Jorden tar himmelen i favn
Av biskop Atle Sommerfeldt

«Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i
skjul» begynner en
kjent og kjær julesang.
Det er vel flere enn
meg som synes det var
litt rart at Jesus ble
født i vedskjulet når
det ble lest at han ble
født i en stall. Min
undring har jeg
tydeligvis ikke vært
alene om – i den nye
salmeboken er det forklarende note som sier
at «skjul» betyr «i det
skjulte». Erik Hillestads nye oversettelse
flytter fokus fra skjulte
engler til den første
natten de nybakte foreldrene har med sitt
førstefødte barn:
«Stille natt. Hellige
natt. Alt har søvn og
mørke tatt. Trofast
våker de hellige to.
Varsomt vogger de
barnet til ro.» Slik
kan det ha vært denne
første natten slik så
mange foreldre har
erfart, når angsten
under graviditeten og angsten for fødselen er forløst i et skrikende nytt menneske som etter sitt
første måltid sovner tilfreds ved mors bryst. Den hellige natten er en natt gjenkjennelig for
alle som har opplevd den nyfødtes første natt. Den hellige natten er en alminnelig natt.
Den hellige natt er en alminnelig natt og en helt ekstraordinær natt. Enhver fødsel er et
under, men denne natten er underet også et mysterium som er større enn vi kan fange med vår
tanke og vår kunnskap. I denne natten, den gang i Betlehem, ble Gud menneske og flyttet til
vår verden. Barnet ble født for at vi mennesker skulle vite hvordan Gud er når Gud holder på

i vår virkelighet og i vår verden. Større kan en natt ikke være. Himmelen er kommet til jord.
Men for de to er livet som foreldre slik det er for alle foreldre. Barnet må ha mat fra mors bryst og
det må vaskes og stelles. Når Maria legger barnet til brystet, tar hun himmelen i sin favn: «Jorden
tar himlen i favn» som Hillestad uttrykker dette største av alle mysterier.
I et ikon jeg fant i Jerusalems Gamleby, malt av nonner som holder fredens og forsoningens fane
levende midt i konflikten, fremstilles flere av begivenhetene julenatt. Et av dem er Maria som
vasker den nyfødte Jesus i et vaskevannsfat. Slik må det jo ha vært. Men alt er ikke bare det vi ser. I
ikonet har vaskevannsfatet en gjenkjennelig form som finnes i alle norske lokalsamfunn. Det er
formet som en døpefont. Julenattens alminnelige handling når mor vasker barnet ble et tegn på at
Gud vasket meg da jeg ble døpt slik at jeg ble klargjort for livet i Guds lys.
Slik Maria gjorde himmelen klar til å leve på jorden da hun vasket barnet, gjorde Gud meg klar for
himmelen da jeg ble vasket i dåpens vann. Gud tok meg i sin favn og ga meg og alle som deltar i
dåpsgudstjenestene glimt av himmel.
Fredfull julefeiring!

et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens
Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive,
hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem,
siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var
lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og
hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke
husrom for dem.

D

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken
sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble
overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias,
Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en
krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La
oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de
fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på
det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett;
alt var slik som det var sagt dem.

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

Julefred

Denne gangen
finner du bl.a.:

Biskopens julehilsen

Tor Kristiansen

Nå har du igjen julenummeret i hånda.
Her vil du få en oversikt over det som skjer i kirkene våre av konserter og gudstjenester fram mot jul og i julehøytiden.

Fet Kunstforenings
høstutstilling

Og så skal vi pynte juletreet. Det vil si: se litt nærmere på tingene vi pynter juletreet med. Og litt til for å fylle de 24 sidene.
Jeg synes forøvrig det ikke er så lenge siden jeg pynta fjorårets juletre.
Hvor ble dét året av? Årene haster avgårde som trøgstadekspressen på riksvei 22,
der den nesten ikke engang tar seg tid til å lesse på og slippe av de heseblesende
pendlerne...

Historier om juetreet
Jul i kirkene våre

Desember er årets mest masete tid. Men jeg håper at julehøytiden kan bli et
stoppested - en holdeplass - der vi alle kan stige av den travle hverdagen en liten
stund og la julefreden senke seg ned over oss.

Tilbud til barn og umge i
kirken

Jo, vi ser fram mot jul, og ønsker våre lesere en riktig god høytid!

Årets 50-årskonfirmanter

Det var ikke rom for
dem i herberget.
Juleevangeliet i lukas 2 har en liten innskutt, men ikke
ubetydelig setning. Vi kjenner kanskje best til den eldre
formuleringen: …for det var ikke rom for dem i herberget. i den nye bibeloversettelsen, står det: Hun
svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Uansett, denne lille årsakssetningen i Jesu
fødselsfortelling stikker seg ut i juleevangeliet. Den aktiveres hvert år, for det er som vi ennå forsøker å bo oss
til.
Fra den ellers så fredfulle fødselsfortellingen holdes
bisetningen om herberget, som ikke ble gjestet, frem.
Dette til tross for at Maria og Josef som ventet barn
kom til slutt frem til den fredelige stallen utenfor byer
og tettsteder, og det gikk fint med fødselen og med dem
alle tre.
Men hvorfor var det ikke husrom for Maria og Josef?
trolig var det slik på den tiden at en kvinne som kunne
vente barn når som helst ikke kunne ta inn i andres
hjem. slik var de kulturelle og religiøse reglene. et hus
som huset en fødsel, stengte alle andre ute. skulle Maria
ha født i herberget eller i fremmedes husrom, ville huset
måtte tømmes for alle andre. Det var derfor ikke plass
til dem i herberget. For oss er dette en fremmed begrunnelse, men den gang hadde de også sine renhetsforskrifter både for å beskytte sin flokk og for å beskytte

La oss be..

Forside:
„Madonna og barnet”
ca 1525 - 1535
Ukjent norditaliensk
kunstner.

Hellige barn fra betlehem som ikke selv tok
plass i herberget,
- vi ber for alle hjemløse og for dem som
strever med å finne ro.
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Anne Borgen

barnet som skulle komme. For alt vi vet, kanskje det var
Maria og Josef som valgt bort å tre inn i et fremmed
husrom langs veien. De valgte et annet sted som bedre
sikret freden før det skulle skje.
Det skal feires jul i mange hjem. Kanskje er det noen
hjem som er redde for at det skal komme noen som
ødelegger den skjøre viktige familiejulen. eller kanskje
er det andre som føler at de ødelegger julefeiringen fordi
de ikke greier å slutte seg til den hyggen som det bygges
opp til i julen. Hos andre igjen står kanskje en plass tom
i år, og julens rom er under sorgens og savnets tak.
…for det var ikke husrom for dem.
Vi mennesker kan trenge mye plass.
Juleevangeliet nevnte dette, og det er ikke ubetydelig.
Frelseren ble født inn i verden i et lite stallrom. Fra det
stedet ute på betlehemsmarken lot gud verdens største
romslighet vokse frem.

Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderum,
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum,
Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt,
Jeg kan deg aldri glemme,
Velsignet Julenatt!
(brorson)
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Kunst i medvind

Joda, du leste riktig. Fet Kunstforenings høstutstilling
vitner om at det rører seg i den lokale kunstverdenen.
Det er tydelig at interessen for kunst er stigende og at
det er mange kreative personer i lokalmiljøet. 142
arbeider av 39 medlemmer ble stilt ut på galleri
Vinkelen 28. okt - 18. nov.
en rekke forkjellige teknikker var representert, olje,
akryl, akvarell, tegning, foto, tekstil, giclée, silketrykk,
monoprint. Og kvaliteten er bra.

Over: „Far og sønn” (Espen Arnesen)
Til venstre: „Bjørkelund” (Astrid Magnus)
Underst til venstre:
„Vann med seilbåter” (Inger Lilleberg)
Underst til høyre:
Ellen Mette Berntsen og Lars Bjerke sørget for
„live” bakgrunnsmusikk på åpningsdagen.
Foregående side
Til venstre: „Solnedgang over lensen” (Glenn Nilsen)
Til høyre:”Fugleberg” (Kirsti Steinsland)

Menighetsbladet tok en prat med en av utstillerne,
Merete Flaten fra Gansdalen. Hun er forøvrig
debutant, og dette er aller første gang hun stiller ut.

arbeider med, Og jeg ser fram til flere utstillinger etterhvert, kanskje en separatutstilling når jeg får bilder
nok...

Hva fikk deg til å begynne å male?
- Det ble mange lange dager da jeg ble uføretrygdet i
mars, og måtte finne på noe. Og så har jeg en god
venninne som maler. Hun fikk meg med og vi begynte
å male sammen.

Ditt forhold til kunst?
- Kunst er så mangt, og man trenger egentlig ikke å
være så dyktig. Det er alltid en der ute som synes det er
fint det du skaper. Men det viktigste er jo at man har
glede av det selv og får en rikere hverdag.

Interessen for å male har du altså ikke hatt så lenge?
- Nei, kun et års tid, men dette året har
jeg da også hatt veldig stor glede av
malingen. Når jeg tar malerpenselen i
hånda så glemmer jeg tid og sted og er
kun til stede i det jeg gjør.
Og så skriver jeg dikt - noe som har
gitt meg mye. Jeg ser for meg å kunne
få til en kombinasjon av diktningen og
malingen.
Det er veldig fint og viktig for meg å
ha noen å være sammen med, ha en
tilhørighet - å være en del av noe. Derfor har jeg blitt med i malegruppa i
kunstforeningen.
Og så ble det medlemsutstilling!
- Ja, og det er spennende og morsomt å
være med å stille ut, vise fram det jeg
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Tor Kristiansen

Kjersti og Jan Mjåvatn fordyper seg i kunsten

Galleriet var fullt av flotte arbeider. Her en av veggene

Merete ved maleriet „En dag er forbi”
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En liten
legende om
juletreet

Juletreet er
stappfullt av
symbolikk
Når vi tar fram alle de røde dukene og juletreet,
da sprer julestemningen seg i huset. Det er fint å
minne hverandre på at julepynten også peker på
Jesus, og hvem han er. Har du tenkt på hvorfor vi
pynter juletreet med akkurat de tingene vi gjør?

Inn i den kalde mørketiden i nord sendte Gud avsted fire engler for å forkynne juleevangeliet.
Håpets engel, troens engel, Kjærlighetens engel og
gledens engel dalte ned fra den stjernegnistrende
himmelen og inn i endeløse granskoger. Der var det
mørkt, men gud blinket med den største stjernen på
himmelen over dem.

Julepynten er stappfull av symbolikk.
Den vil si oss noe:

Håpets engel så trær som ikke visner, men som tåler
vinterkulden slik det livet er som ikke døden kan
overvinne.

Stjernen i toppen av treet minner oss om
betlehemsstjernen som ledet de tre vise menn til
stallen og krybben. Nå viser stjernen oss veien til
Jesus. glitteret går fra stjernen og nedover hele
treet.

Troens engel så trær som bærer korsets hellige seierstegn på grenene sine.

På treet har vi lys. Jesus er verdens lys. Han kom
til vår verden, og den som følger ham skal ikke
vandre i mørket, men ha livets lys.

Kjærlighetens engel så trær som var tette som kjærligheten, og som brer ut sine grener til vern for alle
skogens fugler og til ly for dyr på marken.

Hjertene minner oss på guds kjærlighet til oss.
Gledens engel frydet seg stort over grantrærne, og ba
de tre englene om å finne gaver til disse.

Julekulene minner oss om jordkloden. gud elsket
oss så høyt at han kom til vår verden. Han ble født
i en stall. Han døde for oss på et kors.

Håpets engel satte lys på de vintergrønne grenene.
troens engel hengte på skinnende blanke kuler som
tegn på troens frukter. Kjærlighetens engel sørget for
at det i ly av grenene lå gaver til alle. gledens engel ba
alle opp til dans under stjerneglansen og sang:
Glade jul hellige jul engler daler ned i skjul – hit de
flyver med paradis grønt…

Jeg ble så glad da barna laget lenker av glanspapir i
barnehagen til juletreet vårt. lenkene er et symbol
på fellesskap og samhold. Vi er et fellesskap av alle
folkeslag og nasjoner.
Englene forkynte det gode budskapet om Jesus til
hyrdene på marken. Nå er det vi som forteller det
videre. englene og stjernen vitnet på hver sin måte
om han som kom til oss i julen.

Anne Borgen

På flaggene har vi kors. Korset minner oss på hvorfor Jesus kom. På korset ga han livet sitt for oss.
Gavene under treet kan minne oss på at Jesus er
den aller største og viktigste gaven.
Fedrrik Larsen-Mehren
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Undring og tro
Føret var godt, skiene gled nesten uten motstand og
løypene var nykjørte. Det var såpass kaldt at det ikke
ble lange pauser, men noen steder måtte jeg stoppe opp
og nyte. Når den norske ellheimen viser seg i all sin
prakt, med vintersol og krystallklart hvitt lys, så er det
ikke mange steder det er bedre å være! i noen lange
motbakker kjente jeg at kroppen arbeidet hardt. ikke
som for 30 år siden, men nok til å sette pris på at det
fungerte. Virkelig noe å takke for.
Jeg takket gud. ifølge min kristne tro så er livet en god
gave. gud er skaper av både naturen og av mennesket.
Det er en dyp sammenheng mellom oss mennesker med
kropp og sjel og gud vår skaper.
Jeg fornemmer noe av dette på turene i naturen. Det er
det mange som gjør. er ikke denne undringen som slår
oss naturelskere når vi får oppleve å være en del av skapelsen en fornemmelse av gud? salme 8, 4-5a; «Når jeg
ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og
stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, at
du kommer det i hu?»..
eller lovsangen i Jesaja 6,3; «Hele jorden er full av hans
herlighet». Den sangen toner også i naturen opplever

jeg, og du finner den igjen i gudstjenesten, under nattverdliturgien lyder denne lovsangen. Da lovsynges gud
som skaper og frelser.
Dette punktet er vanskeligere å forklare på noen få linjer
enn å beskrive skituren. Men forsøksvis vil jeg si det
slik; alt det gode i skapelsen finner du i gud,dvs også
skiturene dine kan forståes som en gave fra gud. Når vi
opplever det gode i livet og fornemmer en dypere
sammenheng i tilværelsen enn vi kan sette ord på så
nærmer vi oss det som mange forbinder med det vi kan
kalle gud. Og når vi finner igjen den sammenhengen i
gudstjenestens lovsang til gud så er det flere likheter
mellom naturopplevelsene og gud enn det er forskjeller.
Men forbindelsen går ikke bare fra skituren til gudstjenesten, men fra gudstjenesten til skituren. troen på at
skiturer, og andre naturopplevelser gir nærhet til og fornemmelsen av noe som er større enn oss selv, gjør opplevelsen og takknemligheten over å få del i dette, ennå
rikere. For mange blir natur og gudstjeneste et både og.
Det ene forsterker det andre.
Øystein Buer

Du som bor i Gansdalen
eller på Enebakkneset...
Synes du det er viktig å ta vare på lokale tradisjoner,
lokalt menighetsarbeid og lokale kirkeskatter?
Det går imot en sammenslåing av Fet, sørum og
skedsmo til storkommunen lillestrØM.
Dalen Menighetsråd er et eget lite sogn, men blir en
veldig viktig brikke i et stort puslespill. Vi ønsker å beholde våre tradisjoner, skape nye tradisjoner og lokale
begivenheter. ta vare på vårt lokale arbeid i menighetsrådet og ta vare på menneskene i vår menighet.
selvfølgelig skal vi også samarbeide godt med Fet
Menighetsråd og storkommunen. lokalsamfunnet vårt
er viktig. selv om vi blir kalt lillestrøm er vi fortsatt
gansdalen og enebakkneset. Vi som bor her vil alltid
være gansdøling og neskælling. Dalen Menighetsråd
gjør en jobb for å drifte kirken, menigheten og arbeidet
rundt arrangementer. Vi arbeider tett opp mot prostiet
og bispedømmet.

Hvert medlem i rådet er også i et utvalg som Fellesråd,
gudstjenesteutvalg, trosopplæringsutvalg og kulturutvalg
hvor vi går dypere inn i materien for planlegging.
i tillegg til prest og kirkeverge er vi i dag 5 medlemmer i
rådet. Noen av oss har sittet der snart i 8 år og har lært
utrolig mye på denne tiden. Vi har et godt miljø i rådet
og fungerer godt sammen. Vi ønsker å gi det beste til
vår menighet.
Neste høst er det valg igjen og vi trenger nye medlemmer til rådet vårt. er du en av dem som virkelig
forstår viktigheten av det vi gjør og viktigheten av
fremtidig eksistens så håper vi at du er positiv til en
periode i Menighetsrådet. Vi vil foreta en ringerunde.
Men har du allerede lyst til å si ja, kan du sende en mail
til ruudmuri@enebakkneset.no eller ringe til leder
elisabeth ruud 993 02 157
Dalen Menighetsråd

Her er våre «kirkeskatter» som vi vil ta godt vare på:

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

KJØKKEN
SPISEBORD
BOKHYLLER
mm
Besøk oss på
Facebook
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Dalen kirke
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Adventskonsert

Julens
gudstjenester

Fet kirkekor og
Fet bygdekor

Julaften:
Fet kirke kl. 14.00 og 16.00
Dalen kirke kl 15.00
1. juledag:
Fet kirke kl. 11.00
2. juledag:
Dalen kirke kl. 11.00

Fet kirke
Søndag 9. des.
kl. 19.30

Fauna
vokalkvintett

Vi synger og
spiller jula inn
Kor, korps og allsang
Fet kirke
Søndag 16. des.
kl. 17.00

LJOS
Fet kirke
Torsdag 22. nov.
kl. 19.00

Julekonsert

Christmas
lights
Fet kirke
Torsdag 29. nov.
kl. 19.00

Barneteater
Jul med
Prøysen
Fet kirke
Tirsdag 4. des.
kl. 17.00

Kulturskolens
julekonsert
Fet kirke
Mandag 3 des.
kl. 19.00

Hva skjer’a?

For barn og unge i kirken
Riv gjerne ut denne siden og heng den
opp på tavlen hjemme!
Glemte du påmeldingsfristen?
Bare ta kontakt!
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 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?
alle er hjertelig velkommen.

Deltatreff 8. desember.

Fet kirke kl. 12.00 – 16.00
Vi pynter den lille kirken med engler så den er klar til
jul. Kanskje må vi lage litt ekstra pynt. Vi har et lite
juleverksted. Vet du egentlig hvorfor vi feirer jul? Vi
leter litt i bibelen og ser om vi kan finne en fortelling
om den første julen. Om været tillater det, tenner vi
bålpannen vår og griller pølser, vi må jo innvie barnas
kirke. Jeg gleder meg veldig, håper du kommer! Det er
veldig fint om du har lyst til å ta med en venn.
Påmeldingsfrist torsdag 6. desember til elisabeth
Menighetspedagog. e-post:
elisabeth.amundsen@fet.kommune.no

Hei, du som fyller 11 år i år!
Lørdag 24. november samles vi i Fet kirke kl. 17.00.
Der skal vi leke, ha aktiviteter ute, om det ikke er for
kaldt, og inne, lage gudstjeneste, spise – ha det gøy
sammen! Når kvelden kommer sover vi over i kirken.
søndag spiser vi frokost sammen og forbereder oss til
gudstjeneste. Når gudstjenesten er ferdig, ca. kl. 12.00,
går vi hjem.
Det er veldig fint om du har lyst til å ta med en venn.
lys Våken handler om å være lys våken for det som skjer
rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for gud
og oss selv.
Påmeldingsfrist torsdag 22. november til elisabeth
Menighetspedagog. e-post:
elisabeth.amundsen@fet.kommune.no

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.

Julekveldsvisa
Dra krakken bortått glaset, så sett vi øss og ser,
og prøve finne leia der julestjerna er,
den blankeste ta alle, hu er så klar og stor
- du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.
Hu er så snill den stjerna, hu blonke’, kan du sjå?
- og nå ska je fortælja og du ska høre på
Den fyste gong hu skinte så laga hu ei bru
imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.
i krubba låg en liten gutt så fresk og rein og go,
og mor hass dreiv og stelte’n og far hass sto og lo,
og gjetergutta der omkring dom kute tel og frå
og bar med seg små lam-onger som gutten skull’ få sjå.
Og tel og med tre vise menn – dom rei i flere da’r
og ingen visste vegen og itte ’hen det bar,
men stjerna sto og blonke på himmelhvelven blå
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå.
Alf Prøysen

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

Året 50-års konfirmanter

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

Årets 50-års konfirmanter fotografert på kirketrappa etter gudstjenesten 30.september. Dagens prest Fredrik LarsenMehren holder et bilde av Karl Linder som konfirmerte dem i 1968.

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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Hvem er dette?

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:
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

Vi lurer på om det er mulig å finne ut
hvem som vier seg og når – på dette
bildet som vi fant under en ryddeaksjon?

Små og store
gaver ønskes
velkommen
til vår
orgelkonto:

Vet du hvem det er så kontakt:
kirkeverge sølvi støvind
Mobil: 928 17 947
e-post: solvi.stovind@fet.kommune.no

1140 69 58878

Gansdalen Normisjon

November
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

Snakke med noen! Ring 815 33 300

Kringen HØSTEN 2018

Desember
Onsdag 5. kl. 19.00 Møte på bedehuset

er plassen for liten og stor

Onsdag 19. kl. 19.00 Møte på bedehuset
besøk av erik Wilberg
trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

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

Fetsund Normisjon
November
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.

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: 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: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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Grøtfest
lørdag 15. des. kl. 13.00
Vi pynter jultre og snakker om tradisjoner rundt jul.
Utlodning.

Kjellaug solemdal 473 17 778
kjellaugsolemdal@gmail.com

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

Ord og toner i sorg og savn

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
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

Allehelgenssøndag 4. november i Fet kirke.
i forbindelse med vårt arrangement på allehelgenssøndag pyntet familien Holter-Hovind vakkert med lys
i år også. tusen takk! Og takk til musikerne som bidro
til en god og minnesrik opplevelse!
Sølvi Støvind
Kirkeverge/daglig leder
Fet MeNigHetsblaD
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Julekonserter og teater!

Tirsdag 4. desember kl.17.00 i Fet kirke
Jul med prøysen

Torsdag 29. november i Fet kirke kl.19.00
Julekonsert "Christmas lights"

Den varme og tradisjonsrike
barneteaterforestillingen «Jul
med Prøysen» tar for seg litt av
alf Prøysens magiske sang- og
tekstmateriale som er skrevet
rundt jul og juletradisjoner.
som en av få, har vi fått lov til
å sette sammen en forestilling
for barn og voksne med nettopp hans kjente karakterer, slik
som teskjekjerringa, Musemor, og mange flere. Forestillingen varer i omlag 40 minutter, og passer godt for
barn fra 3 år og oppover.

Fetsund-jentene Camilla
Fylkesnes Pettersen og
Marie braathen sælen har
fått med seg to eminente
sangere; sibel orsen og
Kim Persson i sangrekken.
i tillegg stiller en håndfull
dyktige musikere opp: alexander Frogner (trommer),
lucas F. Wienskol (piano),
Marcus løvdal (gitar) og
Vetle aasen bekkelund (bass).
et vidt spekter av stemningsfulle julelåter, både kjente
klassikere og skjulte skatter.
billetter kr. 200,- kjøpes ved døra.

Torsdag 22. november i Fet kirke kl.19.00
Fauna vokalkvintett "LJOS" Julekonsert
i denne konserten tar Fauna
for seg både kjente og mer
ukjente norske julesanger, og
gjennom vare, egne arrangementer gjenskaper de
kontrastene mellom lys og
mørke med musikken sin.
Fauna er en av landets
ledende vokalgrupper og består av kvinnelige profesjonelle sangere. De har
sunget i Fet kirke på allehelgens musikkandakt de siste
fem årene og skaper en helt unik atmosfære i
kirkerommet. Nå har de lyset og Jul i fokus.
billetter kan kjøpes ved døra eller på forhånd fra
www.fauna.ticketco.events
ordinær kr. 250,- barn under 12 år kr. 100,student kr. 150,-

Søndag 9. desember kl.19.30 i Fet kirke
Adventskonsert med Fet Bygdekor
og Fet kirkekor, strykekvartett, tenorsolist, gitar og slagverk.
Dette er det niende året bygdas egne kor synger
adventskonserten, og nok en gang skal de skape en
magisk stemning med både kjente og nyere adventog julesanger i nydelige arrangementer.
eva ifrig Johansson og Jo Dalene er musikalske
ledere. billetter: se kirkens hjemmeside:
www.fetogdalenkirker.no

Mandag 3. desember kl.19.00 i Fet kirke
Fet kulturskoles Julekonsert.
gratis konsert.

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

Utleie av Kringen

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

FetsUND KFUK -KFUM

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

Søndag 16. desember kl.17.00 i Fet kirke
Vi synger og Spiller Jula inn.

Fet Røde Kors

Fet musikkråds årlige julekonsert med kor, korps og
allsang. Du kjenner at Julen er nær på denne tradisjonsrike konserten

røde Korshuset Ungdommen
leies ut til møter, selskaper og
sammenkomster.
Kontakt: gjermund Moe
telefon: 911 62 239
moe.gjermund@gmail.com
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Vårin barosen Morland
emil bakke solli
Peder brandvik
Hanna solberg likvern
lucas alexander skistad
Hanna lie bjanes
Magnus sinnerud
Mats burhol eriksson

ida Marie guthu
ida Marie Moren
Hjørdis Faller
Mona gran
Øystein Hillestad
arne bernolf svartbekk
Wenche stenerud

f.1926
f.1932
f.1923
f.1946
f.1941
f.1958
f.1956

En stor takk til
Anders Grøndahl og
Fet formannskap
arbeidet med innsamlingen til nytt orgel fortsetter. et godt kvalitetsorgel i en kirke på størrelse med Fet vil koste ca. 6 – 8 mill. kroner.
Fondet vårt har nå kommet opp i: kr 248 181,52.
inntekter fra konserter i Fet kirke er en del av innsamlingsprosessen.
i den forbindelse ønsker vi å takke anders grøndahl for billettinntektene fra hans konsert 2. september som gikk uavkortet til
orgelfondet! tusen takk!
Jan tore lauritsen har i høst – nærmere bestemt 23. oktober hatt sin
gospel & blues konsert i Fet kirke i år også – den tiende i rekken.
Fet formannskap gav en gave til orgelfondet i forbindelse med 10 års
jubileet for konserten. tusen takk til Formannskapet for en overraskende gave.
Vi tar imot med takk store og små gaver til vår orgelprosjektkonto.
– mange bekker små… Fet menighet orgelfond: 1140 69 58878.
Sølvi Støvind
Kirkeverge/daglig leder

Bli med i Kirkering

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
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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.

Klokkene kaller på deg
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

Kantor: Jo Dalene.
tlf. 63 88 42 01
Mobil:930 58 730
jo.dalene@fet.kommune.no

Søndag 2. desember
Dalen kirke kl.18.00
1. søndag i advent
lysmesse
Prest: Fredrik larsen- Mehren

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

Søndag 9. desember
Fet kirke kl.11.00
2. søndag i advent
Freds- og menneskerettighetsgudstjeneste
(Menneskerettighetene har 70-årsjubileum)
speiderne deltar
Prester: Vebjørn Horsfjord og anne borgen

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

Søndag 16. desember
Fet kirke kl.17.00
3. søndag i advent
Vi synger julen inn
Prest: anne borgen
Søndag 23. desember
ingen gudstjeneste i kirkene i Dalen og Fet

Fet og Dalen fellesråd
leder:
Espen Roy Skaldehaug
tlf. 464 10 438
espen.skaldehaug@bi.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: 10. januar 2019

22

1. juledag 25. desember
Fet kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Prest: anne borgen

Søndag 27. januar
Fet kirke kl.11.00
4. søndag i åpenbaringstiden
Dåpsfestgudstjeneste
Prest: anne borgen

2. juledag 26. desember
Dalen kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Prest: Fredrik larsen-Mehren
2. juledag 26. desember
Pålsetunet kl.14.00
Høytidsgudstjeneste
Prest: Fredrik larsen-Mehren
Søndag 6. januar
Dalen kirke kl.11.00
Kristi åpenbaringsdag/
De hellige tre kongers dag
Høymesse
Prest: Fredrik larsen- Mehren
Søndag 13. januar
Fet kirke kl.11.00
2. søndag i åpenbaringstiden
Høymesse
Prest: Fredrik larsen- Mehren

Søndag 3. februar
Fet kirke kl.11.00
5. søndag i åpenbaringstiden
Høymesse med dåp
Prest: Fredrik larsen- Mehren
Søndag 10. februar
Dalen kirke kl.11.00
6. søndag i åpenbaringstiden
Høymesse
Prest: anne borgen
Med forbehold om endringer. se avisene og
hjemmesiden for mer informasjon.

www.fetogdalenkirker.no
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Fet og Dalen kirkekontor, postboks 100, 1901 Fetsund
e-postadresse: fetmb@online.no

Søndag 20. januar
Fet kirke kl.11.00
3. søndag i åpenbaringstiden
Høymesse med dåp
Prest: anne borgen

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

Julaften 24. desember
Dalen kirke kl. 15.00
Prest: Fredrik larsen- Mehren
Fet kirke kl.14.00 og kl.16.00
Prest: anne borgen

Qr-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside
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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.
Valgkomite i Fet menighetsråd:
Kjellaug solemdal mob.: 473 17 778 eller
lise Wigernes mob.: 979 73 203
Vedr. valg i Dalen menighetsråd: elisabeth ruud tlf: 993 02 157 epost: ruudmuri@enebakkneset.no
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