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Du er
aldri alene

JAN OTTO MYRSETH
Biskop

De første som kom til Jesu åpne, tomme grav het Maria, Johanna og
Maria. Det står i Lukasevangeliet at de simpelthen ikke visste hva de
skulle tro, denne tidlige morgenen. De var der for å gjøre det de ikke
rakk to dager tidligere, nemlig å stelle Jesu døde kropp. Og så finner
de graven tom! De ble redde og bekymret.
Da kvinnene fortalte det videre til de
elleve apostlene, møtte de måpende
undring. De mente det hele var løst
snakk og trodde dem ikke.
Apostlene hadde tross alt ingen
fasit å forholde seg til, og de hadde
egentlig mistet alt håp, den mørke,
lange fredagen. Han som hang der
på korset i midten hadde gitt dem
håpet om en ny verden, en annen tid,
en annerledes verdensordning. En tid
da den forhatte okkupasjonsmakten
ikke lenger fritt kunne trakassere,
mishandle og voldta uskyldige men
nesker. En verden der døden ikke
skulle ha det siste ordet.
De tre venninnene ble sett på som
forvirrede kvinner som fòr med løst
snakk. I samtiden ble kvinner ikke
regnet for å være pålitelige vitner i
saker der vesentlige ting stod på spill.
Men det er de som får nøkkelrollen,
det er de som bevitner og formidler
den største hendelsen i verdenshis
torien. Da de fant Jesus levende, var
det et sjokk av glede – et sjokk det
var svært vanskelig å begripe eller
venne seg til å tro på. Men det går
ikke lang tid før oppstandelsen blir
fundamentet for en helt ny forståelse
av livet.
Snart blir den første dagen i uken, og
den gleden og feiringen som kom til å
prege den, selve kjennetegnet på hva
kristendom er. På Herrens dag kom
de sammen, ofte i hemmelighet for å
unngå forfølgerne, og for å tilbe den

oppstandne. I troen på ham fant de
næring til håpet om det evige livet.
Livet hadde tatt en helt ny vending,
og de begynte å fortelle. Midt i en ver
den av likegyldighet og kynisme gikk
en liten gruppe mennesker omkring
og bar på et håp. Midt i forfølgelsen,
midt i forundringen, midt i lengselen.
Det var nedenfra det startet. Det
håpet kvinnene først forkynte var
en kraft som etter hvert rokket
imperiet. Det nådde verdensdel etter
verdensdel. Over deres hoder vokste
det snart fram palass og katedraler,
men de som bærer på det stillferdige
håpet, går ikke maktens ærende. De
går hele tiden nær dem som har mis
tet sitt håp, for å løfte, bære og reise
opp de svake.
Gleden og håpet som gryr fra den
tomme graven og etter møtet med
den oppstandne, har overlevd gjen
nom skiftende kår i to tusen år. Også
denne påsken skal håpet formidles
i ord og toner, gjennom omsorg
og kjærlighet. Mennesker kommer
sammen for å oppsøke den opp
standne og levende, midt i en verden
full av fortvilelse og død. Etter sitt
løfte er han selv til stede, midt i blant
oss, i vår tid og våre liv, når to eller
tre er samlet i hans navn.
Opplevelsen som ble til livets funda
ment for Maria, Johanna og Maria er
også vårt håp: Frykt ikke mere! Evig
er han med. Troens øye ser det: Han
gir liv og fred.

Til v.: Kirketrappa før. Til h.: Per Thore
Mathisen og kirketjener Geir Halland
på ferdig trapp med rekkverk.

Kirketrappa er ferdig!
I forbindelse med den store rehabi
literingen av Nes kirke som startet
i 2010, var det meningen å få gjort
noe med hovedtrappa inn til kirken.
I 2017 ble den gamle trappa revet, og
ny trapp med varmekabler ble støpt.
Dette er tidligere omtalt i menighets
bladet. Tidligere menighetsrådsleder

Oddvar Holm jobbet så en stund
med å finne noen som kunne lage et
rekkverk, og det var lettere sagt enn
gjort. Men til slutt kom han i kontakt
med Per Thore Mathisen, mangeårig
hyttenesning som ved oppnådd pen
sjonsalder har flyttet til Nesbyen.
Han har flere tiårs erfaring med slikt

arbeid, og monterte nå i februar opp
rekkverket man kan se på bildet.
Det ble et veldig flott rekkverk til en
overkommelig pris, og vi takker Per
Thore for vel utført arbeid! Det skal
nå være helt trygt å komme seg både
inn i og ut av kirken til alle årstider.

Henvendelser om
kirkelige handlinger i Nes
Vi har tidligere skrevet en del i menighetsbladet om de fire kirkelige
handlingene dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. På våre nettsider
www.neskirke.no under fanen «Livets gang» vil du finne oppdatert
informasjon om disse tjenestene. Veldig kort kan dette sies:
DÅP
Dåp meldes Nes kirkekontor med
ønske om dato. Kirkekontoret
avtaler med den presten som har
gudstjenesten. Det er mulighet for
å ha dåp i de fleste gudstjenester,
men med et par unntak der liturgien
ikke passer med dåp. Alle gudstjenestedatoene ut året er oppført på
nettsiden.
KONFIRMASJON
Invitasjon til neste års konfirmasjon
sendes ut på våren, påmelding skjer
til kirkekontoret via en påmeldingsmodul på våre hjemmesider.
VIELSE
Ønske om vielse meldes Nes kirkekontor, som avtaler med den prest
som har tjenesteuke. Brudeparet

får da en del informasjon, bl.a om
innhenting av prøvingsattest fra
Skatteetaten.
BEGRAVELSE
Begravelse meldes vanligvis et
begravelsesbyrå, som kontakter
kirkevergen, som igjen fastsetter
dag og tidspunkt etter ønske fra de
pårørende. Kirkevergen avklarer
med prest, som så avholder et møte
med de etterlatte. Melding om
begravelse tas imot både på kveld
og i helg, for raskt å avklare dag og
tidspunkt slik alle ønsker det.
Alle henvendelser om kirkelige
handlinger besvares så fort som
mulig etter at melding er mottatt.

Situasjonen
med Coronaviruset
Fra torsdag 12. mars ble det innført
strenge restriksjoner rundt all aktivitet
i samfunnet, ikke bare i Norge,
men i hele verden.
Dette berører selvsagt også kirkens
aktivitet. Da menighetsbladet gikk i trykken
19. mars var det svært usikkert hvor mye
som kunne gjennomføres av gudstjenester
og kirkelige handlinger, og hvordan.
Situasjonen endrer seg også fra dag til dag.
Vi må derfor vise til våre nettsider
www.neskirke.no og Facebook Nes kirke
som til enhver tid vil være oppdatert
med situasjonen.

Nes menighetsblad
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Invitasjon til konfirmasjon i 2021
Nes menighet inviterer deg som går i 9. klasse fra høsten av til
konfirmasjonstid i menigheten vår!

Konfirmanter
i Nes kirke
søndag 13. sept. 2020

Brev med invitasjon blir sendt ut før
sommeren, der finner du også infor
masjon om hvordan du melder deg
på. Programmet for hele konfirmant
året vil etter hvert ligge på våre nett
sider www.neskirke.no. De viktigste
datoene for neste års konfirmanter
er som følger:

Pga situasjonen med Corona-viruset
bestemte menighetsrådet 18. mars å
flytte konfirmasjonen til høsten etter
råd fra kirken sentralt.

Misjonskveld
i Nes kirke

Misjonskonsulent
Reidun Andersen Weberg

Misjon er en viktig del av den kristne
kirke sin oppgave og arbeid, så også i Nesbyen.
Nes menighet har gjennom mange
år hatt misjonsavtale med Det
norske misjonsselskap (NMS), en
avtale som har som formål å skape
misjonsengasjement og å bygge
Guds rike lokalt og globalt. Det
begynte med støtte til prosjekter
på Madagaskar, og så senere til
et arbeid i Mukdahan i Thailand.
Menighetsrådet har nå i 2020 for
nyet denne avtalen for tre nye år.
I avtalen tar menigheten ansvar
for forbønn, offer/givertjeneste,
å innhente informasjon og skape
interesse og engasjement for avta
len. Vi har et innsamlingsmål på
kr 7 500 pr år. NMS tar ansvar for
å gjøre informasjon tilgjengelig
for menigheten gjennom nettside
(www.nms.no/menighet ), besøke
menigheten hvis ønskelig, gi tilbud
om misjonsturer, leirer og trosopp
læring, og sende blader og brosjy
rer til menigheten.

der vi fikk besøk av Reidun
Andersen Weberg, misjonskonsu
lent i Det Norske Misjonsselskap
(NMS). Det ble en veldig fin kveld
med gamle og nye misjonsvenner.
Reidun har besøkt Thailand og for
talte og viste bilder fra en reise der
og NMS sitt arbeid i landet, spesielt
Bangkok.

Som ledd i gjennomføringen av
avtalen ble det invitert til misjons
kveld i Nes kirke tirsdag 4. februar

Gerd Eli Berge, misjonskontakt
i Nes menighet

På en misjonskveld hører det med
å ha utlodning og Janne prest
hadde ordnet med gevinster - fra
flotte hjemmelagde grytekluter til
konfekt og godsaker. Reidun hadde
med en veske laget på Madagaskar.
Det ble god «basarstemning» og
et godt beløp til misjonsprosjek
tet. Janne hadde også ordnet med
servering, og det smakte veldig
godt med nydelige kaker og kaffe.
Det ble tid til å prate sammen, og
flere gav uttrykk for at dette må
vi gjenta.

Årets konfirmanter er:
Malin Andersen-Liodden
Åse Helen Myhre Bakkerud
Anja Bentehaugen
Sofie Røte Blyverket
Odin Tobias Bolstad
Anders Corneliussen
Linn Renslo Finnerud
Anton Glushchenko
Thea Josefine Hovind-Nybakken
Mari Sætre Jensen
Emilie Jorde
Thea Gullingsrud Juvhaugen
Helene Brøto Langslet
Synne Engen Langslet
Martine Haga Larsen
Kristoffer Grimsgård Lerskallen
Ingrid Magnhildøen Majormoen
Emilie Mauritzen-Lian
Heine Sebastian Bidne Rukke
Mari Olava Bråten Ryen
Karianne Dolpen Sanden
Aleksander Sauthon
Andre Sliper Spildrejorde
Peder Strandheim
Mikkel Storeli
Ingri Syversrud
Rakel Syversrudengen
Thomas Solbakken Tangen
Sandra Hulløen Teigen
Even Warlo Totland
Anne-Synøve Tørrissen
Ulrik Alexander Ytteborg
Synne Espeset Østdahl
Markus Andre Åkerlund
Fordeling på gudstjenestene
kl 10:00 og kl 12:00 vil komme i neste
menighetsblad som kommer ut
8. september, og vil også før det bli lagt
ut på våre nettsider www.neskirke.no

Det Norske Misjonsselskap invi
terer til årets områdemøte for
Hallingdal prosti og misjons
stevne i Geilo Kulturkirke på
Kristi Himmelfarts dag 21. mai.
Gudstjeneste kl 11.00 hvor sok
neprest Helle Marie Wolstad, Guri
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Ekse og Reidun Andersen Weberg
deltar.
Kirkekaffe med misjonsinspira
sjon. Enkelt årsmøte, hvor Astrid
Vik deltar fra regionstyret.

Det vil bli invitert til et foreldremøte
før presentasjonsgudstjenesten
27. september.

Dugnad

Informasjon om Nes kirkegård
Stell av graver

Dugnad på Nes kirkegård

Nes menighet er pålagt å innføre
moms for planting fra og med 2020.
Prisen for stell er derfor nå kr 1 250.inkl. moms. 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.

Årets dugnad er fastsatt til onsdag
29. april fra kl 0900. Det er bestilt
godt vær, og vi håper å se mange med
rive, slik det alltid pleie være. Kaffe
og kringle serveres.

Plantekasser
En plantekasse koster kr 1 200.-, fer
dig nedsatt og fylt med jord.

Kontakt Nes kirkekontor
For bestilling av planting, plantekas
ser, oppretting, inskripsjoner og andre
tjenester på kirkegården: Kontakt
Nes kirkekontor på 32 06 85 10 eller
nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Gravminner, inskripsjoner

Områdemøte på Geilo 21. mai

Søndag 27. sept. 2020 kl 1100:
Presentasjonsgudsteneste
Torsdag 6. mai 2021 kl 1800:
Samtalegudstjeneste
Søndag 9. mai 2021 kl 1000 og
1200: Konfirmasjon

Store opprettinger av gravminnet
utføres for kr 600.-. Husk at fester
er ansvarlig for at gravminnet er
forsvarlig festet. Mindre opprettinger
utføres kostnadsfritt.
Kirkekontoret har en avtale med stein
hogger Knut Melby for de som trenger
påskrift på eller oppfriskning av grav
minner. Ta kontakt med kirkekontoret,
som også har prislister. Melby kommer
to turer pr år, første gang i mai.

Kommunens
representanter
i fellesrådet
Når Nes menighetsråd behandler
økonomi, saker om ansatte, bygg og
kirkegård mm, går de over til å bli
kirkelig fellesråd. Rådet suppleres
da med en representant utpekt av
kommunen i behandling av disse
sakene.
For perioden 2019- 2023 er det
varaordfører Geir Olav Garthus, Sp
(til venstre) som er valgt, med Geir
Liodden (Nes bygdeliste) som varamedlem. Begge har allerede rukket
å møte i rådet.

Knut Melby

Nes menighetsblad
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Gudstjenester i Nes

KONSERTER

Musikk for alle
Nes kirke lørdag 6. juni kl 17.00, gratis inngang
Musikk for alle-gruppa, som er til
knyttet Nesbyen og Flå kulturskole,
holder konsert i Nes kirke lørdag 6.
juni. Gruppa byr på et variert pro
gram av nye og gamle favorittlåter.
Musikk for alle har med seg gjester
fra Frelsesarmeen i Stavanger, sang
koret «Brigaden» og en blåsergruppe.
Både gjestene og Musikk for alle har
hver sin avdeling, og så vil de gjøre
noen låter sammen. Og underveis i
konserten må man regne med et par
fargerike overraskelser. Konserten er
samtidig avskjedskonsert for Marta
Maria Espeseth, som sammen med
Arild Rønsen har vært drivkraften
bak Musikk for alle i mange, mange
år, og som nå flytter fra Nes.

Musikk for alle har i mange år medvirket på
den årlige gudstjenesten Messe for alle sanser i
Nes kirke. Her Marta Maria Espeseth og Jon
Sevre i 2010.

Konserter senere i år
Det er booket inn følgende konserter mot jul i år:
Fredag 27. november: Swing
Compagniet (som også spilte
i slutten av november 2019 og
2017).
Søndag 6. desember:
Menighetens årlige julekonsert
Tirsdag 8. desember: Julekonsert

«Snøen laver ned» med
Kim Rysstad (kjent fra bl.a
Stjernekamp på TV)
Det arbeides også med en julekonsert uka før julaften.
Mer om disse konsertene i neste
menighetsblad som kommer ut i
begynnelsen av september.

Regnskap og årsmelding
Kirkelig fellesråd vedtok regnskap og årsmelding for 2019 på
møte 5. mars.
Da årsmelding og regnskap er et
omfattende dokument og ville
gjort beslag på mange sider i
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bladet, viser vi i stedet til vår
nettside www.neskirke.no der
dette kan leses. For de som ikke
har internett kan kirkekontoret
være behjelpelig med en papirkopi, så bare ta kontakt!

Med forbehold om endringer. Se oppdatert info på www.neskirke.no
Torsdag 9. april (Skjærtorsdag)
Tekst: Matt 26, 17-30
Kl. 11:00 Nystølkroken
Janne Sukka
Kl. 13:15 Sagtomta
Nattverdsgudstjeneste
Janne Sukka
Kl 14:00
Sykehjemmet
Nattverdsgudstjeneste
Janne Sukka
Fredag 10. april (Langfredag)
Tekst: Mark 14,26 - 15,37
KL. 12:00 Vassfartoppen 		
(Liemarka)
Janne Sukka
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Janne Sukka
Ofring til Nes fjellkirke
Søndag 12. april (Påskedag)
Tekst: Luk 24, 1-9
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Høytidsgudstjeneste
Ofring til IKO
Søndag 19. april (2. s i påsketiden)
Tekst: Joh 21, 1-14
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Ofring til menighetsarb.

Søndag 10. mai (5. s i påsketiden)
Tekst: Joh 15, 1-8
Kl. 11:00 Nes kirke
Mulig gudstjeneste
– se info på nettsiden
Søndag 17. mai
(6. s i påsketiden/17. mai)
Tekst: Luk 18, 1-8 eller Luk 1, 50-53
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring til Redd Barna
Søndag 31. mai (Pinsedag)
Tekst: Joh 20, 19-23
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Høytidsgudstjeneste
Ofring til menighetens 		
misjonsprosjekt
Søndag 14. juni
(2. s i treenighetstiden)
Tekst: Matt 3, 11-12
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring Nes menigh.blad
Søndag 28. juni
(4. s i treenighetstiden)
Tekst: Mark 10, 17-27
Kl. 11:00 Nes kirke
	Ofring til Familievern
kontoret Hallingdal

Søndag 12. juli
(6. s i treenighetstiden)
Tekst: Luk 5, 1-11
Kl. 11:00 Nes kirke
	Ofring til Arbeid for
barn og unge i Nes
(trosopplæring)
Onsdag 29. juli (Olsok)
Tekst: Joh 12, 24-26
Kl. 18:00 Nes fjellkirke
Ofring til Nes fjellkirke
Søndag 16. august
(11. s i treenighetstiden)
Tekst: Matt 23, 37-39
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til menighetsarb.
Søndag 30. august
(13. s i treenighetstiden)
Tekst: Matt 25, 14-30
Kl. 12:00 Nes fjellkirke
Fjellets dag
Ofring til Nes fjellkirke
Søndag 13. september
(15. s i treenighetstiden)
Tekst: Matt 5, 38-48
Kl. 10:00
Nes kirke
Janne Sukka
Konfirmasjon
Ofring til konf.arbeidet
Kl. 12:00 Nes kirke
Janne Sukka
Konfirmasjon
Ofring til konf.arbeidet

Søndag 27. september
(17. s i treenighetstiden)
Tekst: Joh 11, 17-19 og/eller 30-46
Kl. 11:00 Nes kirke
Konfirmantpresentasjon
Ofring til konf.arbeidet
Prester etter 14. juni var ikke klart da
menighetsbladet ble trykket. Prest
blir oppført i den faste gudstjeneste
annonsen i Hallingdølen hver torsdag.

DØPTE
19.01.20
Jonas Lie Tilghman

DØDE
JANUAR
Aasta Margrete
Lødøen Meaas (1924)
Odlaug Åmellem (1963)
Inger Gullingsrud (1947)
Gudrun Dokken (1929)
Dagny Haugo (1931)
Gunhild Astrid Langaker (1946)
FEBRUAR
Amund Åmellem (1922)
Anita Emilie Grimsgård Warlo (1954)
Sander Levorsen (1931)
Gunnar Arne Rustand (1942)

Fasteaksjonen 2020
På grunn av situasjonen med corona-viruset blir det i
år ingen fysisk innsamling med innsamling av bøsse
bærere, men kun en digital innsamling. Bidrag til
Fasteaksjonen kan gis til Nes menighet på Facebook,
konto 2351 74 77702 eller VIPPS 130129, merk inn
betaling med Fasteaksjonen. Menigheten vil dermed få
registrert disse innbetalingene på oss.

THOEN HOTELL

Din lokale megler

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

Siden 1967 har Kirkens Nødhjelp arrangert Faste
aksjonen før påske. Bak aksjonen står vanligvis 40 000
bøssebærere fra 1200 menigheter over hele Norge.
Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og
hygiene i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte
katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å
sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i
fattige samfunn. Årets innsamlede midler går til dette
arbeidet. På våre nettsider www.neskirke.no og faste
aksjonens sider www.fasteaksjonen.no kan du lese
mer om Kila som er avbildet på forsiden, og hennes
arbeid med å sikre vann til seg og sin familie.
Bidrag kan gis senest tirsdag 31. mars.

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

Nesbyen
Telefon 3207 1119
Mobil 481 33 565

Gol Begravelsesbyrå
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
Mob: 915 07 583
post@skuesparebank.no
skuesparebank.no

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

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

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

1. Den fiolette messehagelen sett bakfra.
2. Fra overleveringen av den grønne
messehagelen i 2012. Fra venstre Vesla
Moen fra kvinne- og familieforbundet,
menighetsrådsleder Unn Kari Øen Strand,
Eivind Fagermoen, tekstilkunstner Laila
Thorrud, samt Jøran Juvhaugen fra
kvinne- og familieforbundet.
3. Anne Lise Grimsgård (til v.) ga gaven
som gjorde det mulig å anskaffe den
hvite messehagelen. Her studerer hun og
Laila Thorrud en detalj i hagelen.
4. Flå kirke fikk allerede i 2009 sin røde
messehagel. Her sokneprest Vivi
Schwencke Johnsbråten og Laila
Thorrud da messehagelen ble presentert
for menigheten.

Rød messehagel i Nes?
Kirkeåret er som kjent delt inn i fire liturgiske farger: Hvit, rød,
fiolett og grønn. Hver kirkesøndag tilhører en av disse fargene.
I forbindelse med gudstjenesten bærer presten en messehagel
under deler av gudstjenesten.
Messehagelen brukes sammen med
liturgisk drakt ved nattverd, og kan
også brukes under altertjeneste på
høytidsdager. Nes menighet fikk i
årene 2011-2017 anskaffet messehagler
med tre av de fire liturgiske fargene,
og Nes menighetsråd setter nå i gang
et arbeid for å få anskaffet den siste,
nemlig en rød messehagel.
I 2010 fikk daværende sokneprest
Eivind Fagermoen en svært hyggelig
beskjed fra Nesbyen kvinne- og familie
forbund. De ville gi en forholdsvis stor

gave til kirken, og i samråd med menig
hetsrådet ble det da besluttet å anskaffe
to nye messehagler. Oppdraget ble gitt
til den dyktige tekstilkunstner Laila
Thorrud fra Eidsfoss, som da allerede
hadde levert en messehagel til Flå og
var blitt godt kjent hos oss. I 2011
kunne dermed Nes menighet ta imot
den nye fiolette messehagelen, og året
etter var den nye grønne på plass til
kirkens 150-årsjubileum.
Senere ble det gitt en større gave fra
Anne Lise Grimsgård i Nesbyen, som

for øvrig gikk bort i fjor høst, slik at
den hvite messehagelen kunne bestil
les og tas i bruk i 2017. Vi står dermed
igjen med en rød for å ha fire nye
messehagler.
Menighetens økonomi er anstrengt,
det samme er kommunens. Siden det
tar en god stund både å tegne, få god
kjent og lage en messehagel, setter Nes
menighetsråd nå i gang en innsamling
der midler blir avsatt til dette formå
let. Kostnad for en messehagel er ca kr
50.000.- Giroen i dette menighetsbla
det kan brukes til å gi bidrag til dette
formål. Det kan også gis midler via
VIPPS 130129, merk innbetalingen med
«messehagel». Tusen takk for alle gode
bidrag, det vil bli orientert om status
for innsamlingen etter hvert!

