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God
påsketid!
Nå tror du kanskje at denne andakten kommer i feil nummer av kirkebladet. Eller at jeg er helt på jordet.
Påsken er jo over for lenge siden.
Eller er den det?
«Nå er det jul igjen, og jula varer helt
til påske», synger vi. Og fortsetter:
«Nei det er ikke sant, for derimellom
kommer fasten».

VIGDIS MOEN STORHAUG
Prost i Hallingdal

nye snøfall. Skal det aldri ta slutt?
Profeten Jesaja fikk en fantastisk
start på oppdraget sitt for Gud og
mennesker. Når han både så og hørte
Guds herlighet som fylte tempelet.
Det var en opplevelse han kunne
vende tilbake til når det røynet på.
Han måtte gjennom mange krevende
kneiker. Både i livet, tjenesten og
troen.

Det som derimot er sant, er at påsketiden varer helt til pinse. I hvert fall
Så snur det. Gud møter ham med
i kirken. Det som også er sant, er at
trøst. En trøst han skal bringe videre
påsken bærer alt vi er og gjør i kirtil folket rundt ham.
ken. Og i Gudstroen vår. Uten påsken
Guds ord til Jesaja, har også vært
viktige for meg. Gjennom mange
hadde vi ikke hatt noen kristen kirke.
år. Både som trøst, oppmuntring,
Uten påskens ubegripelige budskap,
hadde vi ikke hatt noen kristen tro.
forventning og håp. Både i gode og
Hadde vi ikke hatt noe kristent håp.
andre slags dager. Spesielt ordene
Verken for livet vi lever nå, eller for
som er gjengitt i kapittel 43, vers 19;
det som venter oss på den andre
Se, jeg skaper noe nytt. Nå spirer det
fram. Merker dere det ikke?
siden av livet.
Når jeg skriver dette, er vi midt i
april. Men det er fortsatt en meter
Det er ikke alltid like lett å få øye på
snø i hagen. Noen kvister av syrin
det som vi venter på, eller håper på.
og rosebusker stikker
Men like sikkert som
at vinteren før eller
fram fra snøen.
Men like sikkert som at
Selv om vinteren har
senere må slippe taket,
vinteren før eller senere er det at det som er
vært lang, og jeg har
fått
rekordmange må slippe taket, er det at vondt og vanskelig en
dag skal ta slutt. Både
skiturer, må jeg inndet som er vondt og
rømme at jeg gleder
i vår store og vår nære
meg til våren. Den
vanskelig en dag skal ta verden.
er uvanlig sen i år.
Gud tar det vonde i vår
slutt. Både i vår store
Likevel vet jeg at den
virkelighet med så stort
og vår nære verden.
kommer. Jeg håper
alvor at det kostet søndet ikke drøyer altfor
nen hans livet. Men verlenge. Jeg gleder meg fordi jeg tror ken det vonde, eller døden fikk det
og vet - at det vil spire noe nytt når
siste ordet i bibelens påskefortelling.
vinteren slipper taket.
Det siste ordet fikk Gud. Livet seiret.
En ny virkelighet ble skapt.
Gud vil også få det siste ordet i våre
Det hender vi har lange vintre i livet
vårt. Med utfordringer på ulike områlivsfortellinger. Det gir meg stadig
der. Det kan virke som vinteren vil
nytt håp, og ny tro på at det gode skal
vare evig. Vi kan skuffe snøen unna,
vinne. At det skal spire noe nytt der
men opplever at det kommer stadig
noe er blitt ødelagt. Så, god påsketid!

FRA ARKIVET

Gamle lysekroner- nye lyskilder. Kirketjener Geir Halland skiftet til LED-belysning i 2014.

Hvordan en sykepleier ble
til to lysekroner i Nes kirke
Fram mot Nes kirkes 75- års jubileum
i 1937 skjedde store forandringer med
hensyn til interiøret. Elektrisk lys ble
installert på begynnelsen av 1900- tallet, Det var selvsagt en forbedring i
forhold til oljelamper og levende lys,
men selve lyssettingen var smakløst
gjort. Kirkerommet virket kaldt og lite
tiltalende, ja, rent ut sagt støtende. Fra
tverrbjelkene oppunder taket hang det
ned elektriske kabler med en lyspære i
hver uten skjerm.
Sokneprest Sevaldson tok initiativet til
å få et mer innbydende kirkerom. Han
fant en kreativ løsning. Soknepresten
hadde disposisjon over en bankbok
pålydende kr. 3 500.- Bankbokens opprinnelse skrev seg fra fru distriktslege
Olsen. Året 1900 hadde hun samlet inn
kr. 200.- i Nes som startkapital til lønn
for en sykepleierske. Året etter ble det
gitt en stor gave på kr. 1 000.- til samme
formål fra nesningen landbruksdirektør
G. Tandberg. Imidlertid ble det ansatt
fast kommunal sykepleierske i Nes
kommune som gave fra en privatperson i bygda.

Innsamlingens formål måtte endres.
Sokneprest Sevaldson fikk overlevert
bankboken for å kunne benytte midlene
til hjelp for "syke og trengende barselkoner" Det ble lite bruk for tildeling fra
bankkontoen av flere grunner. Mange
legater fantes i Nes med lignende formål. Dessuten ble behovet dekket av
kretssykekassen. Bankboken sto urørt
og forrentet seg til den i 1928 var pålydende kr. 3 500.Sogneprest Sevaldson henvendte seg
pr. brev til fru distriktslege Olsen og
landbruksdirektør Tandberg med spørsmål om å få benytte midlene til innkjøp
av belysning i Nes kirke. Begge ga sin
tilslutning uten forbehold.
Det ble et ganske omfattende innkjøp.
To store elektriske lysekroner av messing, hver på 36 lys, ble hengt opp i
kirkens hovedskip. I tillegg ble det kjøpt
inn 12 lampetter, hver på tre lys, som
ble hengt opp på galleriene i hovedskip,
sideskip og i koret. Seks matte takkupler ble innkjøpt og plassert under de
tre galleriene. I tillegg ble det anskaffet

leselampe til prekestolen, og elektrisk
lys ble montert i de gamle oljelamper
ved orgelet. Elektrisk lys ble installert i
våpenhuset, gangene i sideskipene, i tårnet og utenfor kirkens hovedinngang.
Alt av elektrisk materiell og utstyr ble
innkjøpt fra Christiania Glassmagasin i
Oslo. Firmaet Hajem & Co i Nes sto for
innkjøpene og avstod velvillig sine 23%
til fordel for kirken.
Merkostnadene på kr. 200.- ble dekket av fru Sidsel Tandberg, enke etter
brukseier Hans Tandberg.
Alle lysene ble første gang tatt i bruk
ved barnegudstjenesten julaften i 1928.
Det må ha vært en åpenbaring av en
opplevelse for alle som var til stede.
Dette avsnittet er tatt med i jubileumsboken for å beskrive hvordan kreative
løsninger ved hjelp av folk i bygda har
medvirket til å gjøre kirken vakrere.
KILDE:
NES KIRKE- HALLINGDOMEN- GJENNOM 150 ÅR,
ARTIKKEL AV EIVIND FAGERMOEN
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Nytt fra trosopplæringen
AV MARIANNE GANDRUD SKINNES

Gøy på dåpsskole
De som er født i 2012 og som hadde
mulighet, kom for å ha undretur
i kirka i mars, bli kjent med nattverd, lære om dåp og ha bamsedåp.
Spennende og livlig ettermiddag.
Påfølgende søndag 18. mars fikk de
som kom i messe også noen fine gaver
fra menigheten.

Hva skjer framover?
I mai gjennomføres det to tiltak:
De som går i 1. klasse får invitasjon til
del to av «Førsteklasses»-tiltaket vårt
(Del 1 var i november i fjor hvor flere
fikk utdelt 6-årsboka «Alle gode ting»).
Tradisjonen tro blir de invitert til lamming i sauefjøset på Tollefsgard i Gamle
Nes. Bilder kommer i neste nummer.

Trosopplærer Marianne Gandrud Skinnes forteller om dåpen.

I slutten av mai gjennomføres Tårn
agent. Dette er et tiltak for de født i
2009 og 2010, det blir i år to kull siden
det ikke var tårnagentsamling i fjor.
Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag
og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet. Dette er et av de
mest populære trosopplæringstiltakene
Den norske kirke har, og vi oppfordrer
mange til å delta. I tillegg blir det egen
Tårnagentgudstjeneste søndag 27. mai.
De som er i aldersgruppa får brev om
dette.
En ivrig flokk med tårnagenter ved forrige samling i 2016.

Godt resultat på årets Fasteaksjon
Tirsdag 20. mars var våre konfirmanter ute med innsamlingsbøssene på
den årlige fasteaksjonen. Årets aksjon
gikk til inntekt for Kirkens Nødhjelps
arbeid med å skaffe rent drikkevann
i fattige land. Det kom inn kr 27 933,
noe som er meget bra, spesielt da noen
av rodene ikke kunne dekkes i år pga
I Høvafeltet og Steinmogutu var det Erik Nässelqvist
som syklet med innsamlingsbøssa.
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lite konfirmantkull. Innsamlet beløp er
kr 8,19 pr innbygger, som er nesten det
dobbelte av landsgjennomsnittet.
Tusen takk til konfirmanter
og foreldre for innsatsen,
og til de som gav!

Statistikk for Nes menighet
På menighetens årsmøte 8. april ble det lagt frem
en fyldig årsmelding fra Nes menighetsråd.
En del av årsmeldingen er knyttet til kirkelig
statistikk, og de viktigste tallene følger her.
Nytt i statistikken for 2017 var en oversikt over antall som kommer til
kirken til konserter, vielser og begravelser, i tillegg til de som deltar
på gudstjenestene. Som man ser er det over ni tusen besøk totalt i
Nes kirke i løpet av et år.

Elvis Gospel
i Nes kirke 13. oktober
I år er det 40 år siden verdens mest populære sanger gikk bort – Elvis Aron Presley
ble 42 år. Ingen har solgt flere plater
enn Elvis, som var så mye mer enn
en rock ‘n roll artist.

3 693 personer deltok i begravelser i Nes i 2017.

Antall gudstjenester
Deltakere
Snitt pr. gudstjeneste
Døpte
Konfirmerte
Begravelser
Vielser
Utmeldinger
Innmeldinger
Gaver
Nattverdsgjester

2015
42
4 831
115
24
30
44
8
7
1
99 035
598

2016
36
4 052
112

2017
41
4 007
98

18
28
39
2
15
4
93 277
542

23
37
41
10
5
0
102 533
372

Fremmøtte på konserter
Fremmøtte på vielser
Fremmøtte på begravelser
Antall besøk i kirken totalt

941
740
3 693
9 381

Gjennom hele sin karriere var Elvis veldig åpen om
at han var personlig kristen. Han hentet inspirasjon og overskudd til sin karriere gjennom Gud.
Allerede fire år etter sitt gjennombrudd kom Elvis
med sitt første gospelalbum. Det ble etterhvert
mange plateinnspillinger hvor han tolket velkjente
religiøse sanger og noen helt nye komposisjoner
som senere har blitt allemannseie.
I januar 2015 var det premiere på «En storslått
hyllest til Elvis». Tre av Norges mest populære
artister; Stephen Ackles, Vidar Busk og Paal
Flaata presenterte en konsert som skulle hylle
Elvis i anledning 80 års dagen for hans fødsel.
Mottakelsen var så god - både blant publikum og
presse, at det er blitt en turne over to år og med
mer enn 90 konserter! Og lørdag 13. oktober er
det altså mulighet for å oppleve dette i Nes kirke.
Billetter kr 450. er allerede til salgs på
ticketmaster.no. Se mer om konserten
(inkl. repertoaret) på neskirke.no

Informasjon om gravstell mm
Stell av graver
Prisen for stell er kr 1 000.-. Det kan inngås
avtale om årlig stell, eller settes av penger for
lengre periode. Det blir plantet i tre omganger
gjennom sommeren, og vannet og luket.
Plantekasser
En plantekasse koster kr 1 200.-,
ferdig nedsatt og fylt med jord.

Gravminner, inskripsjoner
Oppretting av gravminnet utføres for kr 600.-.
Husk at fester er ansvarlig for at gravminnet er
forsvarlig festet.
Kirkekontoret har en avtale med steinhogger
Knut Melby for de som trenger påskrift på eller
oppfriskning av gravminner. Ta kontakt med
kirkekontoret, som også har prislister. Melby
kommer to turer pr år, første gang i mai.

Kontakt Nes kirkekontor
For bestilling av planting, plantekasser, oppretting, inskripsjoner og andre tjenester på
kirkegården:
Kontakt Nes kirkekontor på 32 06 85 10 eller
post.nes.menighet@nes-bu.kommune.no
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Orgellunsj 2018
Kantor Peter Rødel er klar med en ny sommer med orgellunsj på
følgende datoer:
Torsdag 05. juli – Torsdag 12. juli
Torsdag 19. juli – Torsdag 26. juli
Åpen kirke fra kl. 11.30, orgelkonsert kl. 12:00-12:30
Gratis inngang, mulighet for å gi en gave til menighetsarbeidet.

Konsert Nes fjellkirke
Jubileumskonsert
Nes kirke, søndag 3. juni kl. 17.00
Festspillene i Nesbyen så dagens lys etter Soen Eng
Yaps initiativ i 1989. De ønsker å formidle musikk til alle
aldersgrupper der alle musikksjangere blir representert
og hvor lokale og profesjonelle musikere opptrer samtidig. I år blir Festspillene arrangert for 30. gang.
Konserten vil være et møte mellom Drammen Symfoni
Orkester med dirigent Per Kristian Skalstad og lokale
utøvere som Peter Rødel, Målfrid Breivik, Arild Rønsen,
Rasmus Rønsen, Soen Eng Yap, Nesbyen Hornmusikklag,
Nesbyen Skolekorps, Nes Spel- og Dansarlag.
Norges første bistandsminister Reidun Brusletten åpner
konserten og ordfører Tore Haraldset avslutter konserten med takketale. Konferansier: Magnus Lindahl.
Kom og vær med å feire sammen med Festspillene!
Billetter kr 250.-/ barn kr 100.Kan kjøpes ved inngangen og www.visitnesbyen.no

Det blir sommerkonsert i Nes fjellkirke onsdag den 13. juni
kl. 21:00 med Peter Rødel (orgel), Steinar Balsnes (sang) og
Christina Persson (tverrfløyte).
Gratis inngang, mulighet for å gi en gave til fjellkirken.

Konfirmant i 2019
Nes menighet inviterer deg som går i 9. klasse fra høsten av til
konfirmasjonstid i menigheten vår! Brev med invitasjon blir sendt
ut før sommeren, der finner du også informasjon om hvordan du
melder deg på. Programmet for hele konfirmantåret vil etter hvert
ligge på våre nettsider www.neskirke.no. De viktigste datoene for
neste års konfirmanter er som følger:
16. sept: Presentasjonsgudsteneste
09. mai 2019: Samtalegudstjeneste
12. mai 2019: Konfirmasjon
Det vil bli invitert til et foreldremøte før
presentasjonsgudstjenesten 16. september.

50-års konfirmanter i Nes 2018
Følgende ble konfirmert i Nes kirke 21. april 1968:
Arild Sjong
Arne Tandberg
Atle Henry Svantesvold
Bjørn Gulbrandsen
Geir Egil Thoen
Gunnar Åmellem
Harry Magnar Syversrud
Jarle Syversen
Knut Gunnar Holmestuen
Knut Aalton
Kåre Liodden
Nils Kristian Espeseth
Ola Rumohr Blingsmo
Olav Harald Holmedal

Per Meaas
Ragnar Engen
Sigbjørn Haugen
Sigurd Jorde
Steinar Berg
Steinar Rodegård
Terje Kristiansen
Terje Olav Håkonsrud
Terje Solheim
Terje Tørrisplass
Vidar Vissebråten
Viggo Liodden
Widar Torp

Nes Hus- og
hyttebygg AS
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Anna Helen Brusletten
Anne Betty Nordhagen
Anne Marit Svare
Arnhild Sandanbråten
Astrid Tollefsen
Aud Hamre
Bente Inger Klype
Ellen Britt Espeseth
Ellen Torill Valdresbråten
Gerd Haga
Grethe Odlaug Gjestemoen
Gøril Hjallen
Kari Oddveig Majormoen
Liv Klara Madsen

Marit Holme
Mona von Ahnen
Olga Johanne Strand
Ragnhild Nestegård
Ragnhild Kari Smette
Tone Sevre
Unni Åshild Birkeland
Unni Solveig Kleven
50-årskonfirmantene samles
til gudstjeneste i Nes kirke
søndag 19. august.

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

Vi går i kirken i Nes
Torsdag 10. mai
(Kristi Himmelfartsdag)
Tekst: Luk 24, 46-53
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Samtalegudstjeneste
Ofring: Konfirmantarbeidet
Søndag 13. mai (Søndag før pinse)
Tekst: Joh 3, 16-21
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Konfirmasjon
Ofring: Konfirmantarbeidet
Torsdag 17. mai
Tekst: Matt 22, 17-22
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Ofring: Redd Barna
Søndag 20. mai (Pinsedag)
Tekst: Joh 14, 15-21
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Ofring: Norsk Folkehjelp
Søndag 27. mai
(1. s. i treenighetstiden)
Tekst: Luk 10, 21-24
Kl. 11:00 Nes kirke
Vigdis M. Storhaug
Familiegudstjeneste
Tårnagenter
Kirkekaﬀe
Ofring: Menighetens
misjonsprosjekt

Søndag 17. juni
(4. s. i treenighetstiden)
Tekst: Matt 16, 24-27
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Ofring: Buskerud
søndagsskolekrets

Søndag 16. september
(17. s. i treenighetstiden)
Tekst: Luk 7, 11-17
Kl. 11:00 Nes kirke
Konfirmantpresentasjon
Ofring: Konfirmantarbeidet

Søndag 15. juli
Tekst: Mark 12, 37b- 44
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Ofring: Menighetens
misjonsprosjekt

Søndag 30. september
(19. s. i treenighetstiden)
Tekst: Joh 7, 14-17
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring: Nes menighetsblad

Søndag 29. juli
Tekst: Luk 9, 23-26
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring: Nes fjellkirke
Søndag 19. august
(13. s. i treenighetstiden)
Tekst: Luk 14, 41-48
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
50-årskonfirmanter
Ofring: Nes menighetsblad
Søndag 2. september
(15. s. i treenighetstiden)
Tekst: Luk 10, 38-42
Kl. 12:00 Nes fjellkirke
Familiegudstjeneste
Fjellets dag
Lys Våken
Kirkekaﬀe
Ofring: Trosopplæring i Nes

Søndag 14. oktober
(21. s. i treenighetstiden)
Tekst: Luk 16, 19-31
Kl. 11:00 Nes kirke
Familiegudstjeneste
4- årsbok, høsttakkefest
Kirkekaﬀe
Ofring: Trosopplæring i Nes
Søndag 28. oktober
(Bots- og bønnedag)
Tekst: Luk 18, 9-14
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring: Det norske
misjonsselskap

Prester er kun satt opp ut august
når menighetsbladet gikk i trykken.
Endringer kan forekomme.

04.03.18
Ela Hole Roll
Embrik Endrestøl Eidal
01.04.18
Sigbjørn Werner Langslet

MARS 2018
Erik Johan Nässelqvist (1933)
Randi Synnøve Johnsen (1931)
Ragnhild Evjen (1934)
Åse Grøslandsbråten (1931)

17.03.18
Marthe Waage og Lars Peder Egeberg
(viet i Nes fjellkirke)
24.03.18
Heidi Hovind og Alaettin Sezer
07.04.18
Carina Schau Bolle og Henrik Karlstad
(Viet i Nes fjellkirke)

THOEN HOTELL

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

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

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

Nesbyen
Telefon 3207 1119

Kro • Motell
Catering Selskapslokaler
Bromma, 3540 Nesbyen
Tlf 3206 7340 • norkro.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.

Din lokale megler

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

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

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

Glimt fra 2017
Vi bringer her noen billedglimt fra kirkelig aktivitet i 2017,
bilder som ikke har vært på trykk i bladet før.
1]

2]

1] Lys Våken i Nes fjellkirke
2. september
(foto: Marianne
Gandrud Skinnes)
2] Deilig er Jorden – årets
julekonsert i Nes kirke
6. desember med
Rein Alexander og
Anita Skorgan.
3]

4]

3] Nesbyen skolekorps
i Nes kirke 10. desember,
ett av mange innslag
i menighetens egen
julekonsert.
4] Nes kirke julaften 2017,
folk strømmer
ut fra kirken
5] Ole O Haugo, Nils
Krusedokken og
Ivar Thoen var blant
de som gjennomførte
dugnad på kirkegården,
bilde tatt 1. september.

5]

6]

6] Kirketjener Geir Halland
håndterer kirkegårdsgraveren 19. april
7] Sokneprest Janne Sukka
møtte Nes menighetsråd
for første gang 7. mars.
Her med deler av rådet,
fra venstre Gerd Oddveig
Bråten Ryen, Mona I
Mathismoen, Janne
Sukka, Unn Kari Øen
Strand og Bjarne
Juvhaugen.

7]

8]

8] Kirkeverge Audun
Aasheim og kantor Peter
Rødel hadde forestilling
med bilder og elektronisk musikk 1. november,
på dagen 10 år etter
at begge hadde sin
første arbeidsdag i
Nes menighet
(Foto: Ann-Mari
S. Aasheim)

