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«Bekymre dere ikke
for morgendagen»

JANNE SUKKA
Sokneprest

Ny dag – nye muligheter! Deilig, er
det ikke?

bekymre seg for seg selv. Hver dag har
nok med sin egen plage» Matt. 6;34

Det er ikke hver morgen jeg er like
klar for nye muligheter eller nye
utfordringer, men av og til kan jeg
stoppe litt opp og tenke at nå ligger
en helt ny dag framfor meg og jeg
kan fylle denne dagen med det jeg
vil. Og så klart legger jeg planer, og
tenker at jeg skal bli litt flinkere til
det ene og det andre. Nye blanke
ark skal fylles med fine farger. Enda
bedre enn forrige dagen.

Kanskje glemmer jeg litt av og til å
være tilstede og glede meg over det
som er her og nå? Ikke for å leve
planløst og uten mål og mening, men
nettopp øyeblikket er jo verdt å ta
vare på – det å leve akkurat her og nå.
Jeg tror Gud ønsker å gi oss øyeblikk
og gleder i nuet. Hverdagsøyeblikk
med glimt av gudommelig kjærlighet
til hvert enkelt menneske – gjennom
en solstråle, en venns telefon, et smil
på butikken. Små glimt her og nå –
øyeblikk med fine farger på nettopp
denne dagen.

Planer er fint, og viktig, men noen
ganger kan planene stå i veien for
dagen i dag – for nettopp det øyeblikket som er her og nå. Og jeg vet jo
ikke hva morgendagen egentlig kommer med. Det er jo slett ikke alltid
slik at jeg har full kontroll over hva
som skjer i morgen, eller om de planene jeg har lagt lar seg gjøre. Ingen
kjenner jo hva morgendagen egentlig
vil bringe.
«Så gjør dere ingen bekymringer for
morgendagen; morgendagen skal

Våg å stoppe litt opp – kjenne at det
er nå i dette øyeblikket du lever.
Øyeblikket som kan være kaotisk og
rotete, eller stille og harmonisk. Det
er dette som er livet. Trekk pusten
og løft blikket. Himmelen er spent ut
over hvert øyeblikk i våre liv.
Det nå som er dagen i dag – morgendagen skal bekymre seg for seg selv.
Gode nye øyeblikk til hver og en!

Nes kapell blir beiset og utbedret i 2019

Ny graver er ført opp i budsjettet for 2021.

Litt om økonomi i kirken
Nes kommunestyre vedtok før jul budsjettet for 2019 og økonomiplanen for de neste fire årene,
inkludert bevilgninger til kirken. Dette følges opp av kirkelig fellesråd nå på nyåret.
Kommunestyret har bevilget de nødvendige midler for lønns- og prisvekst,
slik at aktiviteten kan holdes på tidligere nivå også i 2019. Fellesrådet hadde
også lagt inn søknad om forskjellige nye
tiltak, av disse er to allerede anskaffet i
2018, nemlig klipper til kirkegården og
nytt ringeanlegg til kirken. Fellesrådet
fikk kr 50 000.- til delvis inndekning av
disse nye tiltakene.

det skal ringes. Nå er det som med alt
annet moderne, men bare trykker på en
knapp, og så går lukene opp. De som har
vært i begravelser den siste tiden har
kanskje også lagt merke til at det nå kan
klemtes med kirkeklokkene når følget
går ut av kirken og bort til gravplassen,
altså at det slås enkeltslag til man er
framme. Dette var ikke mulig med det
gamle anlegget.

Nytt ringeanlegg måtte anskaffes
mot slutten av fjoråret, da det gamle
begynte å streike, og reservedeler ikke
lenger var å oppdrive. Kostnad ble ca
kr 90 000.-. Kirketjener har nå fått et
nytt og moderne anlegg, med funksjoner som man kan se av bildet. For
en liten tilleggssum fikk kirken også
installert automatiske lukeåpnere, så
kirketjener slipper å gå en bratt og mørk
adkomstvei helt opp i tårnet hver gang

Kommunen har også bevilget
kr 300 000.- til vedlikehold av kapellet, det viktigste her er beising og noe
takarbeid. Dette vil bli gjort i 2019.
Det ble ført opp kr 600 000.- til ny
graver på kirkegården i 2021, og det
er fra tidligere lagt inn kr 4 mill til ny
kirkegård i 2022.
Alt i alt et hyggelig budsjett for kirken i
disse stramme budsjett-tider.

Det gamle ringeanlegget i kirken

Nytt og moderne ringeanlegg, med lukeåpnere

Statistikk for Nes menighet 2018
Kirkekontoret rapporterer hvert år inn en
del statistikk til Statistisk Sentralbyrå, og
dette inngår også i menighetsrådets årsmelding. Her er de viktigste tallene, med
sammenligning med de to siste år.
I sum for gaver inngår både ofringer, faste
aksjonen, gaver til menighetsbladet samt
andre gaver som kommer inn i løpet av året.
Nytt i statistikken fra 2017 var en oversikt
over antall som kommer til kirken til konserter, vielser og begravelser, i tillegg til de
som deltar på gudstjenestene.

Antall gudstjenester
Deltakere
Snitt pr. Gudstjeneste
Nattverdsgjester
Døpte
Konfirmerte
Begravelser
Vielser
Utmeldinger
Innmeldinger
Gaver
Fremmøtte på konserter
Fremmøtte på vielser
Fremmøtte på begravelser
Antall besøk kirken totalt

2016
36
4 052
112
542
18
28
39
2
15
4
93 277

2017
41
4 007
98
372
23
37
41
10
5
0
102 533

2018
39
3 542
91
466
23
21
32
10
4
0
92 031

941
740
3 693
9 381

1 025
830
2 326
7 723
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Historien om menighetsbladet i Nes
Del 1: 1940–1983

Som nevnt i julenummeret går menighetsbladet nå inn i sin 75. årgang, og det vil derfor i alle årets fire blad
komme glimt fra menighetsbladets historie. Dette passer godt med at menighetsbladet opp gjennom årene
har vært utgitt i fire ulike former. I første del ser vi på menighetsbladet slik det fremsto i perioden 1940- 1983.

I desember 1940 kom nr 1- 1. årgang av
Nes og Flå menighetsblad ut. Dette var
da det første menighetsblad i Hallingdal.
Redaktør var sokneprest Salmund
Djuvik, det ble trykket i Sambaandets
trykkeri, Bergen, og bladet var innholdsmessig slik det kom til å bli de neste
43 år: Format A5 (dvs halv A4), fire sider
i sort-hvitt, så å si ingen bilder.
Djuvik skriver i første utgave: «Et menighetsblad er ikke et tilfeldig blad blant de
mange andre. De kan ikke erstatte et
menighetsblad, dersom det stemmer med
de krav en har rett til å stille. Det har
tidligere vært planer oppe om et menighetsblad, enten felles for hele prostiet,
eller for de enkelte sokn. Det siste er det
vanlige, og sikkert også det som stemmer best med et menighetsblads ide. Nes
og Flå menighetsblad er ditt eget blad.
Det kommer som en budbringer fra Gud
og som en hilsen fra menighetens liv og
arbeid. Det banker på din dør og ber om
å bli tatt imot i tillit og i kjærlighet.»
Videre skriver Djuvik om utgivelser og
distribusjon: «Foreløpig blir det sannsynligvis et nr til hver høytid i kirkeåret, og
et par høve ellers (Olsok, Bededag). Alle
lærerne i Nes og Flå har med stor imøtekommenhet sagt seg villige til å ordne
med utdelingen av bladet. Uten deres
hjelp ville det nok bare blitt med tanken.
Det er vårt håp at bladet blir et godt bindeledd mellom hjem, skole og kirke»
Det var en frivillig kontingent på «50 øre
a 1 kr året», som lærerne tok imot.
Innholdsmessig var bladet omtrent uendret i denne perioden. Det var andakt på
side 1, forskjellige nyhetssaker på side 2
og 3, og på siste side oversikt over døpte,
vigde og døde, samt gudstjenester i Nes
og Flå. Det var kirkestatistikk, nytt fra
menighetene, oversikt over innkomne
gaver, liste over konfirmanter, dette er
stoff som er like aktuelt den dag i dag.
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omtrent i sin helhet viet en artikkel «Da
freden og friheten kom», og vi siterer:
«Det er vel neppe noen som vil komme til
å glemme de store og bevegede dagene
i første halvdel av mai i år. Etter dager
i uvisshet og forventning kom den store
overraskelse: Norge ble gitt oss tilbake.
Norge er atter vårt. Sterke menn fikk
en klump i halsen da kirkeklokkene
ringte og kimet freden ut over dalen
og landet. Flaggene kom frem. Barnas
umiddelbare glede, og alt ellers: Ord
blir fattige. Samme kvelden var en stor
folkemengde samlet omkring paviljongen
på bankplassen. Hornmusikken spilte
festlige nummer, kirkekoret sang sine
beste fedrelandssanger. I en tale ble gitt
uttrykk for vår glede og takknemlighet,
og de falne, de som brakte de største ofre,
mintes.»

Første utgave av menighetsbladet i midten,
sammen med senere utgaver.

Vanskelig å følge årganger
Bladet kom ikke ut mellom oktober 1942
og juni 1945 pga krigen, og årgangene
sto da «stille»
Ved en feil er både 1966 og 1967 oppført med «24. årgang» på forsiden, her
har nok redaktøren rett og slett glemt å
forandre årgangstallet da første nummer
i 1967 kom ut, og siden ble dette ikke
rettet. Det var også opphold i utgivelsen
en periode på 70- tallet. Men siden årets
blader er oppført med 75. årgang, så
markerer vi uansett jubileet i år!

Opphold under krigen
I juni 1945 kom første menighetsblad ut etter krigen etter tre års opphold. Her står at menighetsbladet ble
stoppet i 1942 etter ordre fra Statens
Pressedirektorat. Bladet er naturlig nok

I samme blad er også gjengitt biskopenes
brev til kirkedepartementet der de tok
opp igjen sine embeter som de la ned
ved krigens start.

Tunsberg bispedømme i 1948
Bladet for august 1948 er i sin helhet viet
opprettelsen av Tunsberg bispedømme.
Etter å ha tilhørt Akershus stift (Oslo
bispedømme) siden 1631, i over 300 år,
ble det nå etablert et nytt bispedømme
for Buskerud og Vestfold, med Bjarne
Skard som den første biskop. Han skriver i sin hilsen bl.a:
«Vi ser dem for vårt indre øye alle de
kjære traktene i Vestfold og Buskerudfra skogsmoene til de åpne slettene, fra
høyfjellet til skjærgården- og sier til
hverandre: La oss gå inn i det nye avsnitt
som heter Tunsberg bispedømme i Jesu
navn! Alle ønsker og håp for dagene som
kommer inn under påkallelsen av Jesu
velsignede navn! Dermed stiller vi også
oss selv inn under Guds siste hensikt med
hver enkelt av oss.»

I bladet for februar 1950 har Ivar Tærum
en omtale av menighetsarbeidet i Ytre
Nes. I Sevre bor det 115 mennesker, og
«alle er interessert i det kristelige arbeidet». Sevre og Berg kvinneforening er
aktive, det samme med søndagsskolen
i kretsen, og kretsen har også foreningen Reinsjøfjell, som arbeider for Norsk
selskap til skibbrudnes redning. Som
avtroppende lærer takket han også for
godt samarbeid mellom kirke, skole og
heim. I det hele tatt er menighetsbladets
75 årganger et eldorado av lokalhistorie, med slike små og store omtaler fra
menighetslivet i Nes.
I april 1951 sluttet Salmund Djuvik som
sokneprest, og samtidig også som redaktør av menighetsbladet, og i kongelig
resolusjon av 22. juni 1951 ble Markvar
Zarbell-Engh utnevnt til sokneprest i Nes.
I nr 8 i 1951 hilser han sin menighet:
«Så går vi da sammen til arbeidsdagen
i menighetene. Jeg vil så gjerne få være
prest for alle – gjerne få møte dere alle
med det største av alt – det glade budskap
om frelse og forløsning i Jesus Kristus vår
Herre!»
Og sjelden har vel et ønske blitt så til de
grader oppfylt som dette. «Zarbell» ble
en institusjon i Nes.

«Dype spor har han satt etter seg.
Sant er det som en fra menigheten
sa: «Zarbell-Engh har løftet det
kirkelige opp på et høyere plan».

Jevnlige utgivelser
De første årene ble det gitt ut 4-6 blader
i året, slik som omtalt i det aller første
bladet. Fra 1948 steg antall utgivelser til
ett blad i måneden med unntak av sommeren, og i alle år fra 1948 til 1981 kom
det ut 9 eller 10 menighetsblad pr år.
I bladet for mai 1955 står det at Nes
kirkekor har hatt årsfest for medlemmer og bekjente i prestegården 28. mars,
med 60-70 til stede. Samtidig er omtalt
en kommende festdag 22. mai, der Nes
kapell skal innvies. I neste nummer leser
vi følgende:
«Innvielsen av Nes kapell søndag 22.
mai ble en høytid som vil minnes av slektene senere. Nes lå så vakkert i vårens
tegn. Flaggene vaiet fra alle bygdens

flaggstenger og kapellet som ble innviet,
var et skjønt skue både hva angår arkitektur og indre utsmykning. I mengder
var bygdens folk møtt frem til denne
enestående begivenhet i menighetens
liv og historie».
I samme utgave har byggeleder og menighetsrådsleder
Bernhard Smette en gjennomgang av symbolene i
Nes kapell.
Jubileer er en viktig del
av et menighetsblad, og
i 1962 feiret menigheten
Nes kirkes 100-årsjubileum. I bladet for oktober- november er det den
første «fotoreportasje» i
menighetsbladets historie,
med fire bilder fra jubileet.
Den nye biskopen Dagfinn
Hauge deltok. «Med sin
varme forkynnelse og sitt
gode og folkelige vesen
vant han oss alle, og kastet glans over festdagene»,
heter det. Det var kirkekaffe, og kommunal middag med 130 gjester.

nådegaver. Han lever i stadig fornyelse,
derfor er hans prekener like aktuelle. En
føler seg trygg når en sitter på kirkebenken. Her er det Gudsord som blir forkynt.
Han kan være streng og mild, men bak
alt sammen banker et varmt hjerte.»

Salmund Djuvik var
sokneprest fra 1939 til
1951. Han startet Nes og
Flå menighetsblad i 1940
og var redaktør så lenge
han var sokneprest.

Menighetsrådslederne skriver også: «Mange er de som
tenker tilbake på konfirmasjonsforberedelsen med
takknemlighet.» Derfor
æres Zarbell-Engh fortsatt
hvert år med blomster på
graven av 50-årskonfirmantene, og det er fortsatt
mange kommende 50-årskonfirmantkull som «gikk
for Zarbell.»
I neste nummer i juli 1977
omtales også at organist
Petter Hermundsgård forlater orgelkrakken etter
40 års tjeneste i Nes kirke.
Endrestøl skriver: «Det er
vemodig å ta avskjed med
han som organist. «Han
Petter» sitter ved orgelet,
og da er den siden av gudstjenesten i trygge hender»

Ellers fortsatte menighetsbladet sine jevnlige utgivelI påfølgende nummer i
september 1977 omtales
ser, hele tiden med samme
Markvar Zarbell-Engh var
den nye familien i premal. I tillegg til stoff omtalt
sokneprest og redaktør
tidligere, var bladet krydret
stegården: Ny sokneprest
for menighetsbladet fra
med utvalgte visdomsord
Frank Kolberg med sin
1951 til 1977.
kone Elisabeth og barna
og små historier fra hele
verden i kristen sammenCathrine og Anne Kjersti.
heng. Noen ganske korte, noen lengre.
Den første familie i prestegården på 38
Som eksempel dette jødiske ordspråår! Og som sine to forgjengere overtar
ket: «Gud kunne ikke være overalt,
sokneprest Kolberg redaktøransvaret for
og derfor skapte han mødrene». Eller:
menighetsbladet.
«Målestokken på en virkelig stor mann
er hvordan han behandler en liten».
«Det er trist nok å gå i begravelser om
en ikke skal gråte over et elendig orgel»,
ble det sagt om det gamle orgelet i Nes
Zarbell-Engh går av
30. juni 1977 gikk Zarbell-Engh av som
kapell. I bladet for februar 1979 er det
sokneprest i Nes og Flå etter 26 år,
omtalt innkjøp av nytt orgel fra orgelnoe som ble behørig omtalt i bladet i
bygger Paul Ott i Göttingen i Tyskland.
mai 1977. Menighetsrådsleder Syver
Og at det også trengs nytt orgel til Nes
Endrestøl og kollega Randi Løken fra
kirke. Planene om en Nes fjellkirke
Flå skriver:
begynner også å bli omtalt.
«Dype spor har han satt etter seg. Sant er
det som en fra menigheten sa: «ZarbellEngh har løftet det kirkelige opp på et
høyere plan». Hele hans virke er himmelorientert. Han hadde fra ungdommen av
fått et himmelsk syn. I dette møtte han
Jesus Kristus, verdens frelser. Dette syn
er han tro imot. Han er en rikt utrustet person. Gud fikk komme inn i disse

I mai 1983 kom det siste menighetsblad
i dette format ut. I alt ble det gitt ut 359
blader av denne utgaven. Heretter kom
bladet ut i A4- format med enkelte farger på sidene, men kun sort-hvitt bilder.
Slik så bladet ut frem til høsten 2002,
og perioden 1983- 2002 er derfor tema
i del 2 av historien om menighetsbladet,
i neste nummer.
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Menighetsbladet – leses av alle!
I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om norske
menighetsblad. Det viser seg at menighetsbladene landet rundt
leses av mange, også de som sjelden eller aldri går i kirken.
Det utgis ca 240 menighetsblad
landet rundt, og vel 60 % av landets
innbyggere mottar et menighetsblad.
Dette samsvarer meget godt med en
annen undersøkelse som viser at 60
% av befolkningen oppgir å kjenne
godt til kirken.

Over halvparten av de
spurte tar vare på bladet
«en stund», mens hele 10 %
faktisk samler på bladet.

Interessant stoff
Hva er så det mest interEt utvalg av menighetsblad i Tunsberg og ellers
essante å lese i det lokale
menighetsbladet? De fem
mest populære tema er:
som er opptatt av navneliste over
Lokalhistorisk stoff (82 %)
konfirmantene (gjett hvem som pasReportasje/folk fra nærmiljøet (80 %)
ser på om naboen har konfirmant?)
Navn på døde, døpte og vigde (79 %)
Navneliste årets konfirmanter (76 %)
Konklusjonen i undersøkelsen var
at menighetsbladet er et blad for
Arrangement som kommer (59 %)
alle innbyggere, ikke bare for de
Det er også kjønnsmessige forskjeller
som går i kirken jevnlig, eller for de
i interessen for menighetsbladet. Som
som er medlemmer i kirken. Dette
er viktig å huske for de som lager
eksempel er det overvekt av menn
som er mest interessert i lokalhistomenighetsbladet.
risk stoff, mens det er mest kvinner

På spørsmål om hvor ofte man leser
det lokale menighetsbladet, svarer 58
% «hver gang» eller «så godt som hver
gang». Plusser man på de som svarer
«av og til» er man oppe i 80 %. Fire
av fem leser altså menighetsbladet!
Ifølge undersøkelsen får folk flest
sin kunnskap om kirken gjennom
menighetsbladet, spesielt de som
sjelden eller aldri går i kirken. 34 %
av leserne sier de knapt har vært i sin
lokale kirke, men menighetsbladet
leser de!

Ofringer 2. halvdel 2018
Dato
15.07.18
29.07.18
19.08.18
02.09.18
16.09.18
30.09.18
14.10.18
28.10.18
04.11.18
18.11.18
02.12.18
24.12.18
24.12.18
25.12.18

Kirke
Kirke
Kirke
Kirke
Fjellkirken
Kirke
Kirke
Kirke
Kirke
Kirke
Kirke
Kirke
Fjellkirken
Kirke
Kirke

Formål
Menighetens misjonsprosjekt
Nes fjellkirke
Nes menighetsblad
Trosopplæring i Nes
Konfirmantarbeidet
Nes menighetsblad
Trosopplæring i Nes
Det norske misjonsselskap
Nes menighetsblad
Menighetsarbeidet
Konfirmantarbeidet
Nes fjellkirke
Kirkens Nødhjelp
Menighetens misjonsprosjekt
Sum 2. halvår:
Sum 2018:

Offerinngang 2018 fordelt på formål:
Eget
1 280
625
3 132
800
3 938
640
1 723
2 019
3 454
1 723
2 917
5 122
17 523
1 333
46 229
75 558

Av dette kom kr 9 121 (12.7 %) inn på Vipps

Egne formål:
Konfirmantarbeidet

16 886

Nes menighetsblad

9 747

Nes fjellkirke

7 227

Trosopplæring

3 841

Menighetsarbeidet

3 669

Eksterne formål:
Kirkens Nødhjelp
Menighetens misjonsprosjekt

17 523
4 559

Hallingdal Krisesenter

3 217

Redd Barna

3 036

Det Norske Misjonsselskap

2 019

Familievernkontoret

1 115

Norsk Folkehjelp

1 049

Buskerud søndagsskolekrets

978

Røde Kors besøkstjeneste Nes

850

THOEN HOTELL

Nesbyen
Telefon 3207 1119
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Nesmoen, 3540 Nesbyen
Tlf: 3207 0002
firmapost@rukke.no

Kirkevalget

Gudstjenester i Nes
Søndag 3. mars (Fastelavnssøndag)
Tekst: Luk 18, 31-34
Kl. 18:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring til Nes
menighetsblad
Søndag 17. mars
(2. søndag i fastetiden)
Tekst: Luk 13, 22-30
Kl. 11:00 Nes kirke
Vikarprest
Dåpsskole for 6- åringer
Kirkekaﬀe
Ofring til
menighetsarbeidet
Søndag 31. mars
(3. søndag i fastetiden)
Tekst: Luk 22, 28-34
Kl. 11:00 Nes kirke
Vikarprest
Ofring til Røde Kors
besøkstjeneste i Nes
Søndag 7. april
(4. søndag i fastetiden)
Tekst: Joh 6, 24-36
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Årsmøte og kirkekaﬀe
Ofring til
menighetsarbeidet
Torsdag 18. april (Skjærtorsdag)
Tekst: Joh 13, 1-17
Kl. 11:00 Nystølkroken
Janne Sukka

Fredag 19. april (Langfredag)
Tekst: Matt 26,30- 27,50
Kl 12:00
Vassfartoppen, Liemarka
Janne Sukka
Kl 17:00

Nes fjellkirke
Janne Sukka
Ofring til Nes fjellkirke

Søndag 21. april (Påskedag)
Tekst: Joh 20, 1-13
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring til Det norske
misjonsselskap

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

Det skal gjennomføres Kirkevalg søndag 8. og
mandag 9. september, samtidig med valg til
kommunestyre og fylkesting. Informasjon om de
ulike frister og aktiviteter knyttet til Kirkevalget vil
komme i alle årets utgaver av menighetsbladet.

Menighetsrådet satte på møte 6. desember ned følgende
nominasjonskomite:

18.11.18
Linnea Flintegård Børtnes
31.12.18
Erik Verri Strand (døpt i Nes fjellkirke)

NOVEMBER
Gudny Evelyn Eidal (1930)
DESEMBER
Kristoﬀer Espeseth (1921)
Ingrid Dokken (1923)
Bjørn Henrud (1952)

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

Vi bidrar til en verdig begravelse.

Din lokale megler

Nominasjon til
Kirkevalget

Nominasjonskomite

Gol Begravelsesbyrå
3550 Gol - Tlf. 32 07 75 51
Mobil 48 02 34 77
Avd. Nesbyen:
Mobil 90 75 92 39

2019

Vi leier ut Tandbergbygget
og Høvahuset
www.hallingdal-museum.no
Følg oss på Facebook
Tlf 32 07 14 85

Oddvar Holm
Unn Kari Øen Strand
Inger-Mette Tørrisplass
Eivind Haga
Disse skal jobbe med et liste forslag for innlevering innen
30. april, og lista skal godkjennes i møte i menighetsrådet
2. mai. Vi ber deg være positiv om du blir spurt om å stå
på lista!

Nomineringsgruppe
Tradisjonelt er det kun menighetsrådet som stiller en
liste ved menighetsrådsvalget, og bispedømmerådet en
liste ved bispedømmerådsvalget. Men som vi husker fra
valget i 2015 så ble det stilt to lister til valget i Tunsberg
og andre bispedømme: Bispedømmerådets liste og Åpen
Folkekirke. Kirkevalget blir da som et vanlig valg slik vi
er vant til, med flere listeforslag å velge blant.
Også i menighetsrådsvalget kan det stilles andre lister
enn menighetsrådets. En gruppe på ti medlemmer med
stemmerett i soknet kan nemlig levere en liste til valg av
menighetsråd. Også her er
innleveringsfrist 30. april.
Alle regler knyttet til valget
finnes på www.kirkevalget.
no, og kirkekontoret er
også behjelpelig om dette
er aktuelt for noen.
Nesbyen
Tlf. 32 07 22 00
nes@skuesparebank.no
www.skuesparebank.no

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

3540 Nesbyen
Mob. Ole C. Haug: 900 39 843
Vakttelefon 951 56 361

Nes menighetsblad

7

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

Lars Støvland,
Chris Medina og
Eirik Næss med
7-klassekoret i
bakgrunnen.

Trivelig førjulsstund
med Chris Medina
Fjorårets julekonsert med kjente artister var i Nes kirke 11. desember. Chris Medina med sine medmusikanter Eirik Næss og Lars Støvland sørget for en trivelig førjulskveld for ca 250 fremmøtte, og det satte
en spiss på arrangementet at 7. klasse ved Nes barneskole også medvirket på flere av sangene.

Mikkel Evan Hagberg Renslo var solist på en
melodi, her sammen med gitarist Eirik Næss.

7. klasse med dirigent Arild Rønsen.

Elvis Gospel også i 2019
Trioen Vidar Busk, Paal Flaata og Stephen Ackles fylte
Nes kirke til randen i oktober i fjor med sin hyllest
til Elvis Presleys gospelmusikk. Det var flere som
ikke fikk oppleve dette, da alle de 400 billettene ble
utsolgt. Men nå får du sjansen igjen, både du som
ikke fikk billett i fjor, og du som fikk mersmak!
Søndag 27. oktober kommer trioen nemlig tilbake
med en ny forestilling, der 2/3 av stoffet fra sist
er byttet ut. Konserten starter kl 1900, og billett á
kr 480.- ligger allerede ute på www.ticketmaster.no
VI håper på fullsatt kirke også denne gang!

