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Fra tid
til evighet
Vindmøller trenger vind, vannkraft trenger vann. Ingen ting
går av seg selv. Likevel er det
gjort mange forsøk på å lage en
evighetsmaskin. Et apparat som
går og går uten tilførsel av
energi utenfra.
En slik maskin er ikke mulig. For
troen på Jesus, derimot, er evighetsbegrepet en selvsagt del av
virkeligheten. Bibelen peker på en
evighetskilde. Han, altså Gud, har
alltid vært og vil alltid være. Fra
evighet, til evighet. Nylig ble vi minnet om dette gjennom juleevangeliet.
Menneskets første synlige møte med
Gud fant sted i en stall i en krybbe.
Salmen Deilig er jorden sier det slik i
siste vers: Oss er en evig Frelser født.
Forstanden er god å ha i mange sammenhenger. Men lener du deg for mye
mot den, kan den lett bli mer fiende
enn venn. Forstanden vil dra oss bort
fra Gud, for forstanden er rasjonell.
Vi trenger det rasjonelle, det forståelige, det forutsigbare. Men det at Gud
kommer til jorden får ikke plass i en
naturlig forklaring.
Ni måneder før jul kom engelen
Gabriel til Maria og fortalte at hun
skulle føde Guds Sønn. Der og da
forstod ikke Maria dette. Men etter
et øyeblikks indre uro sier hun likevel: «Gud, la det skje med meg som
du har sagt».
Maria overgir seg til Gud. Da vet hun
at hun både i liv og død er i hans
hånd. I dette er hun et forbilde. Hun
stiller ingen betingelser eller krav,
men sier et ubetinget ja til Guds vilje.

ARNE JENSEN
Prostiprest

Maria lar trygg Gudsfrykt vinne over
nedbrytende menneskefrykt. Når
hun sier ja til Guds vilje, opplever
hun i stedet at hun blir del av noe
som er større enn seg selv. Det fyller
hennes hjerte med trygghet, glede og
forventning. Gjennom å gi livet sitt
til Gud tar evigheten bolig i henne
allerede her i tiden.
Som Maria, kan heller ikke vi forstå størrelsen på det som skjer når
Jesus kommer til jord. Men la oss
heve oss over forstanden et øyeblikk,
og likevel synge «Fred over jorden,
menneske, fryd deg, oss er en evig
Frelser født.» For det evighetsfellesskap som Maria tar skrittet inn i,
det fellesskapet inviterer Jesus oss
til hver eneste dag.
Derfor er troen på Jesus livsforvandlende. En ting er at han sier: «Kom
til meg, dere som strever og bærer
tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile».
Merk at han også sier: «Den som tror
på meg skal leve om han enn dør».
Jesus ønsker å være til stede både i
vårt liv og innfor vår død. For godt
til å være sant, er det noen som sier.
Men troen bekrefter at evangeliet er
både sant og godt på en gang.
Derfor oppfordringen om å ta til
oss Bibelens ord slik et lite barn
tar til seg mors og fars kjærlighet.
Salmedikteren Göte Strandsjö sa det
slik:
«Som når et barn kommer hjem om
kvelden og møter en vennlig favn,
slik var det for meg å komme til Gud,
jeg kjente at der hørte jeg hjemme.»
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Budsjett for 2020 og
økonomiplan for 2021-2024

Nes kommunestyre vedtok før jul budsjettet for 2020, og bevilgningene til kirken inngikk som en del av dette. Nes menighet fikk tilskudd til drift på kr 2 468 000.-, som var det beløp det var søkt om.
Dette sikrer aktivitet på dagens nivå.
Gledelig nok er det oppført kr 3 mill
til overrislingsanlegg i Nes kirke
i 2021. Det ble allerede i 2014 satt
opp et overslag over hva det ville
koste å sikre Nes kirke med et slikt
anlegg, og Nesbyen Rotaryklubb gikk
senere inn og bekostet prosjektering utført av klubbens medlem Jan

Haraldseth. Et overrislingsanlegg er
den eneste måten å sikre et så stort
bygg på brannmessig, og selv om
kommunens økonomi er presset så
er det tillatt å håpe at beløpet endelig
vedtas ved årets budsjettbehandling
i desember.

Ellers er det ført opp kr 600 000.- til
innkjøp av ny kirkegårdsgraver i 2023.
Nes menighet hadde også ønsker om
penger til planlegging av trapp opp
fra Esso-plassen, innkjøp av ny traktorhenger og noen andre ting. Dette
ble ikke innvilget i denne omgang.
Kommunestyret har også strøket en
bevilgning til opparbeidelse av ny
kirkegård, men dette har sammenheng med at kapasiteten på eksisterende kirkegård er økt ved at en del
eldre graver er gått ut.

Navneendring

Sakspapirer på nett

Som kjent er Nes kommune fra 01.01.20 blitt til Nesbyen kommune. I den forbindelse ble Kirkerådet kontaktet med spørsmål
om dette da også måtte gjelde Nes menighet.

Et viktig prinsipp i norsk offentlig forvaltning er åpenhet. Sakspapirer til møtene i menighetsrådet og kirkelig fellesråd skal være tilgjengelig for publikum, og
det har derfor en liten stund vært lagt ut sakspapirer
på vår nettside www.neskirke.no. Møtene i menighetsrådet og kirkelig fellesråd avholdes hovedsakelig
første torsdag i hver måned, og en ukes tid før dette
vil sakspapirene bli offentliggjort. Alle møter er også
åpne for publikum, hvis noen vil innom og høre på
behandlingen av en sak de er interessert i.

I svaret ble det gjort klart at menighetens navn ikke har direkte
sammenheng med kommunens navn, og Nes menighetsråd
vedtok derfor på møtet 5. desember at det fortsatt skal hete Nes
menighet og Nes menighetsråd. Egennavnene Nes kirke, Nes
kapell, Nes kirkegård og Nes fjellkirke vil da også selvsagt blir
beholdt som før.
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NESS CHURCH I LITCHFIELD, MINNESOTA
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Ness kirke i USA
I menighetsbladet for april 2014 sto artikkelen «Kirke på hvert et Nes», med omtale av
de åtte utgavene av Nes kirke som finnes i Norge. Foruten vår egen Nes kirke var dette
kirker i Bjugn, Årnes, Ådal, Ringsaker, Brandbu, Luster og Gvarv. Men også i USA finnes
Nes kirke! Kirkekontoret fikk i september hyggelig besøk av Bob og Jackie Halverson,
som hadde med seg en hel perm om Ness Church i Litchfield, Minnesota. Denne kirken
ble grunnlagt av Bobs forfedre, og har mye interessant historie.

Ness Lutheran Church ble etablert i
1861, og ble allerede fra oppstarten
kalt Ness fordi grunnleggerne og de
første lederne var fra Nes, som altså
i USA skrives Ness. Litchfield, med
ca 7 000 innbyggere og beliggende
ca 100 km fra Minneapolis, het for
øvrig Ness helt til navnet ble endret
etter en folkeavstemning i 1872.
Minnesota er som kjent en av de
statene i USA som tok imot mest av
både hallinger og nordmenn under
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den store utvandringen på 1800-tallet. Blant de første hvite til å bosette
seg i området i 1856 var det nettopp
nesninger fra Thoen-grenda.
25 mennesker ble medlem av menigheten fra starten, og over 40 flere
kom raskt til. Det første kirkebygget
var veldig lite, og i 1864 ble det kjøpt
til 40 «acres» med land fra Henrik
Halvorsen Thoen for 100 $. Her ble
da kirken på bildene bygget.

Henrik Halvorsen Thoen var født
i 1831, og var eldste av seks barn
til Halvor Henriksen Eidalseie fra
Lien (under Nordre Eidal) og Jøran
Olsdatter Toen (nord-Toen). De bodde
på Tobråten/Nørdste Toen (gnr 40 bnr.
13) i Thoen. Henrik dro til USA som
15-åring i 1846, og tragisk nok døde
hans far Halvor på turen over. Henrik
giftet seg med søskenbarnet Margit
Olsdatter fra Træo i Espeseth i 1849,
og de fikk ikke mindre enn 13 barn.
Henrik døde i 1898, og han var da tippoldefar til Bob Halverson. Alle hans
fem søsken slo seg også ned i USA.
Allerede før den første kirken ble
bygget var det etablert kirkegård
her i 1858. På kirkegården står det
for øvrig et minnesmerke over fem
nybyggere som ble drept i et indianeropprør i 1862.
Bruken av Ness kirke gikk nedover
med årene. Kirken var bygget av
første generasjons innvandrere fra

Nes, og tilhørigheten forsvant gradvis etter som generasjonene kom og
gikk. I USA er det da også et ganske
stort «utvalg» av nokså like menigheter, noe man tydelig ser ved at Ness
Church ble «Mother Church» til 30
andre menigheter i nærområdet.
Menigheten ble dermed oppløst i
1968. Kirken blir likevel holdt godt
ved like ved hjelp av innsamlede
midler og frivillig innsats. Det er
regelmessige gudstjenester der, og
kirken holder åpent for grupper og
besøkende fra mai til oktober. Det
avholdes et årsmøte den fjerde søndagen i juli. Kirken har også egen
Facebookside der man kan følge
aktiviteten.

Til venstre: Jackie og Bob Halverson
fotografert på Hagaled gjestegård i
september 2019.
Under: Jackie og Bob Halverson fikk også
anledning til å besøke gården i Thoen der
hans forfedre bodde før de dro til USA.
(Foto: Sigrunn Bæra Svenkerud)

Kilder:
History of Ness church 1861- 1961 (festskrift
utgitt ved 100-årsjubileet)
Google/Wikipedia
Terje Østro: Gards- og slektshistorie for Nes
bind 1 Bergs- og Lifjerdingen
Alle bilder av Ness kirke tatt av Bob Halverson
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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.

Levende lys-konsert
Nes kirke torsdag 27. februar kl. 19:30
«Levende Lys Konsert» i Nes kirke med kantor Peter Rødel
(orgel og flygel) og Katrine Gabrielsen (sang). Verk av
Bach, Händel, Duruflé mm. Det blir en fin avslappende og
avvekslende konsert med sang, piano og orgel.
Besøkende sitter ved bord som plasseres ved koret i kirken.
Det serveres kaffe og kaker. Gratis inngang.

En hyllest til
Johnny Cash og June Carter
Nes kirke lørdag 7. mars 2020 kl. 19:00

2017
41
4 007
98
372
23
37

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

2018
39
3 542
91
466
23
21

2019
37
3 737
101
371
19
28

41
10
5
0
102 533
83 768

32
10
4
0
92 031
75 558

21
4
5
0
96 926
75 893

941
740

1 025
830

1 055
174

3 693
9 381

2 326
7 723

1 748
6 714

I sum for Gaver inngår fasteaksjonen, gaver til menighetsbladet samt
andre gaver som kommer inn i løpet av året. Som man ser har antallet
deltakere på gudstjenestene hatt en økning i 2019. Totalt antall «besøk» i
kirken er gått ned, fordi det var få vielser og begravelser dette året.

Ofringer 2. halvår 2019

Gled deg til en lun Cash-opplevelse når Cash Commitment
gjester Nes kirke med sin akustiske hyllest til Johnny Cash
og June Carter! Klassikere som Ring of fire, Folsom Prison
Blues, Walk the Line og Big River kommer på løpende bånd,
sammen med de uforglemmelige duettene med June Carter,
gjort til allemannseie gjennom filmen «Walk the Line».
Det hele krydres med fakta og skråblikk på livet han levde,
og det tidløse ved musikken hans.
Cash Commitment har høstet lovord fra mange kanter,
og har spilt for fullsatte kulturhus og livescener i bygd og by.
Kort sagt: Her blir det god stemning hele veien fra Folsom
Prison til Jackson!
Fra tidligere anmeldelser:
«Dette var ikke bare en konsert, det var en forestilling
– levert av fullblods underholdere
– og publikumsresponsen var formidabel.»
«En mer genuin Johnny Cash-opplevelse
skal man lete lenge etter!»
Billetter kr 295.- kjøpes på: https://cashcommitment.
hoopla.no/sales eller ved inngangen

Dato
04.08.19
18.08.19
01.09.19
15.09.19
24.02.08
13.10.19
27.10.19
03.11.19
17.11.19
01.12.19
15.12.19
24.12.19
24.12.19
25.12.19

Kirke
Fjellkirken
Kirken
Fjellkirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Fjellkirken
Kirken
Kirken
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Eget
7 446
1 902
1 286
4 139
2 977
874
1 085
1 265
1 071
2 798
1 502
5 529
16 042
1 660
49 576
75 893

Søndag 2. februar (Kyndelsmesse)
Tekst: Luk 20- 22-40
Kl. 19:00 Nes kirke
Ofring til Nes 		
menighetsblad
Søndag 1. mars (1. s i fastetiden)
Tekst: Matt 4, 1-11
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til 			
menighetsarbeidet
Søndag 15. mars (3. s i fastetiden)
Tekst: Luk 11, 14-28
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til menighetens
arbeid for barn og unge

Fredag 10. april (Langfredag)
Tekst: Mark 14,26 - 15,37
Kl. 12:00 Vassfartoppen
(Liemarka)
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Ofring til Nes fjellkirke

GI ET LIV MED VANN

Fasteaksjonen 2020 – 29.–31. mars

Søndag 12. april (Påskedag)
Tekst: Luk 24, 1-9
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring: Se annonse
i Hallingdølen

Kirkens nødhjelp
QR-kode klistremerke u/bleed

Sokneprest Janne Sukka er prest på
alle gudstjenestene i perioden.

Søndag 29. mars (4. s i fastetiden)
Tekst: Joh 11, 45-53
Kl. 11:00 Nes kirke
Kirkekaffe
Årsmøte
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt

DØPTE

Torsdag 9. april (Skjærtorsdag)
Tekst: Matt 26, 17-30
Kl. 11:00 Nystølkroken
Kl. 13:15 Sagtomta
Nattverdsgudstjeneste
Kl 14:00
Sykehjemmet
Nattverdsgudstjeneste

DØDE

15.12.19
Gunhild Marie Fossen Rukke
Halvor Thoen Strendo
2426

NOVEMBER
Ragnar Holst (1950)
Anne Lise Grimsgård (1924)
Ingrid Gunvor Solheim (1925)
DESEMBER
Hildegodt Kristine Teksle (1937)
Willy Jahn Jensen (1936)

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

THOEN HOTELL

Din lokale megler

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

Nesbyen
Telefon 3207 1119
Mobil 481 33 565

Offerinngang 2019 fordelt på formål
Gol Begravelsesbyrå

Egne formål:
Nes fjellkirke

17 060

Konfirmantarbeidet

16 641

Nes menighetsblad

4 534

Menighetsarbeidet barn og unge

3 625

Menighetsarbeidet

2 826

Sum egne formål

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

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.

Vi leier ut Tandbergbygget
og Høvahuset

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

www.hallingdal-museum.no
Følg oss på Facebook
Tlf 32 07 14 85

44 686

Eksterne formål:
Kirkens Nødhjelp

16 042

Menighetens misjonsprosjekt

5 937

Det norske misjonsselskap

2 558

Redd Barna

1 972

"Nesbyen gir tilbake"

1 902

Familievernkontoret

1 502

IKO

1 294

Sum eksterne formål

6

Formål
Fjellkirken
Nesbyen gir tilbake
Fjellkirken
Konfirmantarbeidet
Nes menighetsblad
Menighetens misjonsprosjekt
Menighetsarb. barn og unge
Nes menighetsblad
Menighetsarb. barn og unge
Konfirmantarbeidet
Familievernkontoret
Fjellkirken
Kirkens Nødhjelp
Menighetens misjonsprosjekt
Sum 2. halvår:
Sum 2019:

Gudstjenester i Nes

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Statistikk for Nes menighet 2019

KONSERTER

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

31 207
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I N F O R M A S J O N til alle husstander i Nes

Glimt fra
juletiden
Julaften er det et yrende liv både i og utenfor Nes
kirke. Nesten 800 mennesker var innom de to
gudstjenestene i kirken, og på kirkegården tennes
det lys ved mange graver.

Gudstjenesten på Nes fjellkirke
julaften trekker stadig flere og
flere, og julaften 2019 var det over
200 mennesker innom. Så mange
er det egentlig ikke plass til! Det
må derfor vurderes å enten ha to
gudstjenester, eller å sette en
begrensning på hvor mange som
kan slippes inn.
(Foto: Geir Halland)

Under t.v.: I tillegg til menighetens egen
julekonsert fikk vårt trofaste konsertpublikum igjen besøk av Ole Edvard Antonsen
14. desember med gjesteartistene Stine
Hole Ulla, Cecilia Vennersten og Knut
Marius Djupvik.
Under t.h.: Didrik Solli Tangen og Drammen
Gospelkor avsluttet konsertsesongen i Nes
kirke med en flott konsert 18. desember.

