Velkommen til
nyoppusset skihytte
På veg mot skihytta: sol over Hvaltjern

Dugnaden som er gjort
Utvendig:
- Hele taket har blitt renovert, ny shingel, takrenner og
nedløp, vannbord, frambord og vindskier.
- Drenert og lagt nedløp i rør ut i skråningen foran hytta
- Fjellet på baksiden av hytta har blitt rensket
- Åpnet opp krypkjeller for lufting og gjennomstrømming
- Byttet ut råte i kledning på bakveggen
- Rekkverk på verandaen

Tretysjøhytta er et flott turmål, enten du går på ski
eller på beina i vinter. På ski kan du gå fra Hvalstjern, Brattåsen, Stensrudfeltet eller Tunnerudmoen.
På beina kan du gå fra Stensrudfeltet via grustaket
inn Orremåsaveien hele vinteren.
Hytta ligger midt mellom Hvalstjern og Stensrudfeltet,
ca. 3,6 km fra begge steder. Her serveres det vafler,
pølser, kaﬀe, kakao og solbærtoddy m.m. Du kan betale
med kontanter eller Vipps.

også i høst. I desember ble det servert julegrøt, kanskje
en fin førjulstradisjon i årene framover.
Styret i foreningen består av Bjørn Jensen Lorentzen
(formann), Espen Lorentzen, Randi Budahl,
Anne Marit Bakke og Erik Bang.
Etter overtakelsen er det gjort en formidabel dugnadsinnsats med hytta (se faktaboks). Stor takk til mange
frivillige, og takk til Fet kommunalteknikk for god hjelp
i arbeidet med å få hytta i god stand igjen.

Ønsker du å være med og bidra som vertskap og holde
hytta åpen? Ta evt. kontakt med Bjørn Jensen Lorentzen
på tlf. 901 35 855. Ei hyttevakt kan jo kombineres som en hyttetur med overnatting for
hele familien.

Morten Likvern

Hvis du lurer på om hytta er åpen, sjekker du
Tretysjøhytta på Facebook, der finner du informasjon.

Yngve Lofthus Teigern var hyttevert søndag 6. janur.
Linda Finland benyttet seg av tilbudet.

Skihytta en fin vinterdag ca 1960

Turbeskrivelse sommer.
Turen er merket fra parkeringa ved fylkesvei 170, motsatt side ved Brattåsen skytebane. Lengde 3,6 km, på grusvei
og sti. Fra Stensrudfeltet i gansdalen (fylkesvei 169). er det 3,8 km. grusvei og sti.
Det er satt opp turpostkasse (postkassetrimmen) ved Tretysjøhytta.
På sommeren tar man seg greit fram til hytta med barnevogn.
Turkart over området kan kjøpes på Casabutikken i Fetsund, på skihytta, Jokerbutikken på Fjellsrud og på
Våtmarksenteret på lensene.

Tretysjøhytta eller skihytta som mange kaller
den, ble overtatt av foreningen Tretysjøhytta
høsten 2017. Foreningen fikk en knallstart
forrige vinter med mye snø og topp skiføre.
Den hadde servering både i vinterferien og
påsken 2018. Hytta har vært godt besøkt
Styret samlet i den trivelige peiskroken på hytta
2

Innvendig:
- Ryddet og ernet gammelt inventar
- Vasket stue, kjøkken og gang
- Vasket og skrapt vegger og tak i stua
- Malt vegger og tak i stua
- nye sitteputer på benkene i stua
- nye madrasser på soverom
- nye gardiner i stua
- Skiftet deler av kjøkkengulvet pga. råte
- Utbedret vegg/brannvegg ved feieluke, lagt heller
på gulvet ved vedovn, og satt inn ny vedovn på
kjøkkenet.
- Vasket og skrapt vegger og tak på kjøkkenet
- Malt tak og vegger på kjøkkenet. Satt opp ny hylle
ved salgsluka
- Satt inn ny vedovn i stua
- ny sofagruppe: bord, 2 sofaer, stoler, skap og
lamper til stua
- Lite bord og to stoler ved inngangen/hytteboka
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F R A P R E K E S TO L E N

Fastetid
Denne gangen
finner du bl.a.:

Tor Kristiansen
Redaktør

Vi er kommet til februar. Det meste av vinteren er unnagjort, til ergrelse
for alle skientusiaster, men til glede for de som synes snø og minusgrader
bare er til bry. Men samtidig som våren nærmer seg, går vi også snart inn i
fastetiden.

Nyoppusset skihytte

Faste forbinder vi ofte med mat, eller kanskje riktigere - ikke mat.
Men hva er faste etter guds vilje?
Da tar vi med oss noen ord fra Jes.58: „Slik er fasten jeg vil ha, - at du deler
ditt brød med den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger
for klær når du ser en naken...”

En natt i Guds hus
Tilbud til barn og unge

Faste etter guds vilje er å være et medmenneske, en neste, at vi tar oss av
hverandre, har omsorg for mennesker rundt oss. Medmenneskelighet i
hverdagen, Jesu Kristi sinnelag i praksis.
Men faste er også tid for bønn og stillhet, en periode da vi vender oss til gud,
og søker guds nærvær. En rekreasjonstid for sjelen, for mennesket i sin egentlighet, skapt i guds bilde.
Våre kirker blir da en plass der vi kan være tilstede i et fellesskap der Gud er
virkelighet!

Informasjon om Fet
musikkråd
Pålsetunets nye
avdelinger

Derfor inviterer Fet og Dalen menigheter til en rekke aktiviteter i fastetiden
som skaper rom for refleksjon, meditasjon og bønn.
På side 21 og 23 i bladet gir vi deg en oversikt over disse aktivitetene.
Bruk kirkene i fastetiden!

Arrangementer i kirkene
i fastetiden
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En neste
for en neste

Anne Borgen

Til tross for at vi blir flere og flere mennesker på
jorden og at vi klumper oss tettere og tettere sammen
i- og rundt byene, og at vi får løpende nye kommunikasjonsmidler til å styrke kommunikasjon med hverandre på, er det som aldri før så mange mennesker
som kjenner seg grunnleggende ensomme og isolert.

sette i gang store hjelpeprosjekter. Søren Kierkegaard går
rett på og formulerer det slik:
- Det første menneske jeg møter når jeg lukker døren
opp fra mitt lønnkammer, er min neste som jeg skal
elske. Det konkrete virkelige menneske like ved siden av
meg. Ingen andre 1.

Det er som om vi konkurrerer med hverandre om å være
verdt å bruke tid på. Mange er alt for mye alene og
klarer ikke å «markedsføre» seg som verdige å bruke tid
sammen med. Forskjellene mellom oss øker også når det
gjelder fordeling av fellesskapsopplevelser. noen av oss
har mange kontakter, mens stadig flere andre av oss
taper i konkurransen om å være «givende» nok å være
sammen med. Tror vi dette skaper onde sirkler mellom
oss? Tror vi dette påfører skam og ensomhet?
Det tror jeg.

Bibelen har aldri utfordret mennesker til å elske hele
verden. Den oppgaven har gud påtatt seg.
Vi mennesker skal derimot vedkjenne oss våres begrensning og elske vår neste.

når Jesus henviser oss til vår neste, ber han oss om å vise
vennlighet langt utover dem man har som familie, er
trosfeller med eller er nære venner med. Ordet neste,
slik det er brukt i Bibelen, betyr en oppheving av
kategorien de andre. nestekjærlighet betyr å vise et
imøtekommende og vennlig sinnelag mot alle
mennesker som kommer i vår vei uten nødvendigvis å

Det er vel så viktig for oss å bli møtt med vennlighet der
vi ferdes som det er å bli tilkjennegitt som attraktive i
den gruppen man ønsker å bli en del av. når vi bestreber
oss på å handle godt mot vår neste, er det ikke for å ta
oss bedre ut i guds øyne eller for å bli belønnet med en
eksklusiv posisjon. Det er faktisk omvendt. gud elsker
allerede menneskene og har gitt oss livet slik som det er
med påbud om å gjenkjenne enhver rundt oss som vår
neste. Denne sentrale etiske fordringen tegner også
broer som kan bygges over ensomhetens villniss.
1

Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i
Talers Form, 1847

La oss be..

Bibelord:

.. for de vi omgås i vår hverdag.

Tenk ikke bare bare på deres eget
beste, men også på de andres. La
samme sinnelag være i dere som
også var i Kristus Jesus.
Fil. 2. 4-5
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Konfirmantene overnatter i kirka

En natt i Guds hus

En helg i november overnattet alle konfirmantene i Fet
kirke. Jentene fra fredag til lørdag og guttene fra lørdag til
søndag. Alle konfirmantene var med og gjorde søndagens
gudstjeneste innholdsrik og annerledes.
Messehakelen.
En messehakel er et symbol for gud som er tilstede. Denne
helgen laget konfirmantene en messehakel hvor de satte sine
håndavtrykk på stoﬀet, på gud. Håndavtrykkene var bønner
og tanker som de hver for seg ønsket å legge hos gud.
Søndagen hadde Fredrik prest messehakelen på seg og slik bar
han alle disse bønnene og tankene for konfirmantene fram til
alteret, til gud.

Her er noen av konfirmantenes tanker:

- Det var gøy å male.

- Jeg synes det var en fin opplevelse med mye latter og fine
samtaler. Det var veldig god stemning hele kvelden og en
uventa god variering mellom undervisning og moro. Jeg
synes denne overnattingen var svært hyggelig.

- Det jeg likte best var når vi skulle legge håndavtrykket vårt
på den kappen til presten. Det var veldig hyggelig.

- Det var spennende å få høre historier fra bibelen jeg ikke
har hørt før. Det var hyggelig å bli enda bedre kjent med
de andre. når man har sovet i kirka, føler man seg mer
hjemme her.
- Det har vært en fin og hyggelig opplevelse. Jeg liker å
holde meg til meg selv, og bruker gjerne fredagen alene,
men det var veldig forfriskende å snakke og dele tanker og
ord med andre.
- Det var deilig å få kake.
- Det var koselig fordi alle spiste sammen og gjorde
aktiviteter osv. Alle ble mer samlet. Vi tulla med hverandre
og koste oss.
- Jeg synes overnattinga var veldig koselig og veldig sosial.
Vi hadde alltid noe å gjøre.
- Jeg frøys så veldig på føttene om natta.
- Da jeg la meg ned for å sove, følte jeg at gud var tilstede.
- Det var veldig spennende å sove i kirka. Vi ble mye mer
samla.

- Jeg har lært mye nytt om gud.
- Vi har lært oss mere om kirka og hvor ting er.
- Det var gøy å leke og løpe opp til klokkene. Møte venner.
- Det var en spesiell atmosfære.
- Det var gøy å utforske kirken. Det var fint å være sammen
med mine venner i kirken.
- Det har vært fint å oppleve kirka på en annen måte.
- Det var en ny og spennende opplevelse å overnatte i guds
hus. Det var gøy å tilbringe en kveld og natt med alle i
kirken.
- Det har vært veldig hyggelig å være samlet denne helga. Vi
har lært mye og blitt bedre kjent med kristendommen og
kirka. Jeg lærte mye jeg ikke kunne.
- Det å sove i guds hus, kirken, har vært en opplevelse som
jeg føler har ført meg nærmere gud.
- Jeg syntes det var gøy å sitte og snakke om meningene våre.
- Det har vært en opplevelse man sjelden opplever.
- Jeg syntes det var morsomt og lærerikt å overnatte i kirka.

For Fredrik prest og meg, Elisabeth menighetspedagog, er
disse overnattingene fantastiske opplevelser. Vi får være
sammen med ungdommene i kirkerommet, synge, leke, spise,
dele tanker og snakke sammen om kirka vår og gud.
Oppe i tårnfoten har Fredrik prest samlet små skatter, rester
etter menighetens lange liv. Her er det gamle gjenstander,
bøker osv. Opp hit tok han med seg konfirmantene og lot
dem undre seg litt før de gikk videre opp i klokketårnet.
Elisabeth Amundsen

Konfirmantene deltok under gudstjenesten på søndag
6
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Barnas kirkeskip

i Fet menighet har fått båt.
B arna
Båten er en miniutgave av en

S

iste helgen i november var det tid for Lys våken,
11-åringenes overnatting i kirka. Vi var en fin
gjeng med 11-åringer og så var vi heldige som
hadde fått med noen ungdomsledere fra menigheten.
Det var mye å utforske i
kirken. Spennende å rulle ut
madrasser og dyner. Spøker
det i kirken? Mange var
spente på hva natten ville
bringe. Vi skulle også lage innslag til gudstjenesten
dagen etter. Det første var bønner. Vi snakket litt om
hva en bønn er før de fikk i oppdrag å skrive ulike
bønner på papirfly. Vi tok med papirflyene opp på
galleriet og sendte de utover kirkerommet. Vi var spente

Lyngør putt. Det er båtbygger og
agrotekniker Peder Jensen som har
laget den fine lille båten. Han kommer
fra en familie som har bygget båter i
mange generasjoner. Peder jobber til
daglig med barn og unge og den lille
båten bærer preg av at båtbyggeren
forstår barn. For at det skal føles som
båten seiler, har han skjult hjul under
båten. Den triller lett oppover
midtgangen. Det har vært mange
seilturer allerede oppover midtgangen
og det er også mange store barn og
ungdommer som har latt seg fascinere
og tatt en seiltur. Det er en glede for
en menighetspedagog å ha et så fint
verktøy til rådighet når de mange fortellingene fra bibelen som omhandler
båter, skal fortelles.
Elisabeth Amundsen

på om noen ville nå helt fram til alteret. Vi skulle også
lage en tolkning av bibeltekster. Den fine båten ble et
utgangspunkt for valg av bibeltekster. Den ene handlet
om Jesus som stiller stormen, den andre om når Jesus
ber fiskerne om å kaste
garnet ut en gang til, men
nå på andre siden av båten.
Det ble to fine innslag med
stor innlevelse fra 11-åringene. Før vi la oss til å sove, slukket vi lyset i kirken,
tente alterlysene og delte nattverd. Dette ble en fin og
viktig stund for oss alle sammen. Fredrik forklarte oss
hva nattverd er og hvorfor vi deler dette måltidet i kirken.
Søndag feiret vi gudstjeneste sammen før vi gikk hjem.

Båtbygger Peder Jensen har bygget en flott båt til barna i Fet menighet

Sjørøverfest

3-åringenes dag i kirken

I

november var det 3-åringenes dag i kirken. De
kom med kosedyr og var klar for en tur med
noahs ark. Denne dagen var vi veldig heldige og
skulle innvie den nye båten vår. Før vi gikk i båten sang
vi koselige barnesanger om ulike dyr som Helene harefrøken, bæ, bæ lille lam, bjørnen sover og mange flere.
Båten vår ble helt full med 3-åringer og kosedyr.

H

er ser vi fra 5-åringenes sjørøverfest i kirken. Det
er noen likheter mellom Kaptein Sabeltann og
Jesus. Den ene har sjørøverskute, den andre har
kirkeskip. De har begge utkikstønne, men i kirkeskipet
heter den prekestol. Kaptein Sabeltann leter etter en
skatt, men i kirken, der har vi verdens største skatt. 5-åringene hadde kledd seg veldig fint ut og noen tok seg en
liten seiltur i kirkebåten.

8
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Fet musikkråd
- en saga blott
Kommunesammenslåingen gjør at Fet musikkråd
opphører å eksistere, og Lillestrøm musikkråd etableres. Hva vil dette bety for oss innbyggere?
Fet menighetsblad har utfordret leder av Fet musikkråd,
Anne grete Strandengen, til å fortelle om Musikkrådets
nåværende oppgave og rolle i bygda, og hva som vil skje
når dette organet blir borte.
Ikke alle kjenner til hvilken viktig rolle dette rådet har
for musikklivet i bygda, og derfor vil menighetsbladet gi
en kort info om selve rådet.
Leder Anne grete Strandengen forteller at Fet musikkråd ble stiftet 21.mai i 1951. Rådet fungerer som et
samarbeidsorgan for kommuneomfattende, lokale
musikkorganisasjoner og lag og institusjoner som driver
med musikkutdanning, informasjon og formidling. Fet
musikkråd med musikeren Harry Kvebæk i spissen var
bl.a. initiativtaker til etableringen av musikkskolen i Fet
i 1963. Dette har hatt stor betydning for det lokale
musikklivet i bygda.
Medlemmer i Fet musikkråd har vært aktive deltakere i
planlegging og gjennomføring av konserten «Vi synger
og spiller julen inn» i Fet kirke i hele 66 år. De siste
årene har Musikkrådet samarbeidet med kirken om
dette arrangementet.
- Jeg vil berømme de som jobber i kirken i Fet for stor
velvilje og engasjement for at denne konserten skal være
flott og ha god kvalitet, sier Anne grete glad og opprømt.
– Vi er heldige som har kantor Jo som mer enn gjerne samarbeider med amatørmusikere og sangere, fortsetter Anne
grete.
Julekonserten har alltid gitt mange lokale amatører
muligheten til å opptre i kirken som er den flotteste
konsertarenaen vi har. Dette er inspirerende og betyd-

ningsfullt for det lokale kulturlivet, forteller Anne
grete. Selv om Fet musikkråd legges ned i 2020, og
Lillestrøm musikkråd vil se dagens lys, er det viktig at
Fet kirke skal fortsette å være en kulturarena og tradisjonsbærer i den nye storkommunen.
Det er betryggende når Anne grete forteller at hun og
de andre av rådets medlemmer opplever at det er en god
dialog med representanter fra musikkrådene i Sørum og
Skedsmo. Representantene i Fet musikkråd er opptatt av
å se framover, og vil bidra til å oppnå en god dialog med
kulturmedarbeidere i Lillestrøm kommune fra og med
2020. De vil være pådrivere for at det i vår del av kommunen blir muligheter for at kulturlivet får gode lokaler
som er egnet for konserter, øving og lagerrom.
-Vi må heller ikke glemme at Fet skolekorps er det eldste
skolekorpset i Akershus, og at de fyller 100 år i 2021, forteller Anne grete entusiastisk, og hun legger til: Dette
skyldes at folk i bygda har satset på et aktivt musikkliv og
fått med seg mange frivillige i arbeidet.

Barnas egen
kirke
Har du sett bak Fet kirke?
Her bygger vi barnas kirke.
Følg med utover våren!

8. desember var det årets siste Deltatreff. Oppdraget
vårt gikk ut på å lage engler til den lille kirken som
bygges for barn.
Det var veldig
koselig med
engleverksted
og vi ble veldig
fornøyde med
alle englene vi
laget. Vi som
var med heter:
Emerense,
Lykke, Josefine,
Sunniva, Linus,
Oscar og Elora.

Representantene i Fet musikkråd vil arbeide for å bevare
det gode kultur- og musikklivet i bygda også når vi blir
en del av Lillestrøm kommune. De vil stå på for å sørge
for at det blir korpsmusikk i bygda 17. mai, og at det
blir flere julekonserter i Fet kirke i årene framover. Tradisjoner er viktig, og Fet musikkråd vil arbeide for å
komme fram til en lokal arbeidsform som skal ivareta
det viktige lokale sang- og musikklivet i bygda.

Bli med i
Fet kirkekor

Menighetsbladet takker Anne grete Strandengen for
samtalen, og ønsker lykke til med videre arbeid for å
sikre innbyggerne i vår del av Lillestrøm kommune flere
julekonserter i Fet kirke og mange andre gode lokale
musikkarrangementer.
Kristin Kyhen Ramstad

Fet kirkekor ønsker
nye medlemmer velkommen.
Det kreves ikke at man skal lese noter
for å synge i koret.
Koret øver hver onsdag kl.19 – 21 i Fet kirke.
Ta kontakt med kantor Jo Dalene for mer
informasjon, eller kom på en øvelse.
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Hva skjer’a?

For barn og unge i kirken

Velkommen til karneval og teaterforestilling lørdag 2. mars kl 16.00

Min kirkebok
til 4-åringer og 6-åringer
Søndag 10. mars kl. 11.00 i Fet kirke
Søndag 24. mars kl. 11.00 i Dalen kirke
Vi deler ut Min kirkebok 4 og et spennende arbeidshefte
til alle som blir 4 år i 2019 og Min kirkebok 6 og et
spennende arbeidshefte til alle som blir 6 år i 2019.

Deltagjengen er for deg som fyller 8 – 11 år
i 2019. Kanskje har du noen venner som har
lyst til å være med? I kirken er det ALLTID plass til
en til. Gleder meg til å treﬀe deg!

Er du klar for et nytt Deltatreff?

Kanskje du ikke har vært med ennå, men da er det bare
å komme og bli med. når vi treﬀes koser vi oss sammen,
spiser litt, snakker sammen. noen ganger lager vi noe,
sånn som disse englene f.eks. Andre ganger kan det være
små mysterier vi må løse.
Kunne du tenke deg å være en superhelt? Kanskje ikke
en sånn som flyr eller har superkrefter, men en superhelt
som vil være med å forandre verden. Ble du litt nysgjerrig nå?? Kom å bli med så skal jeg fortelle deg om alt
vi kan gjøre.

Deltatreff våren 2019

Lørdag 9. mars
Lørdag 6. april

Superhelter
Påskevandring

Hei, du som fyller 8 år i år!

nå er det din tur! Fet og Dalen menigheter inviterer deg
til å være Tårnagent i Fet kirke lørdag 30. mars kl. 12.00
til 16.00. I løpet av dagen skal det løses oppdrag og
mysterier. Kirken og Bibelens fortellinger skal utforskes,
og de som vil skal få utforske kirkeklokkene høyt oppe i
tårnet!
Søndag 31. mars kl.10.00 møtes vi igjen og feirer
Tårnagentgudstjeneste. I år er vi veldig heldige,
speideren kommer søndag og inviterer til en annerledes
kirkekaﬀe, jeg gleder meg til den.
Påmelding til Elisabeth menighetspedagog innen torsdag 28. mars: elisabeth.amundsen@fet.kommune.no
Hele bygda er velkommen på Tårnagentgudstjeneste
søndag 31. mars i Fet kirke kl. 11.00, og en spennende kirkekaﬀe etterpå laget av speideren.
Velkommen!

Påmelding til Elisabeth menighetspedagog
E-post: elisabeth.amundsen@fet.kommune.no
Mob: 91718938

I alle aktivitetene er det Elisabeth menighetspedagog du/dere vil møte.
glemte du påmeldingsfristen eller har du noen spørsmål til noen av aktivitetene så er det bare å ta kontakt:
Mobil: 917 18 938. E-post: elisabeth.amundsen@fet.kommune.no.
Alle arrangementer for barn og unge er gratis.
På www.fetogdalenkirker.no kan du finne info om ting som skjer i menighetene våre.
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Til deg som fyller 4 -5 -6 eller 7 år i 2019
Vi møtes i Fet kirke lørdag 2. mars kl. 16.00 – 18.00
når det er karneval, kler vi oss ut. Jeg kommer som troll,
og nå gleder jeg meg til å se hva du kler deg ut som.
Vi skal ha det veldig gøy. Vi synger litt, slår på Pinata,
spiser litt og ser på et kjempefint teater. Jeg gleder meg
veldig, håper du også gleder deg.

Velkommen til Babysang i
Fet kirke onsdager kl. 11.00 – 12.30.
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.

Det er veldig koselig om du har søsken eller venner som
har lyst til å være med.

Våren 2019
Babysangen starter opp onsdag 16. januar.
Onsdag 20. februar er det vinterferie.
Siste gang før sommeren er 10. april.
Følg oss på FB. Vi har egen FB side: Babysang Fet kirke.

Påmeldingsfrist torsdag 28. februar til Elisabeth menighetspedagog: elisabeth.amundsen@fet.kommune.no
Mob: 917 18 938

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: 14/1,28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4 og 6/5.

Yngres II, (5. - 7. klasse)
Annenhver mandag, Kl. 18.00 – 19.30: Varierte aktiviteter
som hobbyaktiviteter, klatrevegg, bilbane og spill. noen temakvelder både på og utenfor huset. Pause med kjøpt eller egenprodusert mat.
Dato:7/1, 21/1, 4/2, 4/3, 18/3, 1/4, 29/4 og 13/5.

FET MEnIgHETSBLAD
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...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
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Julefest

Pålsetunet

åpner nye avdelinger

på Misjonshuset i Falldalen
Søndag 6. januar var det fullt hus og god stemning
da Fetsund Normisjon arrangerte sin tradisjonelle
julefest. De siste som kom måtte lete godt for å finne
både parkeringsplass og ledig stol.

Om lag 20 barn og 40 voksne satt som tente lys når
Terje Sande startet opp festen. Han har en spesiell evne
til å engasjere sine tilhørere. Som et lite fyrverkeri satte
han i gang med å etterlyse andaktsholderen. Hvor var
det blitt av henne? Jo da, der kom hun, Anne Lin
Hynnekleiv (regionlederen i normisjon, Region Øst)
ruslende inn fra lillesalen bærende på en gardintrapp.
Da var kvelden reddet og Terje kunne slappe av og overlate regien til henne.
Det nye Pålsetunet ble ferdig i våres, og den første
pasienten flyttet inn et halvt år seinere.

tverrfaglige teamet. Disse rommene bør brukes fra tidlig
morgen til seine kvelden.

Det var med stor spenning jeg møtte opp på Pålsetunet
for å være med på den oﬃsielle åpningen av det «nye
Pålsetunet». Selv hadde jeg deltatt i Brukerutvalget ved
sykehjemmet litt tilbake i tid og vært med på å gi innspill til utvidelsen. I planleggingsfasen var det mange
behov og ønsker fra politikere, ansatte, pasienter og
pårørende. Det gjaldt både antall senger, utformingen
av bygget og innholdet i det. Slik resultatet foreligger
ble det etter min mening til slutt en minimumsløsning
på de fleste områdene. Penger til terapibasseng og godt
planlagt uteområde for trening og kontakt med natur
ble det ikke noe av.

Det var mange oﬃsielle personer til stede som gratulerte
med nytt tilbygg og nye senger. Statssekretær Anne
Bramo fra Fremskrittspartiet var klar på at partiene bør
stå sammen om å jobbe for at kommunehelsetjenesten
må bli bedre, viktig at kommunene er fremoverlent i
forhold til å ta i bruk ny teknologi og legge til rette for
«å leve hele livet». Regjeringen vil arbeide for at «tilskuddspakkene» treﬀer det som kommunene ønsker.
Utvidelsen av dagens Pålsetun kostet 87 millioner inklusiv mva. 70% av dette dekkes av tilskudd fra staten.

Den nye fløyen har tilsammen 16 pasientrom i to etasjer
og ligger med en meget god utsikt mot både syd og vest.
Det er et flott kjøkken og spisested i hver etasje med
store vindusflater som gir en god kontakt med
omverdenen. Utenfor spisestedet er det en terrasse som
delvis er overbygget. Pasientrommene er av standard
størrelse og innhold. Fra rom nr. J 28 i tredje etasje får
du også se Fet kirke. Det er installert flere gode hjelpemidler både på badene og ved sengene. Målet er at hver
pasient/beboer skal kunne klare å gjøre mest mulig selv.
For å bli mest mulig selvhjulpen er trening viktig. Og i
tilbygget er det også en treningssal, treningskjøkken og
flere behandlingsrom. Her skal pasienter få sitt individuelle treningsprogram utarbeidet sammen med det
14

Anne Lin holdt en andakt som fenget både små og
store. Som det går fram av bildet hadde hun satt opp fire
plakater på trappa, «glad», «Flink», «Ærlig» og «Snill».
gud krevde ikke at vi alltid skulle være glade, flinke, ærlige og snille. nei, det var noe som var mye viktigere
enn det. På gulvet under gardintrappa lå det en fint innpakket presang. Anne Lin åpnet denne og i pakka lå det
en bibel. Dette var det viktigste for gud, at vi ville lese,
høre og tro på han. At vi hadde fått denne muligheten
var den beste og flotteste julegaven vi kunne få.

For en del år tilbake var det en rekke julefester i bygda.
Denne tradisjonen har etter hvert hatt en tendens til å
bli borte. Det har stadig blitt færre slike arrangementer.
Det store frammøtet og den gode stemningen på denne
festen viser at det fortsatt er aktuelt med julefester.
Fetsund normisjon vil derfor fortsette med denne fine
tradisjonen.

Arve Johansen med sitt trekkspill og sykepleier Ingeborg
Tollefsen med sin fiolin (hun jobber på Pålsetunet) satte
en god stemning under åpningen.

Med hilsen for Fetsund normisjon
Øyvind Breen

Harald Støvind
2019 – ÅRgAng 65

Etter pausen var det et aktivt innspill fra noen av
«Yngresbarna». De presenterte på en flott måte hva de
drev med på Yngres. Det hele endte opp med en
bowlingtevling fremme på podiet. Etter dette kunne
noen og enhver ha lyst til å bli med på Yngres!

Så var det å rope etter julenissen. Han var svært
tunghørt i år, men hørte oss omsider og kom med
sekken full av godteposer til stor glede for barna.
Festen ble avsluttet på en fin måte med sangen «Deilig
er jorden».

Fra de ulike firmaene som hadde jobbet med den konkrete byggingen var det kommunens prosjektleder ved
EnSI A/S og totalentrepenør Tronerud Bygg a/s
Betonmast Hære Romerike a/s som takket for utfordringen og samarbeidet.

nR.1

Lang og god pause med kaker, brus og kaﬀe hørte med.
Våre trofaste damer hadde som alltid sørget for deilige
kaker.

Tradisjonen tro ble siste runde med gang rundt juletreet
avsluttet med sangen «Laurentia, kjære Laurentia» som
ble gjennomført med utallige knebøyninger som fikk
det til å knirke i både knær og hofter.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland hilste forsamlingen med å minne om at tilbudet til eldre bør være
mer en nye bygg. Innholdet i tjenestene, holdningene
og kulturen som møter pasienter og pårørende er avgjørende.

FET MEnIgHETSBLAD

Festen fortsatte videre med gang rundt juletreet og de
kjære kjente julesangene. Med så mange mennesker ble
det trangt rundt juletreet, og stemningen var på topp
både for barn og voksne.

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

Snakke med noen! Ring 815 33 300

Lilllestrøm Trefelling
ing AS

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

Små og store gaver ønskes
velkommen til vår
orgelkonto:

Besøk oss på
Facebook

Skulleruds
Begravelsesbyrå
Postboks 93
1960 Løken

Ledig lager i Brustadgården.
2 små kontorer

FET MEnIgHETSBLAD
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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.

Troll Hundefor

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

16

Kontakt: +47 995 13
3 233
post@lillestromtrefelling.no

KJØKKEN
SPISEBORD
BOKHYLLER
mm

nitteberg Bil AS - Fossveien 1, 1900 Festsund - Tlf. 64 84 54 40 - www.nittebergbil.no

7OI

S Gratis Beffaring
aring
S Ansvarsfforsikring
S Rimelige Priser

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

1140 69 58878

$EORPVWHU$6
+DQGOHEORPVWHQHL
GLQORNDOHIDJKDQGHO

Trenger du å fjerne trrær
ær i Hagen?

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

FET MEnIgHETSBLAD
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Fetsund Normisjon
Februar
Torsdag 7. kl. 11.00 Seniortreﬀ på Kringen
Vera Elvnes: ”Mattilsynet – mer enn stengte
restauranter”.
Torsdag 7. kl. 19.00 Filmkveld: „Babettes gjestebud”.
Torsdag 14. kl. 18.00 Sangkafé. Med lave skuldre og mye
latter deles gryterett, sangglede og underholdning. gjest: Tove Omvik og Hans Olav Aune
Mandag 18. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 28. kl. 18.30 Årsmøte for Fetsund normisjon
Mars
Mandag 4. kl. 18.00 Strikkekafé
Med eller uten strikketøy, - her samles damene
til en uformell prat i et hyggelig miljø.
Mandag 4. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 7. kl. 11.00 Seniortreﬀ på Kringen.
Tor Breen: ”102 år og sprekere enn noen gang”.
Torsdag 14. kl. 18.00 Sangkafé. Med lave skuldre og mye
latter deles gryterett, sangglede og underholdning. gjest: Hanne og gutta
Mandag 18. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 21. kl. 19.00 gladsangkveld i Fet kirke.
”Om å finne glede også i tøﬀe tider: Tanker om
verdier, godhet, humor og nåde”.
gjest: Filosof Henrik Syse.
Torsdag 28. kl. 19.00 Kveldens gjest: Jan gossner.
”Hva skjer i Myanmar religiøst og politisk?”
April
Mandag 1. kl. 18.00 Strikkekafé
Med eller uten strikketøy, - her samles damene
til en uformell prat i et hyggelig miljø.
Mandag 1. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 4. kl. 11.00 Seniortreﬀ på Kringen.
Helge Solum: ”Et besøk i Efesos”.
Torsdag 11. kl. 18.00 Sangkafé. Med lave skuldre og mye
latter deles gryterett, sangglede og underholdning. gjest: Steinar Tosterud

Mandag 15. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 25. kl. 19.00 Kveldens gjest: Steinar Tosterud.
”Israelfolkets vandring”.
Lørdag 27. kl. 10.00 Dugnad på Misjonshuset.
Mandag 29. kl. 18.00 Strikkekafé
Med eller uten strikketøy, - her samles damene
til en uformell prat i et hyggelig miljø.
Mai
Torsdag 2. kl. 19.00 Besøk av organisasjonen Wycliﬀe v/
Rachael og Timur orsen. Fokus på
bibeloversettelsesarbeid. Foredrag og sang.
Mandag 6. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 9. kl. 18.00 Sangkafé. Med lave skuldre og mye
latter deles gryterett, sangglede og underholdning. gjest: Hverdagskara
Mandag 20. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 23. kl. 19.00 Kveldens gjest: gunnar Øvstegård.
”De første kristne”.
Mandag 27. kl. 18.00 Strikkekafé
Med eller uten strikketøy, - her samles damene
til en uformell prat i et hyggelig miljø.
Juni
Mandag 3. kl. 20.00 Bønnemøte.
Torsdag 6. kl. 19.00 Tur til Skauen med mat og kaﬀe.
Mandag 17. kl. 18.00 Strikkekafé
Med eller uten strikketøy, - her samles damene
til en uformell prat i et hyggelig miljø.
Mandag 17. kl. 20.00 Bønnemøte.

Gansdalen Normisjon

Februar
Onsdag 13. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Besøk av Jorun Kind.

Mandag 25. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
Besøk av Gunnar Moslått og Torunn og
Jan Ingar Båtvik. Med naturfotografier,
dikt og sang vil de berike denne
formiddagen for oss.

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:4/2, 4/3, 18/3, 1/4, 29/4 og 13/5.

kl. 19.00 Møte på bedehuset

Onsdag 22. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Mandag 25. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
„Gansbrukets venner” kommer og
forteller om sitt engasjement og
dugnadsånd. Arnt Johannes Risøy byr på
gode historer, sang og musikk.

Kristi himmelfartsdag
Torsdag 30. kl. 17.00 Stevne
Trenger du skyss til bedehuset, ring 63 88 38 58

Kringen

er plassen for liten og stor

August
Mandag 5. kl. 20.00 Bønnemøte.
Mandag 19. kl. 20.00 Bønnemøte.

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

Kringen åpen barnehage

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.

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

• Utleie av Misjonshuset til møter, bursdagsfeiring,
dåp, konfirmasjon, minnesamvær m.m.

Misjonshuset, Faldalsveien 13 fetsund.normisjon@gmail.com Les mer på: www.fetsund.normisjon.no
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Onsdag 24. kl. 19.00 Møte på bedehuset

Mandag 13. kl. 11.00 Formiddagstreﬀ
Steinar Tosterud tar med seg trekkspillet
sitt og underholder med sang og musikk.

Mars
Onsdag 13. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Besøk av Erik Wilberg.

Juli
Mandag 1. kl. 20.00 Bønnemøte.
Mandag 15. kl. 20.00 Bønnemøte.

Fetsund Normisjon kan også tilby:
• Bibel- og samtalegrupper
• Kvinneforening
• Fotballgruppe

April
Onsdag 10. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Besøk av Fredrik Larsen-Mehren

Mai
Onsdag 8.

Onsdag 27. kl. 19.00 Møte på bedehuset
Besøk av Anne Borgen.

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: 11/2, 25/2, 811/3, 25/3, 8/4 og 6/5.

Onsdag 27. kl. 19.00 Møte på bedehuset

FET MEnIgHETSBLAD
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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
19

Nyt vinteren med en god bok
I 2019 er det 500 år siden den første norske boka ble
trykt. Siden midt på 60-tallet har Norge hatt en
litteraturpolitikk som skal verne om norsk
skriftkultur og stimulere til utgivelse av norske
bøker.
Blant tiltakene er støtteordninger til forfattere, innkjøpsordning til bibliotekene og momsfritak på bøker.
Dette har bidratt til stor bredde og mangfold i norske
utgivelser. Stadig flere norske forfattere blir lest også i

utlandet. Bøkene når ut til alle landets kommuner via
bibliotekene, som formidler leseglede til store og små.
La oss feire Bokåret 2019 og møte vinteren med en god
bok. La 2019 bli året hvor du leser enda flere bøker,
kanskje bøker du ellers ikke ville valgt. Les dikt eller
noveller, les nobelprisvinnere eller andre prisvinnende
bøker. Les deg opp igjennom historien, eller jorda
rundt, med forfattere og handling fra ulike verdensdeler.

SLEKTERS GANG

Roven Grendehus
har til leie:

Selskapslokaler m/peis, velutstyrt kjøkken
og pent uteområde.
Tidligere barnepark leies ut til
barnebursdager o.l.

Janne Drangsholt: Ingrid Winter-bøkene (3 stk)
Ingrid, midt i livet, strever for å få hverdagen til å henge sammen for tre-barns familien.
Huskjøp, jobbkonflikter, familie, FAU-møter, fritidsaktiviteter og julestress. Humoristiske bøker med snert om Ingrids indre demoner.
George Sand: En vinter på Mallorca
Dette er en underholdende og litt annerledes reiseskildring som gir innblikk i historien
til en våre mest populære ferieøyer. Forfatteren george Sand flytter i 1838 til sol og
palmer for å skape stor kunst sammen med sin kjæreste, komponisten Frederic Chopin.
Arnaldur Indridason: Vinterbyen
Liket av en liten gutt blir funnet og en kvinne er meldt savnet. Innvandrere, rasisme og
dop møter etterforsker Erlendur Sveinsson i denne femte krimboken fra Island.
Januarkulden innhyller sakene i mørke Reykjavik.

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

Simon S. Montefiore: En vinterkveld
To tenåringer blir drept mens Stalin feirer seieren over Tyskland i 1945. Drap eller selvmord? En velskrevet og råspennende historie fra Sovjet med familiehemmeligheter, arrestasjoner, forhør og gulag som ingredienser. Hvem er din venn? Hvem kan man stole på?
Forfatteren er historiker og har utgitt flere bøker.
Giles Kristian: Hevnens gud (1) Vinterens ild (2)
I 785 ble Harald jarls familie slaktet av kong gorm, men yngstesønnen Sigurd slapp
unna. gutten viste seg å være både en stor kriger og en farlig fiende, og hevnlysten
brenner. Forfatteren er kjent for actionfylte romaner fra vikingetiden.

Telefon:
E-post:
Internett:
Facebook:
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63 88 87 45
fet.folkebibliotek@fet.kommune.no
www.bibliotekrom.no
Fet folkebibliotek

ÅPnIngSTIDER 2019
Mandag:
kl. 14.00 – 19.00
Tirsdag:
kl. 10.00 – 15.00
Onsdag:
kl. 10.00 – 15.00
Torsdag:
kl. 14.00 – 19.00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
kl. 10.00 – 14.00 (annen hver lørdag)
FET MEnIgHETSBLAD

Emma Rimereit Børresen
Steffen Sæther Ekeberg
Frida Jullum Selle
Liam nygård Berg
Sander Witnæs Dahler
Milian Andersen Ingwardo

Kontaktperson: Anita Olsen
tlf.nr.: 923 00 130, helst mellom kl. 17 og 22
utleie.rovengrendehus@gmail.com

Her er noen forslag:

Ingvild Rishøi: Vinternoveller
Tre noveller om sårbare mennesker som vil godt, som gjør sitt beste, men som ikke alltid
får det til.

Fet folkebibliotek

Døde

Døpte

nR.
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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
FET MEnIgHETSBLAD
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Olav Svare
Margareth Kristiansen
Margrethe Andersen
Wenche Stenerud
Lars Ingvar Svelgen
Jolanta Barbara Bengtsson
Halina Krystyna niedziulka
Sten Arne Magnussen
gerd Synnøve Falla
Rolf Løberg
Lilly Synnøve Lien
Karl Paul Jansen
Per Anders Leinum
Ole Opsahl

f.1934
f.1935
f.1925
f.1956
f.1943
f.1961
f.1928
f.1953
f.1931
f.1932
f.1921
f.1940
f.1958
f.1931

Ole Pa
aus
Solo
Solokonsert
okonseert
Feet kirkee
torsdag 14. ma
ars 2019
9
kl 19.00

Billetter: www.ticketmaster.no
ster.no

Inspirasjons- og gladsangkveld
for hele bygda
Torsdag 21. mars kl. 19.00-21.00 i Fet kirke

Henrik Syse er filosof og en av
norges mest etterspurte foredragsholdere. Han er kjent for sin muntlige fortellerstil og sin evne til å
formidle alvor med glimt og humor.
Henrik Syse har underholdt, berørt
og engasjert tusenvis av tilhørere.
Denne torsdagen kommer han til Fet
kirke med temaet: «Om å finne glede
også i tøﬀe tider. Tanker om verdier,
godhet, humor og nåde».
Det blir sang av Fet kirkekor.
VELKOMMEn!!!
Kvelden er et samarbeid mellom organisasjoner i Fet. gratis inngang
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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.
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
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Sekretær:
Frøydis Waldorff Teigen
froydis.waldorff
@fet.kommune.no
Kirketjener /
kirkegårdsarbeider:
Håkan Thorängen
hakan.thorangen
@fet.kommune.no

QR-kode til
Fet og Dalen
menigheters
hjemmeside
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Klokkene kaller på deg
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
Dåp og nattverd
Prest: Fredrik Larsen-Mehren
Søndag 17. februar
Fet kirke kl.11.00
Såmannssøndag
Dåp og nattverd
Prest: Fredrik Larsen-Mehren
Søndag 24. februar
Fet kirke kl.11.00
Kristi forklarelsesdag
Dåp og nattverd
Prest: Anne Borgen
Søndag 3. mars
Fet kirke kl.11.00
Fastelavnsøndag
nattverd
Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Onsdag 6. mars
Fet kirke kl.18.00
Askeonsdag
– gudstjeneste ved inngangen til fastetiden
Konfirmantene deltar
Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Søndag 24. mars
Dalen kirke kl.11.00
Maria budskapsdag
Familiegudstjeneste med
utdeling av 4-årsbok
Prest: Anne Borgen

Søndag 10. mars
Fet kirke kl.11.00
1. søndag i fastetiden
Familiegudstjeneste med utdeling av
4-årsbok
Prest: Anne Borgen

Torsdag 28. mars
Fet kirke kl.19.00
Konsert med piano/orgel

Torsdag 14. mars
Fet kirke kl.19.00
Konsert med Ole Paus
(se egen annonse i bladet)

Søndag 31. mars
Fet kirke kl.11.00
3. søndag i fastetiden
Tårnagentene (8-9 åringene) deltar
Speiderne inviterer til kirkekaffe på
kirkebakken
Prest: Anne Borgen

Søndag 17. mars
Fet kirke kl.11.00
2. søndag i fastetiden
nattverd
Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Torsdag 4. april
Fet kirke kl.19.00
Evensong med lokale kor
etter anglikansk tradisjon
ledet av kantor, Jo Coldicott Dalene

Torsdag 21. mars
Fet kirke kl. 19.00
«Om å finne glede også i tøffere tider.
Tanker om verdier, godhet,
humør og glede»
Foredrag ved filosof
Henrik Syse

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

www.fetogdalenkirker.no

Fastetid i kirkene

I fastetiden arrangerer Fet og Dalen menigheter en rekke aktiviteter som vi håper vil skape rom for refleksjon
og meditasjon. I tillegg til konserten med Ole Paus og inspirasjonskvelden med Henrik Syse,
vil vi fremheve disse arrangementene:
Søndag 3. mars kl 11.00
Fastelavnsgudstjeneste i Fet kirke. Tekstene denne
dagen handler om Jesus som forbereder disiplene på
sin lidelse og død. Tre ganger sier Jesus at han er på vei
til Jerusalem for å gi livet sitt for oss.
Fastelavnssøndag er karnevalsdag i Sør-Amerika, derfor
blir musikken på denne gudstjenesten preget av salmer
fra kirken i Sør-Amerika. Det blir vår fest før fasten
begynner.
Onsdag 6. mars kl 18.00
Askeonsdag og fasten begynner. Du er velkommen til
en enkel skriftemålsgudstjeneste i Fet kirke. Fet
kirkekor deltar. I gudstjenesten kan den som vil, bli
tegnet med et askekors på hånden. Mens presten
tegner korset sier han: Husk, menneske, at du er støv og
skal vende tilbake til støv. På askeonsdag begynner vi
vår vandring mot Jerusalem sammen med Jesus.
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Torsdag 28. mars kl 19.00 – 20.00
Fet kirke holdes åpen og kantor Jo Dalene spiller
piano- og orgelmusikk. I en uhøytidelig atmosfære kan
du være i kirkerommet og høre på rolig og meditativ
musikk. gratis inngang.
Torsdag 4. april kl 19.00
Evensong (Aftensang) i Dalen kirke. Fet kirkekor
synger under denne spesielle musikalske form for
kveldsgudstjeneste som kommer fra den anglikanske
kirken. Menigheten er for det meste passive i gudstjenesten med unntak av synds- og trosbekjennelse og to
kveldssalmer, men den lyttende deltagelse kan også
være en meningsfylt opplevelse. Det er første gangen
Evensong blir praktisert i Dalen kirke, og i forbindelse
med kantorens masterstudie blir dette den første av
flere Evensong i Fet og Dalen kirker.
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65 . årgan g

sammen på veien

Henrik Syse
Inspirasjonsog gladsangkveld

Torsdag 21. mars kl 19 - 21
i Fet kirke
Gratis!

