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Med blanke ark
og fargestifter til
Nytt semester – nye muligheter!
Deilig, er det ikke?

JANNE SUKKA
Sokneprest

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. Kan det også være noe å bli
bedre på denne høsten– det å leve
akkurat her og nå.

Det er godt å stoppe litt opp og tenke
at nå ligger et nytt semester fram
for meg og jeg kan fylle det 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
Jeg tror Gud ønsker å gi oss øyeblikk
bedre enn i vår.
og gleder i nuet. Hverdagsøyeblikk
Planer er fint, og viktig, men noen
med glimt av gudommelig kjærlighet
ganger kan planene stå i veien for
til hvert enkelt menneske – gjennom
dagen i dag –
en solstråle, en
for nettopp det
venns telefon, et
Våg å stoppe litt opp
øyeblikket som
smil på butikken.
– kjenne at det er nå
er her og nå. Og
Små glimt her
i dette øyeblikket du lever.
jeg vet jo ikke
og nå – øyeblikk
med fine farger
hva morgendagen
egentlig kommer med. Det er jo slett
på nettopp denne dagen.
Våg å stoppe litt opp – kjenne at det
ikke alltid slik at jeg har full kontroll
over hva som skjer i morgen, eller om
er nå i dette øyeblikket du lever.
de planene jeg har lagt lar seg gjøre.
Øyeblikket som kan være kaotisk og
Ingen kjenner jo hva morgendagen
rotete, eller stille og harmonisk. Det
egentlig vil bringe.
er dette som er livet. Trekk pusten
og løft blikket. Himmelen er spent ut
«Så gjør dere ingen bekymringer for
over hvert øyeblikk i våre liv.
morgendagen; morgendagen skal
Det er nå som er nå – morgendagen
bekymre seg for seg selv. Hver dag har
skal bekymre seg for seg selv.
nok med sin egen plage» Matt. 6;34
Gode nye øyeblikk til hver og en!

Konfirmanter i Nes kirke
søndag 13. mai 2018

FØRSTE REKKE FRA V: Lars Olav Skjelseth Brusletten, Tina Haugo Myrvollen, Erik Nässelqvist, Helene Østenfor,
sokneprest Janne Sukka, Anja Syversen Liahagen, William Storeli, Elina Landwehr, Sivert Juven.
ANDRE OG TREDJE REKKE FRA V: Jon Martin Eriksen, Kjartan Magnussen Wall-Andersen, Magnus Brennhovd, Noah Wisløﬀ,
Jenny Strandheim, Aksel Lilleløkken Sandanbråten, Ruben Andre Hindborg Tollefsrud, Sander Blyverket, Stian Brennhovd.
BAKERSTE REKKE FRA V: Torbjørn Andersen, Tobias Sauthon, Sander Stensrud Tyribakken, Fredrik Storeli Leonsen.
Foto: Fotograf Marit Skredegård, Gol.

Konﬁrmasjon i 2019
Nes menighet har invitert de som er født i 2004 til
konfirmasjonstid i menigheten vår. De viktigste datoene
for neste års konfirmanter er som følger:
16. sept: Presentasjonsgudsteneste
9. mai 2019: Samtalegudstjeneste
12. mai 2019: Konfirmasjon
Nes menighetsråd drøftet på møtet i oktober 2017 mulige
andre tidspunkt å ha konfirmasjon på, men endte opp med å
beholde 2. søndag i mai. Dette betyr at konfirmasjonen i årene
fremover er 10. mai 2020, 9. mai 2021, 8. mai 2022, 14. mai
2023 og 12. mai 2024.
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Janne Sukka – ny
Janne Sukka hadde sin første tjeneste i Nes menighet
19. mars i fjor, bl.a med dåpsskole for 6-åringene.

Med motorsykkel kommer Janne seg rundt på tur.

Janne Merete Sukka (47) ble 12. mars i fjor satt inn i tjeneste som
sokneprest i Flå kombinert med funksjon som prostiprest for
Nedre Hallingdal. Hun har siden da hatt mye tjeneste i Nes,
og blant annet hatt ansvaret for de to siste konfirmantkullene.
Fra 1. september er Janne ny sokneprest i Nes etter Bente
Hellstrøm Nyseth, og etter en omorganisering av prestetjenesten.

Janne vokste opp som enebarn på
en gård i den vesle bygda Kvilldal
i Suldal kommune, Ryfylke i
Rogaland. Fra hjemstedet er det
ca 2 t både til Haugesund og
Stavanger. Janne har en allsidig
yrkesbakgrunn. Hun er cand. teol.
fra Menighetsfakultetet i 1998, og
startet yrkeskarrieren som kirke
verge i Døvekirkenes fellesråd.
Her bygde hun opp strukturen i
Døvekirken som eget prosti med
menighetsråd landet rundt og ett
nasjonalt døvekirkelig fellesråd.

Variert yrkesbakgrunn
Med bakgrunn i Senter
ung
dommen i Rogaland var neste
stopp Stortinget i perioden 20032006 og stilling som politisk råd
giver for Sp. Her jobbet hun mye
med samferdselsspørsmål, og
NAV-reformen som da var under
arbeid var også et sentralt arbeids
område. Hun ble så ansatt i Barne-,
Ungdoms- og Familiedirektoratet
(Bufdir) som rådgiver for direk
tør Ann- Marit Sæbønes, for så å
arbeide i Kirkens sosialtjeneste
som seksjonssjef for oppfølging

Takk for meg – og takk til dere!
Jeg begynte som prost i Hallingdal i
januar 2009. Etter nesten 10 år i tjenes
ten, har jeg ønsket å gi stafettpinnen
videre. I juni fikk jeg tilbud om å gå inn
i den ledige soknepreststillingen i Leveld,
Torpo og Ål. Jeg ønsket i utgangspunk
tet å søke på vanlig måte. Samtidig står
ledelsen i bispedømmet fritt til å omor
ganisere sine ansatte når de er ansatt i
et prosti. Jeg valgte derfor å takke ja til
tilbudet. Derfor slutter jeg som prost,
og begynner som sokneprest 1. oktober.
Det har vært krevende kneiker under
veis. De to siste årene har vi vært under
bemannet, samtidig som vi har hatt
pålegg om redusert vikardekning. Det
har betydd mye ekstra arbeid. En slitasje
jeg har delt med prestekolleger, kirkever
ger, menighetsråd og lokalmenigheter.
Midt i det som har vært krevende, står
alle de gode møtene jeg har fått oppleve.
Engasjerende, inspirerende møter med
staber, råd og menigheter. Det er høy
standard, og mye godt arbeid som gjøres
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i kirkelig sektor her i Hallingdal. Jeg vil
hevde at vi kan sammenligne oss med de
fleste menighetene på
Østlandet, og komme
svært godt ut.
Her i Hallingdal har vi
folkekirke i praksis. En
nærhet mellom lokal
miljø og kirke som
mange steder er på vei
ut. Vi ser det kanskje
aller tydeligst når det
er gravferd, men også i
andre sammenhenger.
Kurvene i årsstatistik
kene kan peke nedover, men ikke så
drastisk som i sentrale bystrøk. Det er
mange årsaker til det, men lokalkunn
skap og nærhet til mennesker er en
nøkkel til gode relasjoner mellom folk
og kirke.
Jeg har opplevd mange store øyeblikk.
I møte med enkeltmennesker og i store

arrangement. Som konserter og gudstje
nester. Det har jeg fortsatt forventning
til. Selv om det blir i en
annen funksjon. Jeg ser
det ikke som en degra
dering å gå fra prost til
sokneprest. Jeg ser hel
ler fram til å gå tilbake
til det jeg er utdannet
til, og det hjertet bren
ner for. Å være prest
der folk er. Barn, tenår
inger, voksne og eldre.
I sorg og glede, og til
hverdags.
Takk til dere som har
vist meg tillit! Takk for både krevende og
inspirerende møter! Takk for alle ærlige,
alvorlige, morsomme og hyggelige tilba
kemeldinger som jeg har fått!
Takk for meg! Så er jeg fortsatt medspil
ler på laget, bare med et annet nummer
på trøya!
Hilsen Vigdis Moen Storhaug

sokneprest i Nes
innen rus og soning. Etter en peri
ode i Arbeids og velferdsdirektora
tet som seksjonssjef/avd. direktør
for den kommunale delen av NAV,
ble hun i 2011 generalsekretær i
Kirkens SOS. Dette er Norges stør
ste krisetelefon med over 200 000
henvendelser hvert år, der mye av
arbeidet med å betjene henvendel
ser utføres av frivillige. Mens hun
arbeidet her ble hun ordinert som
prest, og i 2015 gikk hun så over til
stilling som sokneprest i Dalen sokn
i Fet kommune på Øvre Romerike.
Janne er gift med Marianne Wien
enga, som i mange år arbeidet i poli
tiet. Hun har den siste tiden vært
daglig leder på Frivilligsentralen på
Flå, og tiltrer fra 1. september ny
jobb på NAV på Fagernes. Janne har
fått to bonusgutter, og prestehun
den Snuppa (rase: salig blanding) er
også en del av familien.

Rolig liv til fjells
Etter noen år med høyt tempo og
høy puls ved å arbeide og bo i byen,
var de opptatt av å komme nærmere
fjellet og finne et rolig sted å bo
«når de ble gamle». Og så bestemte
de seg bare for å gjøre det, selv om
de ikke er så fryktelig gamle, og kas
tet sine øyne på Hallingdal. Janne
og Marianne har valgt å bosette seg
øverst i Åsgardane i Gol, like ned
enfor Solseter. Fra verandaen her (se
bilde på forsiden) har Janne utsikt

over hele dalføret forbi Nesbyen og
helt ned til Norefjell. Dette er et godt
utgangspunkt når den ene i hus
standen skal til Nes og den andre
skal til Valdres på arbeid, og passer
også for et par som elsker frilufts
liv, natur og roen ved å sitte ved et
fiskevann med snøre og dupp. Det
er sti opp til Solseter med skiløyper
og turterreng, og hele Golsfjellet
ligger utenfor stuedøra. Janne og
Marianne har hver sin motorsyk
kel, Janne tok mclappen i fjor og
har en Yamaha FZ6 600 å komme
seg rundt på.

Hvilke tanker har så Janne
om arbeidet i Nes menighet?
Så lenge jeg kun har hatt midler
tidig virke i Nes har det ikke vært
naturlig å sette i gang mange store
aktiviteter, sier Janne.  Nå kan jeg
begynne å planlegge sammen med
menighetsrådet og andre i Nes. Jeg
vil gjerne komme i kontakt med
andre organisasjoner både i og
utenfor kirken, og spille på lag med
kommunen. Jeg er opptatt av at folk
opplever at vi er synlig til stede, og
vil jobbe fremover med gode løsnin
ger for Nes, sier Janne.
Vi ønsker alle Janne hjertelig velkommen, og ønsker lykke til med
tjenesten i Nes. Hun vil i utgangspunktet være å treffe på kirkekontoret hver tirsdag.

Elvis Gospel
i Nes kirke 13. oktober
I år er det 40 år siden verdens mest populære sanger gikk bort – Elvis Aaron Presley
ble 42 år. Ingen har solgt flere plater enn
Elvis, som var så mye mer enn en rock ‘n
roll artist.
Gjennom hele sin karriere var Elvis veldig åpen om
at han var personlig kristen. Han hentet inspira
sjon 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 80årsdagen 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
kl. 19.00 er det altså mulighet for å oppleve dette
i Nes kirke.
Billetter kr 450.- er til salgs på ticketmaster.no.
Se mer om konserten (inkl. repertoaret)
på neskirke.no

Informasjon om festeavgifter
Rundt 1. oktober vil det bli sendt
ut faktura for festeavgifter for
graver festet til og med 2018.
I den anledning kommer litt informasjon rundt dette.
Graver på Nes kirkegård ble tidligere
festet for 20 år i slengen. Senere gikk
man ned til 10 år, og de siste årene
har festeperioden vært fem år. På fak
turaen er det spesifisert hvilken grav
det gjelder, hvem som sist er begravd,

og hvilken periode det nå fornyes for.
«Standard» festefornyelse er for fem år,
dvs for perioden 20192023 på de faktu
raer vi nå sender ut. Om man vil fornye
festet for en lengre periode er det bare
å ta kontakt med kirkekontoret.
Nes kirkegård er lagt inn på data etter
gamle arkiv og oversikter, og det kan
skje at de opplysninger som står i
fakturaen ikke oppfattes som riktige.
Særlig går dette på arronderingen av
gravene, f.eks om man har en, to eller
tre graver. En vanlig misforståelse er at

man har en dobbeltgrav med ett grav
minne, og da får en faktura på to graver.
Festeavgiften er pr grav, ikke pr grav
minne. Det finnes også en del gamle
gravminner som ikke er registrert i sys
temet, men som vi legger inn for hvert
tilfelle som avdekkes. Så konklusjonen
er: Får du ikke fakturaen til å stemme
med det du tror er riktig, så ta kontakt
med kirkekontoret!
Hvis noen vil slette (ta bort) en grav de
nå får faktura på, så må vi få en skriftlig
tilbakemelding på dette.
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AKTUELT

Jan Otto Myrseth
ny biskop i Tunsberg

Menighetens julekonsert
9. desember

Søndag 23. september vigsles Jan Otto Myrseth (61) til ny biskop
i Tunsberg etter Per Arne Dahl. Myrseth som til nå har vært domprost
i Bergen, har vært prost i Ringerike, sykehusprest på Ringerike og
sokneprest i Norderhov. Han har også arbeidet som læreri homiletikk
ved Menighetsfakultetet og som timelærer i det nye testamentet
ved Bibelskolen i Oslo.

Tradisjonen tro inviteres det også i år til menighetens
egen julekonsert i Nes kirke søndag 9. desember kl 1700.
Programmet er ikke satt opp ennå, men det blir som vanlig
mange flotte innslag av bygdas egne musikalske krefter.
Det er gratis inngang, med mulighet for å gi en gave til
menighetsarbeidet.

Glimt fra julekonserten 2017

Hilsen fra den nye biskopen
«Å ha en tjeneste i kirken er
som å være med på et sta
fettlag. Nå er det tid for en
stafettveksling, og jeg ser
med spenning og forventning
fram til min etappe i Tunsberg.
I bispestolen er det bare den
7. etappen siden 1948, men
laget går jo egentlig helt til
bake til apostelen Peter, som
først fikk høre ordene: «På
denne klippen vil jeg bygge
min kirke, og dødsrikets
porter skal ikke få makt over
den.»
Det er godt å minne seg selv
og hverandre på at den egent
lige kirkebyggeren er Jesus,
han som overvant døden og
alle mørkets krefter. Alle vi

andre er bare håndtlangere
og redskaper i hans hånd. Jeg
gleder meg enormt til å møte
alle dere andre håndtlangerne
rundt omkring i menighetene
i Tunsberg. Jeg ber om at Gud
må bruke meg til å oppmuntre
og inspirere til at vi sammen
kan være med å virkeliggjøre
Guds plan for kirken.
Å høre hjemme i kirken er det
største et menneske kan opp
leve, og ifølge Jesus er det den
minste som er størst i Guds
rike. Av de minste lærer vi at
det viktigste i livet er det du
får, ikke det du får til.»
Jan Otto Myrseth,
august 2018

Ledig stilling
som trosopplærer
Trosopplærer Marianne Gandrud Skinnes sluttet 15. mai.
Stillingen står fortsatt ledig, annonsetekst ligger ute
på www.neskirke.no

THOEN HOTELL

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

Vi går i kirken i Nes
Søndag 16. september
(17. s. i treenighetstiden)
Tekst: Luk 7, 11-17
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Konfirmantpresentasjon
Ofring:
Konfirmantarbeidet
Søndag 30. september
(19. s. i treenighetstiden)
Tekst: Joh 7, 14-17
Kl. 11:00 Nes kirke
Odd Bjørneby
Ofring:
Nes menighetsblad
Søndag 14. oktober
(21. s. i treenighetstiden)
Tekst: Luk 16, 19-31
Kl. 11:00 Nes kirke
Terje Eklund
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
Janne Sukka
Messe for alle sanser
Kirkekaﬀe
Ofring: Det norske
misjonsselskap

Søndag 4. november
(Allehelgensdag)
Tekst: Matt 5, 13-16
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring:
Nes menighetsblad
Søndag 18. november
(26. s. i treenighetstiden)
Tekst: Joh 9, 1-7.35b-38
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Familiegudstjeneste
6- årsbok
Kirkekaﬀe
Ofring:
Menighetsarbeidet
Søndag 2. desember
(1. s. i adventstiden)
Tekst: Matt 21, 10-17
Kl. 17:00 Nes kirke
Janne Sukka
Lysmesse
Gløgg og pepperkaker
Ofring:
Konfirmantarbeidet
Søndag 9. desember
(2. s. i adventstiden)
Tekst: Joh 16, 21-24
Kl. 17:00 Nes kirke
Julekonsert

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

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

Søndag 16. desember
(3. s. i adventstiden)
Tekst: Joh 5, 31-36
Kl. 13:30 Elverhøy Helsetun,
bokollektivet
Nattverdsmesse
Kl. 14:30

Elverhøy Helsetun,
sykeavdeling
Nattverdsmesse

Mandag 24. desember
(Julaften)
Luk 2, 1-20
Kl. 13:00 Nes fjellkirke
Janne Sukka
Ofring: Nes fjellkirke
Kl. 15:00

Kl. 16:00

Nes kirke
Familiegudstjeneste
Janne Sukka
Ofring: Kirkens Nødhjelp
Nes kirke
Janne Sukka
Familiegudstjeneste
Ofring: Kirkens Nødhjelp

Tirsdag 25. desember
(Juledag)
Tekst: Joh 1, 1-14
Kl. 12:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring: Menighetens
misjonsprosjekt
Mandag 31. desember
(Nyttårsaften)
Tekst: Matt 11, 25-30
Kl. 15:00 Nes fjellkirke
Janne Sukka
Ofring: Nes fjellkirke

Vi bidrar til en verdig begravelse.

Din lokale megler

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

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

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

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

20.05.18
Oliver Lie Tilghman
27.05.18
Henrik Filip Labaj
17.06.18
Olivia Dokk Høiberg Nordhagen
15.07.18
Otilie Ødegård Lagmandokk
19.08.18
Jenny Bergstøl

APRIL
Arnold Richard Lærum (1930)
MAI
Kåre Liodden (1926)
Arne Kåseth (1929)
JUNI
Øyvind Olaf Wold (1941)
Aasta Briskerud (1918)
Ragnhild Halland (1927)
Sigrid Kristofersen (1919)
Hanna Lie (1926)
Henny Stupa (1937)
JULI
Solveig Klevjer (1921)
Anne Jorun Haugen (1955)
Sverre Prestbakken (1926)
AUGUST
Lillian Øye (1927)

26.05.18
Laila Bidne og Vegard Woll
16.06.18
Jennifer Baoy og Knut Aalton
28.07.18
Mette Hole og
Jon Østenfor Tørrisplass
11.08.18
Silje Elisabeth Hagen og
Marius Skarkerud Sjo
Lene Synnøve Lagmandokk
og Magne Braaten

3540 Nesbyen
Mob. Ole C. Haug: 900 39 843
Vakttelefon 951 56 361
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I N F O R M A S J O N til alle husstander i Nes

Grunn til ny
kirkegård ryddet

Stor oppslutning
på årets dugnad
Det er en stund siden dugnaden
på Nes kirkegård 8. mai, men de ca
40 unge spreke pensjonistene som
møtte frem fortjener likevel en stor
takk for innsatsen. På bildet nyter
de en velfortjent kaffepause etter

utført økt. Årets dugnad måtte
utsettes pga. store snømengder,
men kirkegården var da nyraket
og velstelt til konfirmasjon og
17. mai. Tusen takk til alle som del
tok, og som deltar år etter år.

Julekonsert også i år!
I år får Nes kirke besøk av nye artister til
den etter hvert tradisjonelle konserten
før jul. Chris Medina, Eirik Næss og Lars
Støvland ringer nemlig julen inn i Nes
kirke tirsdag 11. desember. Det blir kjent
julemateriale i trioens smakfulle versjo
ner, samt et par originallåter fra både
Eirik og Chris, selvfølgelig inkludert
sistnevntes megahit What Are Words.
Chris Medina ble verdenskjent da han
i 2011 deltok i American Idol og i etter
kant av dette utga superhiten What Are
Words, som toppet listene i bl.a. Norge i
lange tider.
Eirik Næss er en norsk artist og musiker
som blant annet er kjent fra sin trio

Bisån, samt fra deltakelse i Idol 2016
hvor han bemerket seg med flere minne
verdige opptredener. Han er også å se i
band for artister land og strand rundt,
samt i husband på tv-produksjoner etc.
Lars Støvland er en pianist, arrangør og
bandleder som i tillegg til å ha jobbet
med Chris helt siden starten i 2011 og
med Eirik i 15 gode år, er å høre som
musiker og/eller arrangør for mange
velkjente artister i både inn- og utland.
Billetter kr 300,-/150,- vil bli tilgjengelig
på www.tikkio.com fra oktober. Mer
informasjon vil bli lagt ut på kirkens
nettside og Facebook etter hvert.

Med tiden skal Nes kirkegård utvides syd
over. Det har i mange år vært avsatt bety
delige areal rundt det gamle meieriet med
plass til over 800 graver. Utvidelsen var
planlagt å bli utført i 2019, men fordi mange
eldre graver er blitt frigitt så er dette utsatt
til 2021, og blir muligens utsatt enda lenger.
Det nye kirkegårdsarealet er i bruk til gras
produksjon og holdes på denne måte i hevd,
men på den nordligste delen var det vokst
opp en del småskog som gjorde det umu
lig å pløye. Nabo Ingolf Juven har tatt ned
vegetasjon, det samme har kirkegårdsarbei
derne gjort, men området vokste bare til.
I vår ble derfor Ole Halgrim og Gudbrand
Frekeplass hyret inn til å få rensket opp, og
det ble gjort på ordentlig måte nå i mai. Så
nå er hele det nye kirkegårdsområdet «klar
til bruk» når den tid kommer.

