

Seniortreff

Lørdag 27. okt. kl 16.00 Markering av Fn-dagen
Kaﬀe og vafler,
Kansje noe mat fra andre land
Utloding.

Kjellaug Solemdal 473 17 778
kjellaugsolemdal@gmail.com

• 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
FEt MEnIgHEtSBLaD
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Første torsdag i mnd. kl 11.00 - 14.00
11. okt. Kjell a. Skartseterhagen: „Pilegrimsveien og målet
- i går og i dag”
1. nov. Øystein Sørbye: „I skyggen av krigen.
tanker om livsvalg, som sønn av en som overlevde
fangenskap i tysk konsentrasjonsleir”.
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

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

Kontaktperson: tobias Wessel, t. 450 65 000

Fetsund Normisjon kan også tilby:
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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

Lørdag 15. des. kl. 13.00 grøtfest
Vi pynter jultre og snakker om
tradisjoner rundt jul. Utloding.

Yngres I, (2.- 4. klasse)

• Bibel- og samtalegrupper
• Kvinneforening
• Fotballgruppe

er plassen for liten og stor

På Kringen er det lørdagstreff 1 gang i måneden for
kvinner og barn med flyktningbakgrunn. Vi har speideraktivitet som for øyeblikket har ca 50 aktive speidere i
alle aldre, og seniortreff i samarbeid med normisjon og
Fet menighet. Disse treffene er torsdag 6 ganger i løpet
av året. Vi har også loppemarked og påskeverksted med
trofaste hjelpere og givere. Vi trenger flere støttespillere
FEt MEnIgHEtSBLaD
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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 ønsker nye medlemmer velkommen!

Hjemmeside: www.kringen.org
Velkommen til å være med!
Kringenveien 1, Fetsund
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Denne boka bør du ha

Vebjørn Horsfjord har
skrevet en bok som
mange vil kunne ha
bruk for. ”Religion i
praksis” (Universitetsforlaget 2017) er en
bok du ikke behøver å
lese fra perm til perm.
Men den gir en god
oversikt over viktig
kunnskap vi har bruk
for når vi diskuterer
skikker og levemåter
med vår nabo, arbeidskollega, eller kaster oss
inn i debatten om religion på et generelt grunnlag. Eller
når du skal invitere til bursdagsfest hvor noen av de
inviterte har en ukjent kultur og religions- bakgrunn.

I slutten av boka har Vebjørn Horsfjord laget en epilog
som han kaller ”skikk og bruk i det flerreligiøse
Norge”. Dette inneholder en rekke gode råd og refleksjoner når vi drøfter religiøse utfordringer, også når diskusjonen går feks. innenfor Den norske kirke.

”Det vi trenger for å leve godt sammen på tvers av
religiøse forskjeller i det norske samfunnet, er ikke flere
enkle svar. avisspaltene og radio- og tV-studioene er
fulle av folk som tilbyr klare svar og enkle løsninger. I
stedet for flere svar trenger vi at flere stiller gode spørsmål.” (Horsfjord 2017, s. 199) Denne boka bidrar til
dette.
Harald Støvind.

SLEKTERS GANG

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

Boka inneholder beskrivelser av religionene buddhisme,
hinduisme, islam, jødedom, katolisisme, ortodoks kristendom, protestantisk kristendom og sikhisme. Innenfor hver av religionene er det følgende underkapitler:
Hjemmet og dagliglivet, Kroppen, Maten, gudshuset,
Året, Livet og Lederne. Med andre ord er dette viktige
områder for våre liv og fellesskap.

Utleie av Kringen

- Minnesamvær
- Møter
- Barnedåp
- Barneselskap
- Konfirmasjon
Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute.
Ring i god tid og spør om pris og om vi har
ledig.
Kontakt Kjellaug Solemdal
tlf. 473 17 778

FEtSUnD KFUK -KFUM
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Nå har du muligheten eller kjenner du noen som bør oppfordres til å stille
til valg i menighetsrådet?

Valgene foregår sammen med kommune - og fylkestingsvalget 9. september 2019. Valgperioden er fra 1.
november 2019 til 1. november 2023. Fet og Dalen menighetsråd skal sammen med tre menighetsråd fra
Sørum og Skedsmo kommuner danne det nye Lillestrøm Kirkelige Fellesråd.
Her blir det viktig å ta vare på gode ting fra våre menigheter, og samtidig utvikle noe nytt siden vår kirke blir
større.

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: gjermund Moe
telefon: 911 62 239
moe.gjermund@gmail.com

Valgkomite i Fet menighetsråd:
Kjellaug Solemdal mob.: 473 17 778 eller
Lise Wigernes mob.: 979 73 203

Døde

Døpte
thor Edvin Hoddø
Hermine Johnsen Karlsrud
Michelle Juliane Barikmo
Oliver Lunna Hermansen
Kasper Flinterud Karlsen
Isak torp
Balder Innset Westby
Brage Innset Westby
Synnøve Flinterud
guldbrand tyskeberget

Osvald Snortheim
Ranveig Margrethe Raasok
Mette Wiker Syversen
trygve Lund
torbjørg Hjertager
Marit Ovrid
Randi Skaug Væråmoen
Odd nærby
Kai-Johan aaseby
aase Bråthen
aud Helene Endresplass
Ellen Margit Jansen
Borghild Marie Lillebo

f.1935
f.1935
f.1948
f.1941
f.1937
f.1929
f.1937
f.1931
f.1939
f.1932
f.1944
f.1936
f.1926

Vigsler

Iselin Høgbakk Ophus og adrian Edlund
Heidi Vollan Skjønhaug og Jonas Vollan
gun Ellisiv Olafsen og Markus Kwesi Barry
Susan Hårstad Elvhaug og Eirik thoresen
Kristina Mariah Bleken og thomas Ragnøy
Jane Rakel Olaisen og tallak tveter

Kirkering
Bli med i

for Fet kirke og gravkapell
Jeg ønsker å starte en kirkering for Fet kirke og gravkapell. Det er mange
små oppgaver som frivillige kunne gjøre som de ansatte ofte ikke har tid
til. Det dreier seg om litt vask og pynting – både ute og inne - å ta en
ryddesjau når det trengs. Det hoper seg opp litt rot av og til.
Fet menighetsråd og de ansatte synes dette tiltaket er meget positivt.
Det lille ekstra gjør ofte en stor forskjell.
Hvis du kunne tenke deg å bli med i en slik kirkering så kontakt:
Lise Wigernes – tlf.: 979 73 203 e-post: lizawig@hotmail.com
Lise Wigernes

Vedr. valg i Dalen menighetsråd: Elisabeth Ruud tlf: 993 02 157 epost: ruudmuri@enebakkneset.no
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Fet og Dalen
kirker

www.f etogd ale nkirk er. n o
men ighe tsko nto ret@fet.kommune. no
Fet og Dalen kirkekontor
Postadresse: 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
Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Håkan Thorängen
hakan.thorangen
@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: 26. oktober 2018
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Klokkene kaller på deg

Menighetspedagog:
Elisabeth Amundsen
Mobil: 91718938
elisabeth.amundsen
@fet.kommune.no

Søndag 14. oktober
Fet kirke kl. 11.00
Høymesse med dåp
21. søndag i treenighetstiden
Lukas 16,19-31
Søndag 21. oktober
Fet kirke kl. 11.00
Dåpsfestgudstjeneste
20. søndag i treenighetstiden
Johannes 12, 35-36
Lørdag 27. oktober
Fet kirke kl.12-16
Delta-treff for 8-, 9- og 10-åringene
Søndag 28. oktober
Fet kirke kl. 11.00
Kulturgudstjeneste i Kulturuken
Allehelgenssøndag 4. november
Dalen kirke kl 11.00:
gudstjeneste med lystenning
Enebakkneset kl. 14.00:
tenning av lys for de som er gått bort siste året.
Fet kirke kl. 17.00:
Ord og toner i sorg og savn. Lystenning
Søndag 11. november
Fet kirke kl. 11.00
Høymesse med konfirmantene
Lørdag 17. november
Fet kirke kl. 12-16
Delta-treff for 8-, 9- og 10-åringene
Søndag 18. november
Fet kirke kl. 11.00
Dåpsfestgudstjeneste
Johannes 9,1-7 og 35-38
Fet kirke kl.13-14:
3-åringene møtes i Fet kirke med
kosedyrene sine
Fet kirke kl. 16-17.30:
Sjørøverfest for 5-åringene
Lørdag 24. november
Fet kirke
11-åringene overnatter i kirken
Søndag 25. november
Fet kirke kl. 11.00
Delta-gudstjeneste med 11-åringene
Fet kirke kl. 18.00
Lysmesse
Matteus 5,14-16
Med forbehold om endringer. Se avisene og
hjemmesiden for mer informasjon.

www.fetogdalenkirker.no
QR-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside
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N r. 4 - o k t o b e r 2 0 1 8

64. årgang

sammen på veien

