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Hva betyr påsken for deg? Er det kun noen

– disiplene.

etterlengtede fridager, skiturer i fjellet med

Han spiser

appelsin og Kvikklunsj, late dager ved peisen og

det siste mål-

gode måltider? Eller har din påskefeiring også

tid sammen

tid for refleksjon og tanker omkring det som er

med dem og han innstifter nattverden. Så

selve påskens budskap og innhold? Kanskje du

kommer langfredag med korsfestelse og død

gir plass for både det ene og det andre av det

og hvor Jesus går i døden for at vi skal få leve.

jeg har ramset opp? Det hadde jo vært en super

Han er som såkornet som må dø i jorden for å

kombinasjon!

få nytt liv.

For svært mange er julen den store høytid. Men

Jesu lidelseshistorie er unik. Korsfestelsen på

den overgår likevel ikke påsken. Iallfall ikke i

Golgata kom til å bli et vendepunkt for verden

kristen sammenheng. For det er påske som

og menneskeheten. Jesu korsfestelse og død

er den største og viktigste høytid i vår kirke.

skulle få veldige konsekvenser – også for deg

Nå hadde det selvsagt ikke vært noen kris-

og meg som lever i dag. Det fordi han tok på

tendom eller kirke om vi ikke hadde hatt julen

seg vår skyld. Når vi sier ja til Jesus og ber om

med Jesu fødsel. Det var med barnet i kryb-

tilgivelse for våre synder og feiltrinn, så sletter

ben – Guds enbårne Sønn – det hele startet.

han dem ut og kaster dem i glemselens hav.

Men Gud hadde en plan med Jesus, - for med

Visst er langfredagen dyster og mørk, men den

Jesusbarnet kom Folkefrelseren til vår jord.

er sannelig også den gode fredag – forsonin-

Og med Jesu fødsel ga Gud oss mennesker sitt

gens og håpets dag der veien åpner seg inn til

rause og veldige kjærlighets avtrykk.

Guds faderfavn og til et samfunn med ham som
verken død eller dom kan stanse. Ja, tenke seg

Som vi vet hadde Gud store tanker om Jesus, og

til: Midt i all sin gru bærer langfredagen i seg liv

Trosopplærer Gerd Eli Berge
Mobil 415 08 155
gerd-eli.berge@nes-bu.kommune.no

det er i påsken det virkelig kulminerer. Det er da

og frelse! Midt i mørket er det lys! Jesu død er

Jesus viser sin mektige frelsergjerning gjennom

ikke en meningsløs død, men et offer for våre

sin død og oppstandelse. Han lot seg korsfeste

overtredelser og feilgrep.

Sekretær Ann-Mari Syversen Aasheim
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og gikk i døden for å ta på seg vår skyld. Og
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han sprengte dødens lenker og viste ved det

Og så fullendes det veldige dramaet med Jesu

Guds allmakt og at han er Herre over dødens

oppstandelse påskedag som er vår store gle-

makt. Da Jesus sto opp fra de døde påskedag,

desfest i kristenheten og kirkens år. Med Kristi

ga han menneskeheten nytt håp. Ved Jesu opp-

oppstandelse fra de døde, begynner for alvor

standelse fikk lyset og håpet fotfeste i denne

kristendommens historie. Påskemorgen kan vi

verden. Hans oppstandelse kan også bli din og

i glede synge ut vårt ”Deg være ære, Herre over

min oppstandelse. For Jesus har lovet at alle

dødens makt!”. Det fordi redningsmannen er

som tror på ham, skal få eie evig liv. Han er den

oppstanden og lever iblant oss. Jeg husker min

eneste som kan gjøre død om til liv.

gamle prost i Valdres, Georg Espolin Johnson,
en gang uttalte følgende: ”Dersom Jesus

Ingen kriminalroman kan måle seg med

Kristus ikke er legemlig oppstått fra de døde,

Bibelens påskedrama. Det hele innledes med

ville jeg finne meg et annet yrke på dagen! Så

Jesu inntog i Jerusalem palmesøndag. Jesus

grunnleggende er troen på Jesu oppstandelse”.

kommer ridende på eselfolen og menneske-

Ja, Jesus lever i dag, som min og din Frelser!

mengden roper ut sitt ”Hosianna! Velsignet

Det helt fundamentale i min tro er Hans nærvær

være han som kommer, i Herrens navn”. Jesus

i livet mitt her og nå. Jesu død og oppstandelse

hylles på sin lidelsesvei. For noen dager senere

er vårt håp i liv og død.

lød: ”Korsfest! Korsfest!”. Så beveger vi oss inn
i den stille uke. På skjærtorsdag blir Jesus for-
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EN PRAT MED …

Oddvar Holm

– med mange jern i ilden
Kirken er avhengig av frivillig innsats for å drive sin virksomhet.
En av dem som stiller aller mest opp er Oddvar Holm. Både for kirken og andre!
Oddvar Holm (59) er ekte rukkedøling, født og
oppvokst i Espeset. Med familiestøl på Myking
har Oddvar hørt til dette området hele sitt
liv, og da Nes fjellkirke ble til på begynnelsen
av 1990-tallet var Oddvar med i den tallrike
dugnadsgjengen som gjorde mye av arbeidet. Etter innvielsen i 1993 spurte sokneprest
Fagermoen pent om Oddvar kunne ta på seg
brøyting av parkeringsplassen og området.
«Jeg kan i alle fall ta brøytingen denne vinteren», sa Oddvar. Dette var vinteren 93/94,
fortsatt har Oddvar brøytejobben! Så i 23
vintre har ingen trengt å bekymre seg for om
det blir brøytet ved Fjellkirken. «Men jeg må
ha en oversikt så jeg ikke får telefon fredag
kveld om at det kommer folk lørdag», sier
Oddvar. «Og det får jeg nå!»
Oddvar er også fast kirkevert når det er gudstjenester på fjellkirken, og har sett en rivende

sin egen fjellkirke, og det er jo så flott at den

Myking siden oppstarten i 1987. Han var med

utvikling i fremmøte. «Den første julaften var

blir brukt!»

og starte Nes Nordmark Friluftslag i 1995, en

det 30-40 stk her, i fjor over 150, og nesten

organisasjon for hytte- og setereiere som orga-

ikke plass til alle lenger», sier Oddvar. «Det

Oddvar sitter også i menighetsrådet, og star-

niserer løypekjøring, merker stier, lager turkart

er ikke alle hytte- og stølsområder som har

tet sist høst på sin fjerde periode der. «Ved

mm. Han sitter i styret i Radio Hallingdal, lager

valget i 2003 fikk jeg brev fra kirkekontoret

reportasjer der og sitter i studio 1. påskedag,

at jeg var oppført som kandidat og omtrent

og dekket før jul sitt første møte i Nes kom-

ikke kunne nekte å stå der! Dermed ble jeg

munestyre for radioen. («Fra kl 1300 til 2230,

valgt inn, og har vært der siden». Han er også

trodde aldri de skulle bli ferdige!!») Han sitter i

leder i menighetsrådets gruppe for bygg og

styret i Nes bygdeliste og har representert dem

anlegg, som bl.a. følger opp rehabiliteringen

i enkelte sammenhenger, og han rekker også

av Nes kirke.

å være gift med Marianne og ha to sønner på
18 og 23 år.

Ved siden av arbeidet i menighetsrådet og

Oddvar er fast kirkevert på fjellkirken, blant annet med
ansvar for å ta inn offergavene

på fjellkirken er Oddvar en travel mann, med

Oddvar er en beskjeden kar, selv om han er

mange jern i ilden. Han brøyter en del veier i

med «alle steder». Da menighetsbladet ymtet

Mykingområdet og sørger for at 100 hytteei-

frempå om en reportasje om brøytingen på

ere kan komme til oppkjørt parkering, han

fjellkirken, sendte han oss et bilde- av trakto-

har tre utleiehytter selv og «noen få» vinter-

ren, men uten seg selv! Den gikk ikke, Oddvar!

fora sau. På sommerstid kjører han lastebil for

Nå er du behørig presentert, og på vegne av

Nesbyen Pukk og Betong. Han var styreleder i

alle rundt deg: Tusen takk for kjempejobben

Mykingvegen i 26 år, til for tre-fire år siden, og

du gjør for Nes menighet, Nes Fjellkirke og

har vært med i styret i kloakkrenseanlegget på

lokalsamfunnet!
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Fargerik gudstjeneste

Foto: Mona I. Mathismoen

Familiegudstjenesten fastelavnssøndag 7. februer ble en spesiell
fargerik opplevelse. Gudstjenesten hadde fokus på lys og farger, at

MIKRO med gardsbesøk for 7-åringene (1.trinn)

Jesus er verden lys. Vi mennesker er ulike, men til sammen er vi en

Vi besøker sauefjøset i Tollefsgard i Gamle Nes midt i lamminga en

Kirken var pyntet med fastelavnsris som 9 – og 10-åringer sammen

onsdag (på dagtid) i slutten av april eller først i mai. Der ser vi på

med klubb B på Betel hadde laget. Lovsangsbandet deltok med sang

sauene og koser med de nyfødde lammene. Vi skal også høre fortel-

og musikk sammen med barna. To barn ble båret til dåpen og 2- og

lingen om sauen som ble borte, men som heldigvis ble funnet igjen.

3-åringer hadde med seg dåpslysene sine og tente de på nytt i kirken.

fargerik bukett som har noe stort sammen – Jesus elsker oss alle!

Aktiviteter i trosopplæringen
Her er en oversikt over aktiviteter innen trosopplæringen nå på våren.
Det kommer invitasjon i posten til de aktuelle årstrinn senere.

Barnekroken i kirka
Gudstjenesten kan av og til oppleves lang for barna, særlig de minste,
og det blir lenge å sitte stille i kirkebenkene. Derfor er det bakerst i
kirka lagt til rette et sted der barn kan finne leker og bøker å aktivisere

Tårnagent

seg med under gudstjenesten. Nytt i år er tegnesaker - tegneunderlag,

Har du lyst å bli med opp i kirketårnet? Da må du bli tårnagent og bli

fargeblyanter og fargeleggingstegninger. Barna kan være i barnekro-

med på tårnagentsamling, et av de mest populære tiltakene i tros-

ken alene eller sammen med foreldre eller andre i familien, eller de

opplæringen. I år er det barn født i 2008 (2.trinn) som får invitasjon til

kan låne med seg bøker/tegnesaker og ta med til kirkebenkene der

å bli med - lørdag 28.og søndag 29.mai. Lørdag skal vi løse oppdrag

de sitter. Spør gjerne kirkevertene når dere kommer til kirken. Av og

og utforske kirken helt opp i tårnet, vi får spille på det store flotte

til er kirkekaffen i barnekroken.

kirkeorgelet, og vi skal ut på kirkegården. Det er mange mysterier
og spennende fortellinger i Bibelen, noen av dem skal vi utforske litt

Barnekroken blir ellers brukt mye på samlinger for barna utenom

nærmere, her finner vi agenttips som hjelper oss å løse oppdragene.

gudstjenester.

Og kanskje får vi uventet besøk? Søndag blir det stor familiegudstjeneste i Nes kirke sammen med tårnagenter fra Flå.
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Nes kirke

Spennende planer
Det har vært arbeidet en tid med alternative planer for kirkekontor, servicebygg
for kirkegården samt lokaler for kirkelig aktivitet som trosopplæring og konfirmant
arbeidet. Tegninger for en mulig løsning på disse behov ble lagt frem på et møte
på kirkekontoret nå i februar.
Det er arkitekt Per Skaflem fra Sandefjord som

Et sentralt spørsmål, både knyttet til det forslag

sammen med Castor Kompetanse (byggeleder

som nå legges frem og andre, er bruk av par-

for rehabiliteringen av Nes kirke) har utarbei-

keringsplassen rundt Esso. Denne var tidligere

det et forslag til en løsning. Forslaget har som

offentlig parkering, men ble for noen år siden

naturlig utgangspunkt at det skal harmonere

omregulert til næringsvirksomhet. Kirken har

med Nes kirke, og er lagt fra dagens servicebygg

uansett begrenset med areal på sitt område,

(uthus) og sørover, langs kirkegårdsmuren. Det

så en avklaring av bruk av dette arealet vil være

er et lavt og smalt hus som ikke vil stikke sær-

av stor betydning.

lig over muren sett fra kirken. Her er tegnet inn
plass til kontorer, aktivitetsrom for trosopplæ-

Rehabilitering Nes kirke

ring, konfirmanter ol, samt garasje for traktor

Arbeidet med rehabilitering av Nes kirke går

og utstyr til kirkegården. Forslaget vil bli nær-

nå sin gang, og det aller meste av takarbei-

mere presentert i et senere menighetsblad.

det skal være ferdig til påske. Det gjenstår da
maling av alle vinduer samt noen veggflater.

Det er en del alternativer, som til dels henger

Utbedring av trappene er også tatt inn i pro-

sammen, for plassering av kontor og service-

sjektet. Hovedtrappa vil i løpet av sommeren

bygg. I tillegg har vi pr i dag ikke noe sted å ha

bli bygd om, og det blir lagt inn varmekabler.

trosopplæringstiltak, konfirmantundervisning,

Trappa inn sideinngangen fra Alfarvegen vil

kirkekaffe og andre arrangement, annet enn i

også bli utbedret.

Spennende planer for kontor og servicebygg! Foran fra
venstre arkitekt Per Skaflem, Reidar Haugo (Castor
Kompetanse) og Oddvar Holm (leder i menighetsrådets
utvalg for bygg og anlegg) Bak fra venstre Geir Halland
(kirketjener) og Geir Erik Bardalen (Castor Kompetanse).

selve kirkerommet. Dette ble gått gjennom i
møte i menighetsrådet i desember, og vil bli

Skisse over nybygg for kontorer, servicebygg og forsamlingsrom.

fulgt opp i et samarbeid med kommunen.
For kontorene sin del så har vi pr i dag gode
kontorer i Jordeshagen 13, men det vurderes
om en samlokalisering med et servicebygg
nærmere kirken kan være mer hensiktsmessig. Nytt servicebygg har vært tegnet inn på den
nye gravplassen som kommer etter hvert, men
denne plassering er ikke lenger aktuell. Andre
alternativ er en privat eiendom i området, samt
Esso-bygget. Dette er kjøpt av Nes kommune,
og uten at kirken selv har vært med i noen planlegging blir det sagt at dette er tiltenkt kirken,
både for kontor og servicebygg. Det er også
skissert planer for et tilbygg til kommunehus
og tinghus hvis domstolene samles på Nesbyen,
også her er kirken satt inn som mulig leietaker
(men uten å bli spurt).
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Konfirmanter 2016
Lista over årets konfirmanter er dessverre ikke
ferdig i det dette menighetsblad går i trykken.
Oversikten vil komme i neste blad som kommer
ut 10. mai, og vil også bli å finne på våre nettsider
www.neskirke.no en stund før det.
Generell ordning er at A-klassen konfirmeres kl
1000, og b- klassen kl 1200
Konfirmasjon 2017-2020
Det er nå satt opp datoer for konfirmasjon de
neste årene. (2016 står oppført under «Vi går i
kirken» på side 7)
2017
Samtalegudstjeneste torsdag 11. mai kl 1800
Konfirmasjon søndag 14. mai kl 1000 og 1200
2018
Samtalegudstjeneste torsdag 10. mai kl 1100 (Kr.
Himmelfart)
Konfirmasjon søndag 13. mai kl 1000 og 1200
2019
Samtalegudstjeneste torsdag 9. mai kl 1800
Konfirmasjon søndag 12. mai kl 1000 og 1200
2020
Samtalegudstjeneste torsdag 7. mai kl 1800
Konfirmasjon søndag 10. mai kl 1000 og 1200

Leie av fjellkirken til konfirmasjon
Nes fjellkirke blir fra tid til annen leid ut til private arrangement, og lokalet passer også godt til
å ha konfirmasjonsselskap. Bilder viser en oppdekning i peisestua for 27 personer ifm et slikt
selskap våren 2015. Fjellkirken har kjøkken med
alt utstyr, samt service og bestikk for 50.

Etter en god dugnadsøkt serveres det kaffe og kringle.

Dugnad på kirkegården 28. april
Torsdag 28. april fra kl 09.00 avvikles den årlige dugnaden på Nes kirkegård. Ta med rake og vær med
og gjør kirkegården fin til alle aktiviteter i mai! Det serveres kaffe og kringle underveis. Det er bestilt
godt og varmt vær. Dugnaden annonseres også i Hallingdølen og på sosiale medier.

Gaver til menighetsbladet
Vi la ved en giro til menighetsbladet i jule
nummeret. Vi har fått 72 innbetalinger på totalt
kr 25 850.- (pr 1. februar), og takker hjerteligst
for det! Det koster menigheten en del god
penger å lage seks menighetsblad i året, så
alle bidrag til bladet er meget velkomne! Bruk
konto 2351 74 77702 og merk innbetaling med
«gave menighetsbladet». Vet du om noen
utenbygds som gjerne vil ha bladet tilsendt?
Årsabonnement er kr 250.- på samme konto som
nevnt over.
Vi har elleve annonsører som også bidrar,
og takker dem for god støtte gjennom mange

Fjellkirken er ledig til konfirmasjonsselskap alle
de oppførte år, unntatt 2017 som alt er bestilt.
Interessert? Kontakt Nes kirkekontor!

( 6 )

år. Driver du en virksomhet som vil sette inn en
annonse? Kontakt Nes kirkekontor!
Regnskap menighetsbladet 2015
Utgifter:
Trykk og utsending.............. 129 854
Inntekter:
Tilskudd ifm Kirkevalg............ 3 000
Annonser................................ 22 500
Ofring gudstjenester............... 9 101
Gaver og abonnement........... 45 850
Underskudd:.......................... 49 403

Vi går i kirken i Nes
SØNDAG 13. MARS
MARIA BUDSKAPSDAG
Tekst: Luk 1, 39-45
Kl. 11:00 Nes kirke
Familiegudstjeneste
Terje Eklund
Gerd Eli Berge
Dåpsskole
Kirkekaffe
Ofring til trosopplæring
i Nes
TORSDAG 24. MARS
SKJÆRTORSDAG
Tekst: Joh 13, 1-17
Kl. 11:00 Nystølkroken kafe,
Tronrudmarka
Gudstjeneste
Eivind T Fagermoen
Kl.11.30 Sagtomta
Nattverdgudstjeneste
Bente H. Nyseth + Betel
Kl. 12.15 Sykehjemmet
Nattverdgudstjeneste
Bente H. Nyseth + Betel
FREDAG 25. MARS
LANGFREDAG
Tekst: Mrk 14,26-15,37
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Bente H. Nyseth
Ofring til Nes fjellkirke

SØNDAG 27. MARS
PÅSKEDAG
Tekst: Joh 20, 1-10
Kl.11:00 Nes kirke
Terje Eklund
Ofring til Det norske
misjonsselskap

SØNDAG 15. MAI
PINSEDAG
Tekst: Joh 14, 23-29
Kl. 11.00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Ofring til Hallingdal
krisesenter

SØNDAG 3.APRIL
2.S.I PÅSKETIDEN
Tekst: Joh 20, 24-31
Kl. 11:00 Nes kirke
Terje Eklund
Årsmøte i Nes menighet
Ofring til menighetsarbeidet

TIRSDAG 17. MAI
Tekst: Luk 17, 11-19
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Familiegudstjeneste
Ofring til Redd Barna

SØNDAG 17. APRIL
4.S.I PÅSKETIDEN
Tekst: Joh 14, 1-11
Kl. 11:00 Nes kirke
Misjonssøndag
Bente H. Nyseth
Reidun A. Weberg
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt

TORSDAG 19. MAI
Kl. 18:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Samtalegudstjeneste
Ofring til konfirmantarbeidet

SØNDAG 1. MAI
6.S.I PÅSKETIDEN
Tekst: Matt 20, 25-28 (1. mai) og
Matt 6, 7-13 (påske)
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Ofring til Norsk
folkehjelp

SØNDAG 22. MAI
TREENIGHETSSØNDAG
Tekst: Luk 24, 45-48
Kl.10:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Konfirmasjon
Ofring til konfirmantarbeidet
Kl. 12:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Konfirmasjon
Ofring til konfirmantarbeidet

Hallingdal
Eiendomsmegling as

KJØPESENTERET

Nesbyen
Tlf. 32 07 22 00
nes@skuesparebank.no
www.skuesparebank.no

Gol Begravelsesbyrå
3550 Gol - Tlf. 32 07 75 51
Mobil 48 02 34 77
Avd. Nesbyen:
Mobil 90 75 92 39
Vi bidrar til en verdig begravelse.

N E SBYE N

Din lokale megler
Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

Kro • Motell
Catering Selskapslokaler
Bromma, 3540 Nesbyen
Tlf 3206 7340 • norkro.no

Nesmoen, 3540 Nesbyen
Tlf: 3207 0002
firmapost@rukke.no
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SØNDAG 29. MAI
2.S.I TREENIGHETSTIDEN
Joh 3, 1-13
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Gerd Eli Berge + Reidun
A. Weberg
Familiegudstjeneste/
Tårnagenter
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt

Døpte i nes
07.02.16
Lars William Sundt-Trones
Maren Normann Heslien

DØDE I NES
FEBRUAR
Kari Kristi (Tutta) von Ahnen (1927)
Randi Børtnes (1926)
Sverre Skaret (1946)

Årsmøte i Nes menighet
søndag 3. april
Menighetens årsmøte blir avholdt
etter gudstjenesten i Nes kirke
søndag 3. april. Her blir det lagt
frem fyldige årsmeldinger for alle
deler av kirkens virksomhet, og det
blir mulighet til å stille spørsmål
Det er ingen som skal velges til noe
som helst, så det er ikke farlig å
komme på årsmøtet! Det serveres
kirkekaffe mens vi går gjennom
meldingene. Om noen vil ha årsmeldingen tilsendt før møtet, så
si fra om dette til Nes kirkekontor.
Denne er klar etter behandling i Nes
menighetsråd 8. mars.

3540 Nesbyen
Mob. Ole C. Haug: 900 39 843
Kaare Huuse: 975 87 909

THOEN HOTELL
Nesbyen
Telefon 3207 1119

I N F O R M A S J O N til alle husstander i Nes

Informasjon om gravstell mm.
Stell av graver

Plantekasser

Det tilbys stell av graver på Nes kirkegård,

Med en plantekasse slipper du å tenke på van-

enten for ett år om gangen, eller for flere år.

ning av blomster hver dag når det er varmt!

Det er gartner Dag Smestad som utfører dette

Plantekassa holder jorda fuktig til en hver

arbeidet.

tid. Du må bare fylle på vann ca hver 3. uke,
og kassa må ikke tømmes før vinteren. En

Prisen for stell er kr 850.-. Når det gjelder stell

plantekasse koster kr 1 100.-, ferdig nedsatt

over flere år, må det inngås en avtale på minst

og fylt med jord.

fem år, og på minst kr 5 000.-. Årlig kostnad for
planting er da den samme, kr 850.-. Det blir
plantet i tre omganger gjennom sommeren,
og vannet og luket.

Her ser man et par gravminner ute av geledd, disse må
undersøkes nærmere

Her ser man prinsippet for en plantekasse: Løft opp kassa
med jord og blomster og vanningskaret ligger under.

For bestilling av planting, plantekasser,
oppretting, inskripsjoner og andre tjenester
på kirkegården: Kontakt Nes kirkekontor på

Gravminner, inskripsjoner

32 06 85 10 eller post.nes.menighet@nes-bu.
kommune.no

I henhold til lovverket er det fester som «eier»
gravminnet, og dermed har et ansvar for at
det er forsvarlig sikret så det ikke velter.
Kirkegårdsmyndighetene har likevel også
et ansvar for å følge opp at dette blir gjort,
og kan i verste fall utføre sikring for festers
Eksempel på graver som stelles av Nes kirkekontor

regning. I praksis vil kirkekontoret ta kontakt
med fester hvis det oppdages «vaklevorne»
minnesmerker. Oppretting av minnesmerker
utføres for kr 500.-.
Kirkekontoret har en avtale med steinhogger Knut Melby fra Eide på Møre. Han besøker
kirkegården i to runder i sommerhalvåret,
hogger inn navn på nye gravminner og oppdaterer eldre gravminner. Første runde er i
begynnelsen av mai. Mange gravminner på
kirkegården har svært utydelig skrift. Tid for
oppfrisknng? Kirkekontoret har prislister.

Steinhogger Knut Melby skriver ikke bare Knut inn på
minnesmerkene (slik bildet kan tyde på!), men behersker
alle skrifttyper og inskripsjoner.

