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«Broder Aage»
og nåden

TERJE EKLUND
Vikarprest

Det er sikkert mange av dere som
som fyller alt i alle, som rik på miskunnhusker predikanten Aage Samuelsen
het og nåde er”, som han skrev tekst og
(1915-1987), eller som har hørt om han.
melodi til allerede i 1947. Teksten er et
”Broder Aage” som han gjerne ble kalt,
herlig vitnesbyrd om ”Broder Aages”
var et underlig og mangfoldig menneske.
brennende kjærlighet til Jesus, samtidig
Han var både predikant, tekstforfatter,
som salmen går rett inn i alle kristnes
komponist, gitarist og sanger. Men kanhjerter. Og hvilken fengende melodi!
skje fremfor alt var han en fremragende
Jeg har møtt Aage Samuelsen én gang.
evangelist. Og Samuelsen gjorde ”halleluja” til et musikalsk varemerke lenge før
Det var i Skien sommeren 1982 da jeg
som journalist skulle intervjue han.
Leonard Cohen. Hans store forbilde var
Husker vi gikk gjennom byens gater i
Jesus, og ”Broder Aages” gjerning i livet
var å vitne om den oppstandne Frelser.
forbindelse med fotografering, og over
Aage Samuelsen kom tidlig med i pinalt ble det ropt etter ”Broder Aage”,
som hilste fra hatsebegelsen i menigheten Tabernaklet
«Samuelsen gjorde «halleluja» ten. Noe av det jeg
Skien. Han deltok
husker aller best av
til et musikalsk varemerke
ivrig i vekkelsesarvår samtale, var om
beidet med sang
den store nåde som
lenge før Leonard Cohen».
og vitnesbyrd. Han
hadde fulgte ham på
vakte oppsikt med
livsveien; Jesu Kristi
sin uformelle, personlige, humørfylte
nåde.”Du vet, nåde betyr gratis!” proklaog direkte stil. Det stormet ofte omkring
merte han. ”Nåden er Guds kjærlighet til
”Broder Aage”. Hans kontroversielle
oss syndige mennesker. Alle trenger vi å
måte å opptre på og hans åpne syn for
ta i mot den! Og tenk den er gratis. Jesus
helbredelse, skapte splid blant pinsehar gjennom sin død og oppstandelse
vennene. På slutten av 1950-tallet kom
betalt for oss, ja, for alle som tror på
det til en åpen konflikt og brudd med
ham” fortsatte Broder Aage.
pinsebevegelsen, og Aage Samuelsen
stiftet sin egen menighet med navnet
Så sant så sant! Og det er som apostelen
Maran Ata, hvor han ble landskjent for
Paulus skriver i et av sine brev til menigsin store aktivitet.
heten i Korint: ”Min nåde er nok for deg,
for kraften fullendes i svakhet”. Vi menI en del kristne miljøer var ikke Aage
nesker er ikke oss selv nok, vi trenger å
Samuelsen stueren eller akseptert.
ta i mot Guds nåde, tilgivelse og kjærOgså i vår kirke ble han uglesett. Men en
lighet. Ingen av oss er fullkomne. Heller
som trykket ”Broder Aage” til sitt bryst
ikke Paulus var det, og det er det både
var komponisten og organisten Egil
han og ”Broder Aage” retter søkelyset
Hovland (1924-2013), en av våre fremste
mot. De trengte begge å finne styrke i
salmekomponister og den som har desiGuds nåde og kraft til å takle hverdagen.
dert flest melodier i Norsk Salmebok.
Og denne nåden skal også du og jeg få
Hovland mente Aage Samuelsen var
leve under. Vi kan bare åpne våre hjerter
stor. Så kom han da også endelig med
og si ja til Jesus – av nåde – helt gratis!
i den nye utgaven av Norsk Salmebok
med den frydefulle salmen ”O Jesus, du

14. mai 2017

Konfirmert i Nes kirke

Foto: Fotograf Marit Skredegård, Gol

Første rekke fra v: Eline Løkken, Emilia Stensrud Tyribakken, Synne Marie Jorde Bangsund, Marte Mikkelsplass, sokneprest Janne Merete Sukka,
Ingrid Røe Gullingsrud, Ingrid Synnøve Hagen Engen, Ine Marie Eriksen, Vide Rolland Johansen.
Andre og tredje rekke (jentene) fra v: Mari Christoffersen, Hedda Hagaeie Tyribakken, Thea Skovhus Husemoen, Johanne Viker, Ida Livgård Jensen,
Victoria Charlotte Pedersen, Andrine Holm Høva, Sandra Rodegård, Pia Magnussen Majormoen, Ingrid Blyverket, Thea Pretorius, Tina Bjertnæs (bak),
Charlotte Knudsen Jacobsen, Frøya Sol Stiansdottir (bak), Ragnhild Tvenge Bråten.
Fjerde og femte rekke (guttene) fra v: Elias Haraldset, Martin Roen Brøto, Jacob Nilsen Aas, Sondre Solbakken Tangen, Tobias Hansen, Halvor Nordhagen,
Jon Aalton, Halvor Einar Merødningen, Eirik Reime Thorberg, Simen Flaget, Magnus Engen Langslet, Anders Warlo Totland, Henri Landwehr,
Amund Bentehaugen, Nikolai Personbråten Johansen.

Gaver til lyd
i Nes kirke

Nes menighet har invitert de som går i
9. klasse til konfirmasjonstid i menigheten vår. Programmet for hele
konfirmantåret ligger på våre nettsider
www.neskirke.no.

Konfirmasjonsdatoer de neste årene:

De viktigste datoene er som følger:
17.09.17 Presentasjonsgudsteneste
(se gudstjenesteoversikten
s.7)
10.05.18 Samtalegudstjeneste
13.05.18 Konfirmasjon

2020:
Samtalegudstjeneste torsdag 07.05.20
Konfirmasjon søndag 10.05.20

2019:
Samtalegudstjeneste torsdag 09.05.19
Konfirmasjon søndag 12.05.19

Det er nå samlet inn nesten 70 000
kr til oppgradering av lydanlegget
i Nes kirke og kapell, og nytt utstyr
vil komme på plass i høst.
I den anledning vil vi få takke for
mange flotte gaver, og spesielt
nevne to. Ved Georg Øens begravelse 8. desember i fjor kom det inn
kr 8 000.- i minnegave til formålet.
Og så har Karen Livgård i februar
2017 gitt kr 20 000.- Tusen takk for
stor giverglede!
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Trosopplæring høsten 2017
Fireåringer

Lys Våken og Fjellets dag
Lys våken for årets ti-åringer ble gjennomført i Nes Fjellkirke 2.- 3. september. Et døgn med artige aktiviteter,
utforsking og overnatting i Fjellkirka.
Lys våken ble avsluttet med Fjellets
dag med familiegudstjeneste i Fjellkirka,
med rebus og «kirkegrill» etterpå.
I samme forbindelse ble årets 5-åringer
spesielt invitert til Fjellets dag i Nes fjellkirke 3. september. Familiegudstjeneste,
rebus og «kirkegrill». Bilder fra Lys
våken og Fjellets dag kommer i neste
menighetsblad.

Årets 4-åringer vil etter hvert få invitasjon til å delta på familiegudstjeneste
med høsttakkefest søndag 15. oktober
kl. 1100. Den dagen vil de få utdelt 4-årsboka «Min kirkebok». Samme uke vil de
også få mulighet til å komme på besøk
i kirka, bli trygg og kjent der og gjøre
noen aktiviteter.

Seksåringer
6-åringene skal også bli gjort stas på
i høst: De får også først mulighet til å
komme på besøk i kirka og være med på
forskjellige aktiviteter der + få 6-årsboka
«Alle gode ting» når de kommer på familiegudstjenesten søndag 12. november
kl. 1100.

Ny trosopplærer
Fra 1. september er Marianne Gandrud
Skinnes ansatt som trosopplærer i Nes.
Marianne er 39 år og ekte innfødt flåværing. Hun er utdannet lærer, og har
etter noen år i skoleverket de siste årene
arbeidet innen turisme og service. Hun
overtok organistkrakken i Flå kirke etter
Peter Rødel i 2015, har vært involvert
i konfirmantarbeidet i Nes de to siste
årene, og har også siden i fjor vært tros
opplærer i Flå. Hun vil dermed fra nå av
være trosopplærer begge steder, men i
to forskjellige stillinger all den tid Nes
og Flå ikke lenger har noe samarbeid om
felles stillinger.

Babysang starter opp igjen
Opplegget passer best for barn mellom
seks måneder og ett år, men både større
og mindre barn er velkomne. Hver samling varer ca. 30 min. hvor vi synger en
god blanding av nye og gamle sanger,
rim og regler, og danser litt. Etterpå har
vi litt sosialt samvær. Ta gjerne med
matpakke, det serveres kaffe/te og
kjeks/frukt. Ta også med dyne og/eller
tykt teppe til å legge barnet på.
Vi møtes torsdagene 21. sept, 12. okt,
16. nov og 7. des kl. 1200 – ca.13.30 på
Betel (Jordeslykkja 5, vis-a-vis helse- og
sosialsenteret)
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Du kan sende mail
til trosopplærer
Marianne Gandrud
Skinnes på marianne.gandrud.
skinnes@nes-bu.
kommune.no eller
ringe på 917 96
377.
Nes menighet
ønsker Marianne
lykke til med
arbeidet knyttet til trosopplæring!

Interessert i trosopplæringsarbeid?
For å hele tiden være oppdatert på hva
som skjer i trosopplæringen, lik oss på
Facebooksiden «Trosopplæringen i Nes»

«Fra Hallingdal

til verdens ende»
Misjonsmøte i Nes fjellkirke
lørdag 7.oktober kl 14 – 17.

Eldrid Folkeson, tidligere misjonær i Japan, Guri Ekse og Reidun
Andersen Weberg.
Markering av Det Norske
Misjonsselskaps (NMS) 175 års jubileum og kvinneforeningenes arbeid
i Hallingdal. En av de første foreningene som ble startet i Hallingdal
var Syversrud kvinneforening i
Rukkedalen.
Matøkt og tid til en god prat.
Alle hjertelig velkommen!
Arr.: NMS – Områdeutvalget
Hallingdal.

Ny renholder
i fjellkirken
Marianne Syversen (47) er ansatt som
ny renholder i Nes fjellkirke. Marianne
er til daglig å treffe på familiebedriften
Myking Kolonial, og er gift med menighetsrådsmedlem Oddvar Holm som
utfører brøyting og tilsyn på fjellkirken.
Vi ønsker Marianne lykke til med
oppgaven!

Kunne du tenke deg å sitte i trosopplæringsutvalget? Vi trenger et medlem til.
Pr i dag består trosopplæringsutvalget
av sokneprest Bente Hellstrøm Nyseth,
Mona I. Mathismoen, Gerd Oddveig
Bråten Ryen og Janne Iren Skjellanger.
Ta kontakt med Marianne ved spørsmål
og interesse.

Nes kirke:

Sluttrapport oppussing

Det er Renato Giacomello Mur og Flis
AS som utførte oppdraget med å skifte
ut fliser på hovedtrappa i Nes kirke.
Fra v: kirketjener Geir Halland, Renato
og assistent Marko Reimus.

I menighetsbladet nr 4/2016 ble det over to sider vist
en god del bilder av det omfattende arbeidet som er
gjort med Nes kirke siden oppussingen startet i
februar 2010. Det siste av 15 bilder viste en svært sliten
hovedtrapp… Men ting har skjedd!
Da Flå og Nes kirkelige fellesråd ble etablert i 2006, satte rådet i
gang arbeid med å få utarbeidet tilstandsanalyser for Nes kirke
og kapell. Firmaet Castor Kompetanse ga tilbud om å utføre dette
for kr 120 000.-, og tilstandsanalysen forelå som en rapport i mars
2008. Det er denne rapporten som har vært utgangspunkt for alt
som siden er gjort i kirken.

27. mai 2010: Klart for
arbeid i tårnet i Nes kirke

Sprinkling av kirken
Et annet prosjekt som hører sammen med dette, er sprinkling av Nes kirke. Kommunestyret bevilget kr 1 mill til
dette ved budsjettbehandlingen i 2016. Nes menighetsråd
vil nå i høst fremme forslag om løsninger og evt. behov
for tilleggsbevilgninger.

Ofringer 1. halvår 2017
Dato

Kirke

Formål

Nes menighetsråd fikk til møtet 24. august 2017 en sluttrapport
til behandling, da det aller meste av det planlagte arbeidet nå
er ferdig. Denne skal også legges frem for Nes formannskap på
samarbeidsmøte i høst, så kommunen får se hva de kommunale
bevilgningene er gått til.

01.01.17

Nes kirke

Menighetsarbeidet

22.01.17

Nes kirke

Familievernkontoret Hallingdal

1 285

05.02.17

Nes kirke

Trosopplæring

2 199

19.02.17

Nes kirke

Nes menighetsblad

2 082

05.03.17

Nes kirke

Menighetsarbeidet

1 356

19.03.17

Nes kirke

Trosopplæring

Siste etappe i denne omgang var hovedtrappa inn til kirken som
ble rensket for gammel skifer i fjor høst, og ny flott hellelagt trapp
var klar til gudstjenesten 20. august. Det er også planlagt å få opp
rekkverk på denne.

02.04.17

Nes kirke

Menighetens misjonsprosjekt

2 234

14.04.17

Fjellkirken

Nes fjellkirke

1 467

16.04.17

Nes kirke

Menighetsarbeidet

2 130

Totalt er det pr 01.01.2017 bevilget kr 10 070 000.-, fordelt på:
- Nes kommune, bevilgninger		
9 100 000
- Statlige tiltaksmidler (i 2009)		
400 000
- Overførte midler (kirketrapp)		
570 000
Det er ikke gjort noe med Nes kapell ennå, og Nes menighetsråd
vil vurdere om dette bør bli neste trinn. Det er også aktuelt å
ajourføre tilstandsanalysen for Nes kirke med det som er gjort.

800

985

23.04.17

Nes kirke

Menighetens misjonsprosjekt

11.05.17

Nes kirke

Konfirmantarbeidet

935
3 661

14.05.17

Nes kirke

Konfirmantarbeidet (kl 1000)

2 265

14.05.17

Nes kirke

Konfirmantarbeidet (kl 1200)

3 113

17.05.17

Nes kirke

Redd Barna

3 279

28.05.17

Nes kirke

Nes menighetsblad

1 417

04.06.17

Nes kirke

Hallingdal Krisesenter

1 835

11.06.17

Nes kirke

Røde Kors besøkstjeneste Nes

25.06.17

Nes kirke

Buskerud Søndagsskolekrets
Totalt

640
980
32 663
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KONSERTER

1. november

11.8.2017

Bilde1.png

«Jubileumskonsert»
Både kirkeverge Audun Aasheim
og kantor Peter Rødel hadde sin
første arbeidsdag i Nes menighet 1. november 2007.
10 år er straks gått, og i den anledning
vil de invitere til en liten jubileumskonsert på dagen, onsdag 1. november i
Nes kirke. Peter Rødel vil fremføre
elektronisk musikk på synthesizere slik
han har gjort før ved et par anledninger, mens Audun Aasheim vil vise bilder
fra kirkelig virksomhet og ellers fra innog utland. Forhåpentligvis vil dette bli
en se- og hørverdig forestilling!

Jul- for
swingende!

Gruppa ble etablert høsten 2016 i
Drammen av tidligere banksjef i Nes
Prestegjelds Sparebank Sven Arne
Trolsrud. Orkesteret spiller variert
og svingende underholdningsmusikk
fra forskjellige tidsepoker. Orkesteret
beveger seg i landskapet mellom svingende Dixieland og storbandmusikk,
ispedd blues og latinamerikanske
rytmer. Orkesteret har 10 medlemmer,
og alle har lang erfaring innenfor ulike
musikksjangere og medvirker på ulike
musikkarenaer.

Midnattskonsert med SwingCompagniet
Nes kirke fredag 1. desember kl 22.30
(merk tiden!)

Mer stoff om konserten og orkesteret
finner du på www.neskirke.no

Første fredag i desember blir det konsert i Nes kirke med SwingCompagniet
og vokalistene Randi Gunhildstad og
Arild Rønsen.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15dd281685d53562?projector=1

Billetter kr 200.- selges
på www.hallingbillett.no

1/1

Det er gratis inngang, men mulighet
for å gi en gave til menighetsarbeidet.
Nes kirke, onsdag 1. november
kl 1830.

Årets julekonsert – Deilig er Jorden
med Rein Alexander og Anita Skorgan 6. desember

Kantor Peter Rødel (til v) og kirkeverge Audun
Aasheim (til h) ble fremstilt for Nes menighet i
november 2007, her med daværende prost
Øystein Magelssen.

Etter fulle kirker og gode tilbakemeldinger fra publikum, hersket det ingen tvil
for Rein Alexander og Anita Skorgan: De
skal lage en ny juleturné også nå i 2017.

underveis i prosessen og de har blant
annet stilt fansen spørsmål på Facebook
om innspill til årets repertoar.

Med på juleturnéen i år er de tre rutinerte musikerne Hallgrim Bratberg
(gitar og kor), Jon Terje Johannesen
(trompet m.m.) og kapellmester Jon
Willy Rydningen (tangenter og kor).

Rein Alexander har turnert med julekonserter siden 2004 og sammen med Anita
Skorgan som var med på å starte denne
tradisjonen for snart tretti år siden og
som ikke ufortjent blir kalt” julekonsertenes mor”, så er det duket for en
meget stemningsfull og tradisjonsrik
julekonsert.

Involverer publikum

Peter Rødel vil fremføre elektronisk musikk
med sine mange synthesizere.
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I år som i fjor ønsker artistene og
fremme unge lokale talenter på konsertene. Julen 2017 inviterte de med
seg blant annet 11 år gamle Alicia
Løken som fikk nesten en halv million
visninger på sosiale medier. For Rein og
Anita er det viktig å involvere publikum

”Julekonsertenes mor og far”

Billetter vil bli lagt ut på www.billettservice.no. Mer informasjon vil også
bli lagt ut på våre hjemmesider www.
neskirke.no

Vi går i kirken i Nes
Søndag 17. september
Tekst: Matt 7, 24-28
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Konfirmantpresentasjon
Kirkekaffe
	Ofring til
konfirmantarbeidet
Søndag 1. oktober
Tekst: Joh 11, 17-29 og/eller 30-46
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne M. Sukka
	Ofring til Familievernkontoret i Hallingdal
Søndag 15. oktober
Tekst: Luk 20,45- 21,4
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Familiegudstjeneste
4-års bok, høsttakkefest
Kirkekaffe
	Ofring til trosopplæring
Søndag 29. oktober
Tekst: Luk 13, 22-30
Kl.11:00 Nes kirke
Terje Eklund
	Ofring til Røde Kors
besøkstjeneste i Nes

Søndag 5. november
Allehelgensdag
Tekst: Matt 5, 1-12
Kl. 18:00 Nes kirke
Janne M. Sukka
	Ofring til Nes
menighetsblad
Søndag 19. november
Tekst: Matt 18, 1-6, 10-14
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente H. Nyseth
Familiegudstjeneste
6-års bok
Kirkekaffe
	Ofring til trosopplæring

Søndag 10. desember 2. s. i advent
Tekst: Luk 21, 27-36
Kl 17:00
Nes kirke
Julekonsert
		
Prester er ikke satt opp lenger enn til
november.

11.06.17
Oda Rodegård Evjen
25.06.17
Kasper Østenfor Smestad
Andreas Tandberg Haraldseth
16.07.17
Daniel Sandvik Frekeplass

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

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

THOEN HOTELL

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

Nesbyen
Telefon 3207 1119

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

JUNI 2017
Lars Espeseth (1941)
Knut Sverre Sandbekk (1950)
Barbro Renslo (1929)
JULI 2017
Håkon Finnerud (1925) (Seremoni
Holmen kirke, Prestfoss, kiste satt ned
på Nes kirkegård)
Sigrid Bremer (1921)
Kåre Livgård (1937)

17.06.17
Lillian Mikkelsen og Ole Kristian Vonen
29.07.17
Linda Trælnes og Sigurd Hande Skjerdal
Heidi Sveen og Espen Lund-Roland

Din lokale megler

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

MAI 2017
Andrea Skaalvik Sandøy (1990)
Knut Kvamme (1939)
Sigrid Klype (1924)
Jarle Ulvund (1956)
Melvin Engen (1930)
Arne Bergom (1937) (bisatt Orelund
kapell, Sandefjord, urne satt ned på
Nes kirkegård)



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

Vi leier ut Tandbergbygget
og Høvahuset

Vi bidrar til en verdig begravelse.

04.06.17
Nelia Bjertnes Gundersen

Søndag 3. desember 1. s. i advent
Tekst: Luk 4, 16- 22 a
Kl. 17:00 Nes kirke
	Lysmesse
Gløgg og pepperkaker
	Ofring til
konfirmantarbeidet

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

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

28.05.17
Vebjørn Thoen Strendo
Ella Gunhild Rustand

Manglende
festere
På disse gravene mangler
vi en fester, dvs en ansvarlig for graven. Det er satt ut
skilt ved gravene i vår, med
oppfordring om å melde seg til
kirkekontoret.
Hvis ingen melder seg til Nes
kirkekontor som fester innen 1.
oktober 2017, kan gravene bli
slettet nå i høst.
Grav nr - Sist gravlagt, år:
• F elt 2 rad 6 nr 7 - Margrethe A.
Engen (1947) (Høy støtte med
fem Eidal-navn fra 1800- tallet
i tillegg)
• F elt 8 rad 1 nr 1/2 - Gunhild
Teigen (1972), Harald Teigen
(1977)
• F elt 8 rad 9 nr 6/7 - Fredrik
Schwencke (1965), Hjørdis
Schwencke (1968)
• F elt 15 rad 4 nr 8 - Thorvald
Vea (1976)
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I N F O R M A S J O N til alle husstander i Nes

1517-2017

Reformasjon 500 år
I år markerer kirker over hele verden at det er 500 år
siden Luther offentliggjorde sine 95 teser mot avlatshandelen, noe som utviklet seg til den lutherske
reformasjonen. Den norske kirke har valgt de
samme temaene for markeringen som Det lutherske
verdensforbund har gjort: «Nåde», «Frelsen er ikke til
salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og
«Skaperverket er ikke til salgs».
En kortfattet kronologisk oversikt over
viktige begivenheter i norsk og internasjonalt kirkeliv med referanse til
reformasjonshistorien:
1517 Martin Luther offentliggjør 95 teser
mot kommersialisering av avlat. Regnes som
oppstarten på det som ble til den lutherske
reformasjonen.
1521 Riksdagen i Worms. Luther nekter å
tilbakekalle det han har skrevet.
1526 Erkebiskop Olav Engelbrektsson i
Nidaros mottar det første av flere klagebrev om at lutherske tendenser gjør seg
gjeldende i Bergen.
1530 Riksdagen i Augsburg. Lutheranerne
presenterer Den augsburgske bekjennelsen
(Confessio Augustana).
1534 Den lutherske adelen i Danmark går i
bresjen for å få valgt Christian III til ny dansknorsk konge. Christian hadde møtt Luther
på riksdagen i Worms i 1521 og hadde siden
gått mer og mer i protestantisk retning.

1600-tallet Reformasjonen får etter hvert
sterkere feste også i befolkningen.
1736 Konfirmasjon for jenter og gutter blir
påbudt ved lov i Norge. Ingen kan gjøre militærtjeneste, gifte seg, være fadder ved dåp
eller vitne i retten uten konfirmasjonsattest.
1739 Norge får sin første skolelov: «Lov om
allmueskole på landet». Skolen skal først og
fremst gi leseopplæring som er nødvendig
som forberedelse til konfirmasjonen. Det er
religiøs litteratur som blir lest.
1800 Hans Nielsen Hauge tar til orde for
at de troende skal bruke sine midler slik at
formuen kan vokse. Haugianerne framstår
som dyktige samfunnsborgere med politisk
interesse og sosialt engasjement.
1814 Norges nye grunnlov slår fast at «Den
evangelisk-lutherske Religion forbliver
Statens offentlige Religion.»
1845 Dissenterloven blir vedtatt – en lov
som tillater andre kirkesamfunn enn Den
norske kirke å etablere seg i Norge.

1536 Under Christian III blir lutherdommen innført som statsreligion i Danmark
og Norge. Det utspiller seg en maktkamp
mellom erkebiskopen i Nidaros og kongen
i København.

1868 Cathinka Guldberg starter Norges første sykepleierskole i Christiania. Skolen blir
spydspiss i utviklingen av sykepleierutdannelsen og for den kirkelig diakonitjenesten
i Norge.

1537 Erkebiskop Olav Engelbrektsson flykter fra Norge. Katolske biskoper blir skiftet
ut med lutherske.

1869 Magnus B Landstad utgir den første
norske kirkesalmeboka. Hittil har danske
salmebøker vært brukt i Norge.

1550 Christian III’s danske bibel, også kalt
Reformasjonsbibelen, blir utgitt. Den bygger
på Luthers tyske bibeloversettelse fra 1534
og har et klart og lettfattelig dansk språk.

1904 Den første fullstendige norsk bibeloversettelse til riksmål (bokmål) direkte fra
grunntekstene er fullført.

1920 Menighetsråd innføres i Den norske
kirke, noe som innebærer en demokratisering av menighetene.
1947 Det lutherske verdensforbund (LVF)
blir stiftet. Den norske kirke er en av 49 kirker
som er med fra starten.
1948 Kirkenes verdensråd (KV) blir stiftet.
KV har medlemskirker fra de fleste store
kirkefamilier i verden, unntatt Den katolske
kirke. Den norske kirke er med fra starten.
1984 Kirkemøtet etableres som Den norske kirkes øverste demokratiske organ.
Kirkemøtet er sammensatt av de elleve
bispedømmerådene.
2008 Samtlige politiske partier på Stortinget
inngår en avtale om det framtidige forholdet
mellom stat og kirke. I samsvar med forliket
legger regjeringen fram en rekke forslag som
vil gi løsere bånd mellom stat og kirke.
2012 Med 162 mot 3 stemmer vedtar
Stortinget å endre Grunnloven slik at Den
norske kirke fristilles fra staten, samtidig
som alle tro- og livssynssamfunn i Norge
likestilles. Kirkeloven endres slik at kirkelige organer fra nå av skal utnevne proster
og biskoper.
2017 Den norske kirke blir et selvstendig
rettssubjekt. Prester og ansatte i Kirkerådet
og bispedømmeadministrasjonene har ikke
lenger Staten som arbeidsgiver, men kirken.
2017 Lutherske kirker over hele verden – og
flere andre kirkesamfunn – markerer at det
er 500 år siden starten på reformasjonen.
Kilde: www.kirken.no

