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INNVIELSE AV
NYTT ORGEL!

(s. 7)

For korte bein?
VIGDIS MOEN STORHAUG
PROST I HALLINGDAL

I mai var jeg i konfirmasjon til Ylva. Da kom
jeg på en episode fra hun var tre år. Ylva og
pappa var på bytur. Hun gikk langt, og len-
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ger enn langt. Men da hun kom inn i gangen
hjemme, var kreftene oppbrukt. Hun ville
bæres opp trappa til 2. etasje. Men pappa
hadde hendene fulle av bæreposer.
– Du klarer jo å gå selv, sa pappa! Så flink
som du er til å gå trapper!
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Men Ylva ville ikke. Hun orket ikke å gå et
skritt til.
Har du hørt fortellingen om fotsporene?
– Jeg har så korte beiner, jeg, svarte hun.
Jeg har ikke sånne gå-beiner. Jeg har bare

Mary Stevenson var 14 år da hun skrev om

bære-beiner!

en drøm hun hadde hatt. Hun drømte at
hun gikk sammen med Gud på en strand.

Det ble til at pappa bar henne opp. Etter

Mens de gikk, fikk hun se bilder fra livet sitt

at han hadde vært oppe med bæreposene.

som lysglimt på himmelen. På hvert bilde
så hun avtrykk av føtter i sanden. På de

En trenger ikke være tre år for å kjenne seg

gode bildene var det avtrykk av to par føt-

liten. Eller sliten. Vi kan kjenne oss motløse

ter som gikk ved siden av hverandre. Men i

noen hver. Overfor de bratte veistykkene i

de bildene der hun hadde det vondt og var

livet. Uansett hva de handler om.

redd, sørget eller var mismodig, var det bare
ett par fotavtrykk på bildet.

Noen ganger må vi bare gå, selv om beina
kjennes altfor korte. Og vi ønsker at det var

Dette forsto hun ikke, så hun spurte Gud

noen der som kunne bære oss.

hvordan det hang sammen. Han svarte: De
gangene det bare var ett par fotspor i san-

Av og til er det noen som bærer oss. Eller

den, det var da jeg bar deg i armene mine.

bærer sammen med oss. Vi vet ikke hvordan
det skulle gått hvis det ikke var slik. Andre

Slik tror jeg det er. Gud er nær oss med sine

ganger kjenner vi oss helt alene. Det er som

sterke armer. Uansett hvem vi er. Uansett

om beina sitter fast i underlaget. Og vi er

hvordan vi har det. Enten vi merker det,

nødt til å rive dem løs hvis vi skal komme

eller ikke.

oss videre. Ved egen eller andres hjelp.
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Konfirmanter i Nes 22. mai 2016

Foto: Fotograf Marit Skredegård, Gol

Første rekke fra v: Martine Engene Hovden, Ida Sevre, Oda Haga, Linn-Malene Tørrissen, prostiprest Arne Jensen, Hedda Jorde Engen, Elin Mikkelsplass,
Hanne Gjestemoen, Ann Sophie Skaalvik Sandøy. Andre rekke fra v: Emilie Pedersen Jacobsen, Cathrine Lien Nordhagen, Rasmus Juvhaugen Rønsen, Agathe Nässelqvist,
Maren Lian Sveen, Amalie Rød Knudsen, Ida Østenfor. Tredje rekke fra v: Sander Wetterhus Karlsen, Benjamin Bentehaugen Nerum, Hallgeir Hagaeie Tyribakken,
Thomas Lundberg, Håvard Stavn Lothe, Sondre Tåjet.Fjerde rekke fra v: Ruben Vissebråten Ålien, Marius Vesterling Reenberg-Sandanbråten,
Martin Renslo Høva, Audun Gaptjern, Magnus Jorde, Alexander Elias, Vemund Langslet Lilleløkken.

Trosopplæring ute i naturen
Den planlagte turen med 11- og
12-åringene i juni gikk ikke til
fjells, men ut i skogen i nær
området i Nesbyen en fin
sommerkveld.

Stiene ovenfor Hallingdal museum fører
rett ut i naturen, og flere gamle husmannsplasser er like rundt hjørnet.

TEKST: GERD ELI BERGE - FOTO: INGUNN LUNDBERG

sang, der bokfink og kjøttmeis svarte på vårt

Her fikk vi kunnskap om husmannsplassene

«anrop».

Engelland, Fjakleland og Teterud og folk som
har bodd der, vi var innom Bygdeborga og til

Sammen reflekterte vi litt om Guds store flotte

slutt stavkirketomta, der vi avsluttet turen.

skaperverk og hva Bibelen sier om dette, og
vårt oppdrag som menneske om å ta vare på

Underveis løste vi oppgaver. Vi opplevde

jorda:«Du får låne jorda. Pass på den. Barna

skaperverket med blomsterprakt og fugle-

skal overta. Husk å levere tilbake i god stand».

Trosopplæring i naturen! Fra venstre Emilie Jorde, Mari
Olava Bråten Ryen, trosopplærer Gerd Eli Berge,
Hannah Løkken og Vegard Lundberg med hunden Kira.

Ingrediensene i fotosyntesen. Fra venstre Vegard
Lundberg, nestleder Hanne Jorde i menighetsrådet,
Hannah Løkken, Emilie Jorde og Mari Olava Bråten Ryen.

( 3 )

1]

2]

3]

Nes kirke er ferdig
I sommer avsluttes de bygnings

4]

5]

messige utbedringer av Nes kirke
i denne omgang. Kirken har i
p erioden 2010-2016 fått en
f ullstendig renovering av alle
tak- og veggflater, det er
u tbedret en del råteskader både
i gulv, tak og tårn, og nytt
varmea nlegg og sikringss kap er
på plass.

Det ble i 2008 utarbeidet en tilstandsanalyse
for Nes kirke og kapell av Castor Kompetanse,
et firma med spisskompetanse på rehabilitering av kirkebygg. Analysen konkluderte
med et samlet behov for Nes kirke på ca kr
12 mill, og for Nes kapell på kr 1.2 mill. for
å bringe byggene opp på en normal vedlike-

videre planlegging og søknad om midler.

for støtten i gjennomføringen av prosjektet. En

holdsstandard.

Nes kommune har i perioden 2009-2014 bevil-

stor takk også til Castor Kompetanse ved Geir

get totalt kr 9.5 mill til arbeidet, i tillegg ble det

Erik Bardalen og Reidar Haugo som har stått

i 2009 gitt kr 400 000.- i statlige tiltaksmidler.

for alle faglige vurderinger samt byggeledelse,

I analysen er det fortsatt en del ting

samt LA Espegard AS ved Lars Andre Espegard

«innomhus» i Nes kirke som gjenstår,
samt at det ikke er gjort noe med kapel-

Nes menighet og innbyggerne i Nes setter stor

for det bygningsmessige arbeidet. Vi bringer her

let ennå. Tilstandsrapporten vil derfor

pris på at kommunen har sett viktigheten av å

noen billedglimt fra arbeidene.

nå bli oppdatert og danne grunnlag for

ta vare på bygdas flotte kirke, og takker så mye
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1] 	Tilstandsanalysen for Nes kirke
og kapell fra 2008, utarbeidet av
Castor Kompetanse, har vært
utgangspunktet for alt utført
arbeid.

6] 	6. mai 2010: Skiferen på taket
under klokketårnet er tatt av.

2] 	1. februar 2010: Gulvet i sideinngangen er åpnet og utbedringen i gang. Fra venstre Reidar
Haugo fra Castor, og Franck
Favris og Dagfinn Bårdsen fra
LA.Espegard AS

8] 	16. august 2011: Stillas er satt
opp på siden ned mot Alfar
vegen.

3] 	9. februar 2010: Franck Favris fra
LA Espegard AS i ferd med å tilpasse nye bjelker for innsetting.
4] 	19. april 2010: Stillaset i ferd
med å reise seg rundt tårnet.
Ferdig oppsatt gikk det helt opp
til kula helt øverst i spiret, se
neste bilde.
5] 	6. mai 2010: Skiferen på øverste
del av spiret er tatt av.

11]

7] 	27. mai 2010: Fin utsikt over Nes
kirkegård fra øverst på stillaset.

9] 	18. august 2011: Mannskapet fra
LA Espegard AS i ferd med å
legge skifer på taket på siden
mot Alfarvegen. Vi ser Michal
Walega, Martin Libuszowski,
Pawel Libuszowski og August
Libuszowski
10] 	7. november 2012: John Moseby
fra Tømmermester Jørn Stor
berget monterer nye varme
ovner under benkene, assistert
av kirketjenerne Dag Smestad
(bak) og Geir Halland.

8]

11] 	12. september 2014: Nå er det
takflaten ned mot Kirkevegen
som blir rehabilitert.

9]

12] 	27. april 2015: Man er kommet
rundt nesten hele kirken med
takarbeidene, Marcin og Rafal
Libuszowski fra LA Espegard AS
legger opp skifer på taket over
koret.
13] 	14. oktober 2015: Råteskade i et
takhjørne ut mot Kirkevegen
under utbedring av Dag Harald
Vasveen fra Castor.

10]

14] 	20. juli 2016: Drammen Maler
service AS i gang med de siste
malearbeidene.
15] 	Høsten 2016: Hovedtrappen inn
til kirken vil bli utbedret i høst,
og få varmekabler og nye rekkverk.

12]

13]

14]

15]
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«Nytt» orgel i Nes fjellkirke
Søndag 19. juni var en stor dag for Nes menighet.
Etter 20 år i nedpakket tilstand var det gamle
orgelet fra Nes kirke ferdig restaurert og kunne
tas i bruk igjen. Men nå i Nes fjellkirke!

Mars 2008: Kantor Peter Rødel prøvemåler
høyden for å se om orgelet passer inn i
kirken.

Mars 2008: Orgelbygger Theodor Zuber
(til venstre) og kantor Peter Rødel studerer tegningene. I bakgrunnen er fronten
satt opp under en prøvemontering.

Det nye orgelet i Nes kirke ble

Konservator

ved

Hallingdal

tatt i bruk i 1999. Forut for dette

Folkemuseum anbefaler, slik

var det en del vurderinger av

også

hva man skulle gjøre med det

Tunsberg gjør, at det gamle

gamle. I et brev fra Tunsberg

orgelet pakkes ned og tas vare

bispedømme til soknepresten i

på, samt at man undersøker

Nes av 19.11.96, blir forhistorien

muligheten for at det kan bru-

kort oppsummert slik:

kes et annet sted (i området) og

kirkemusikalsk

råd

i

at det nye orgel bygges der det
Oktober 2015: Det gamle orgelet under oppføring.

”Det har vært ført samtaler om

nåværende står. Riksantikvaren

hvorvidt det gamle orgel skulle

åpner i sitt siste brev til saken av

bli stående på sin nåværende

04.11.96 for en slik løsning, men

plass og et nytt orgel bygges i en

understreker sterkt at det gamle

av kirkens korsarmer. Lokalt har

orgel bevares og ikke føres ut av

fagekspertisen vært sterke i sine

landet.

synspunkt på at det gamle orgel
må tas ned og et nytt bygges på

Tunsberg bispedømme deler de

samme sted i kirken. Det er full

synspunkt det her er gitt uttrykk

enighet om at det gamle orgelet

for og finner under henvisning

bør tas vare på og er bevarings-

til disse å kunne godkjenne det

verdig.

omsøkte prosjekt for et nytt orgel
i Nes kirke.”

Oktober 2015: Tangentene ble tatt med til Sveits der orgelbygger Theodor Zuber bor
og har sitt verksted, og satt inn igjen under sluttmonteringen våren 2016.

31. mai 2016: Orgelet er ferdig montert og klar til bruk! Fra venstre kirkeverge Audun Aasheim,
orgelbygger Theodor Zuber og kantor Peter Rødel. Foto: Ann-Mari S. Aasheim.
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Mai 2016: Orgelet har hånd
drevet pumpe, og kan betjenes
selv om strømmen skulle gå.

19. juni 2016: Høytidelig «åpning»
av nytt orgel i Nes fjellkirke. Kantor
Peter Rødel og deler av kantoriet.

Mai 2016: Theodor Zuber har montert et stort antall orgelpiper under arbeidet!

Høy verdi

Kantor Peter Rødel engasjerte

Det gamle orgelet er av typen

seg i saken straks han startet i

Olsen og Jørgensen, og ble satt

stillingen i 2007. Han var kom-

opp ved kirkens 50-årsjubileum.i

met i kontakt med orgelbygger

1912. Kostnad var kr 3000.- (!), og

Theodor Zuber i forbindelse med

ble dekket av gave fra grosserer

orgelrestaurering i Høyanger

og trelasthandler Olaf G. Rømcke,

kirke der han tidligere var kantor,

Drammen.

og Zuber ble invitert opp i fjellkirken for å se på det gamle orgelet.

I en rapport til Riksantikvaren av

Samtidig gjorde menighetsrådet

30.04.96 fra orgelkonsulent Stein

og fellesrådet positive vedtak i

Johannes Kolnes, heter det bl.a

2008 om å sette det opp hvis man

om det gamle orgelet:

fikk til finansiering. Zuber og tre
andre orgelfirma ble invitert til

gave fra Nesbyen Bil og Traktor

Resultatet er fantastisk! Deilige

”Nes-orgelet høyrer til den

å gi tilbud på oppføring, og det

allerede i 2010 på kr 10 000.-

myke klanger kommer ut av

romantiske orgeltypen og utgjer

ble Zuber som til slutt fikk opp-

eit godt eksempel på korleis

draget. Han har vist seg å være

Stolt kantor

landets ledande orgelfabrikk på

en meget dyktig fagmann, og har

Hva sier så den stolte kantor

denne tida meinte at eit orgel

levert med utmerket kvalitet til

Peter Rødel selv om instrumentet

med fordel kunne byggjast for ei

avtalt tid og pris. Det praktiske

når det nå står ferdig?

landsens kyrkje.

arbeidet med å sette opp igjen

instrumentet. En glede for meg
som organist selvfølgelig, men
også for menigheten.
Den 21.juni spilte jeg konsert sammen med Christina

det gamle orgelet ble utført i

«Den 19. juni ble det gamle orge-

Persson på tverrfløyte. Tilbake

Det er eit originalt bevart og

to etapper: Først ble selve reis-

let offisielt innviet i Nes fjellkirke.

meldingene var kun positive!

sjeldent fint eksemplar av ein

verket satt opp sist høst, og den

Det er en fryd å ha så mange posi-

Etter konserten snakket jeg med

orgeltype som har vore utbreidd

endelige sammenstilling ble fore-

tive tilbakemeldinger fra menig-

mange som opplevde tiden da

over heile landet, men som i dag

tatt nå i vår.

heten. Når det gjelder meg selv

orgelet stod i Nes kirke, og kom

må jeg bare si at jeg gleder meg

med mange historier om denne

har blitt svært sjelden. Det er
sannsynlig at orgelbyggjarane

Kostnaden på oppføringen ble kr

hver gang til å spille på det flotte

tiden. Det er bare å være stolte

har vore i kyrkja før planlegging

200 000.-, som dekkes av arvega-

instrumentet. Jeg var litt spent

og glade over at vi fikk det flotte

av instrumentet, noko som elles

ven Nes fjellkirke mottok fra Aase

hvordan et orgel som var kraftig

vernede instrument på plass i

ikkje alltid var tilfelle, og dette

og Nils Moen for to år siden. Uten

intonert for en stor kirke hørtes

Nes fjellkirke.»

har utan tvil medvirka til det

denne gave hadde det nok ikke

ut i en mindre kirke etter at luft-

gode resultatet. Nes-orgelet har

vært mulig å fått utført denne

trykket i belgen ble nedjustert.

derfor svært høg verdi, både kul-

viktige oppgaven på mange år

turhistorisk og musikalsk.”

ennå. VI nevner også en stor
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På jakt etter Pokemon-figurer
Sommerstid er det jevn trafikk på
Nes kirkegård av folk som vil stelle
og besøke graver, men denne sommeren har det vært ekstra travelt.
Spillet Pokemon Go ble lansert i USA 6. juli i år,
og allerede et par uker etterpå var 30 millioner
mennesker koblet på. For noen år siden var dette
spillet basert på kort, nå kan man med hjelp av
mobiltelefonen med oppkoblet GPS lete etter
Pokemon-figurer av alle slag virtuelt.
Det er bare hyggelig med mange besøkende
på kirkegården, det har til og med vært turister
fra Belgia innom på jakt etter figurer, men det
meldes også fra kirkegårder enkelte steder at
gravfølger er blitt forstyrret av folk på jakt etter

Fra venstre ser vi Andre Spildrejorde, Nub Erik Østenfor, Øyvind Tørrisplass og Heine
Sebastian Bidne Rukke, som er blant de mange som har vært på Nes kirkegård på jakt
etter Pokemon-figurer denne sommeren.

figurer. Derfor benytter vi anledningen til å minne

Leter dere etter meg?
Picachu, den mest populære Pokemon-figuren.

om at det tas hensyn når man jakter figurer, både
på kirkegården og andre steder!

Nye benker på Nes kirkegård
Under vårens dugnad på kirkegården i slutten av april ble det konstatert at en del av
benkene var begynt å bli gamle og morkne.
Dette var benker som i sin tid var gitt som
gave fra Lionsklubben i Nes.
Noen av klubbens medlemmer bestemte
seg da for at disse burde skiftes ut, Knut
Brøto (som både er Lionsmedlem og snikkerkyndig) tok en gammel benk med hjem
som mal, og allerede 6. juni var fem nye

Sommerhjelp
på kirkegården

benker på plass!
Kirken i Nes er opp gjennom årene bortskjemt med å få god hjelp når kirken har
spurt, i dette tilfellet kom faktisk nye

Felix Bakken Andersen (17) har i tre uker

benker på plass uten at det en gang var

denne sommeren hatt jobb på kirkegården

spurt! Dette er heller ikke første gang

i kirketjeners feriefravær, og vært ganske

Lionsklubben har gitt gode bidrag til kirken

så opptatt med gressklipping midt i verste

i Nes. Nes menighet takker hjerteligst for en

vekstsesongen. Vi takker Felix for innsatsen!

flott og kjærkommen gave til Nes kirkegård.
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Syver Espeseth (foran) og Knut Brøto (til venstre)
overrakte 6. juni fem nye benker til en fornøyd
kirketjener Geir Halland.

Jacob Schulz var sokneprest i

Fra
arkivet

Nes i nøyaktig fem år, fra 10. juni
1912 til 10. juni 1917. På 5-årsdagen for sin embedsgjerning døde
han plutselig i prestegården 50 år
gammel. I minneordene i avisen
sto det: «Sidst søndag skulde
han reise til Flaa for at forrette
gudstjeneste der. Han følte seg
imidlertid litt uvel, la seg ned paa
sengen, og pludselig døde han av
hjertelammelse»
Schulz kom til Nes fra Tolga i

Prost Jacob Schulz

Østerdalen, og han kom med
en hest på flyttelasset som han
hadde fått i avskjedsgave der. På
Nes mottok han fint seletøy fra

I avisens minneord står det til

Per Rukke har ryddet i gamle

dermed anledningen til en kort

Dokken krets og en trillevogn fra

slutt: «Han hadde i denne tid

papirer etter sine besteforeldre,

omtale av prost Schulz hentet

Nesbyen krets. Dette viste at byg-

ved sin store nidkjærhet og dyg-

og kom da over programmet

fra jubileumsboken «Nes kirke-

defolket hadde omsorg for den

tighet vundet sig venner overalt

brukt i begravelsen etter prost

Hallingdomen- gjennom 150 år»,

nye soknepresten sin. Han hadde

i menigheten, som nu vil motta

Jacob Schulz i 1917. Gravsteinen

ført i pennen av tidligere sokne-

stor interesse for indremisjonens

budskapet om prostens pludse-

står fortsatt på Nes kirkegård, litt

prest Eivind T. Fagermoen.

arbeid i prestegjeldet, og ble en

lige bortgang midt i sin kraftigste

til venstre for hovedinngangen til

respektert og avholdt prest den

alder med dyp sorg».

kirken sett fra trappa. Vi benytter

korte perioden han var her.

Dugnad på Nes kirkegård

Ofringer 1. halvår 2016 			
			

Det er lenge siden årets dugnad på Nes kirkegård i slutten av april,

Dato

og kanskje ikke lenger så aktuelt stoff å skrive om. Men vi benytter

03.01.16 Kirken

Nes menighetsblad

851

likevel anledningen til å takke våre trofaste unge spreke pensjonis-

24.01.16

Kirken

Menighetsarbeidet

2 005

ter som hvert år stiller opp og gjør en kjempeinnsats. I år stilte 30

07.02.16

Kirken

Trosopplæring

1 934

menn og kvinner opp, og innen matpause kl 1130 var det meste

21.02.16 Kirken

Familievernkontoret

1 602

gjort. Tusen takk til alle!

06.03.16 Kirken

Buskerud søndagsskolekrets

13.03.16 Kirken

Trosopplæring

25.03.16 Fjellkirken

Nes fjellkirke

2 493

27.03.16

Det norske misjonsselskap

1 055

03.04.16 Kirken

Menighetsarbeidet

1 070

17.04.16

Bodil og Odd Hovden samt Bjarne
Juvhaugen var blant årets dugnadsgjeng. Og i bakgrunnen sees folk «alle
stan»!

Kirken
Kirken

Formål

1 659

Menighetens misjonsprosjekt

3 661

Norsk Folkehjelp

1 120

15.05.16 Kirken

Hallingdal Krisesenter

Kirken

938

Redd Barna

3 442

19.05.16 Kirken

Konfirmantarbeidet

3 051

22.05.16 Kirken

Konfirmantarbeidet (kl 1000)

2 978

22.05.16 Kirken

Konfirmantarbeidet (kl 1200)

3 420

29.05.16 Kirken

Menighetens misjonsprosjekt

1 517

19.06.16 Fjellkirken

Nes fjellkirke

5 326

SUM:
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622

01.05.16 Kirken
17.05.16
Ytre Nes var meget godt representert på
årets dugnad, her ved Olav Brøto,
Ole Tørrisplass og Torleif Mikkelsplass.

Kirke

38 744

Sprinkling av Nes kirke

Nye nettsider på plass

Nye nettsider er lansert, men ennå ikke på langt nær ferdige!

Kirkeverge Audun Aasheim, Jan Haraldseth samt president Rune Ihle under presentasjonen av plan og tegninger
på medlemsmøte i Nesbyen Rotaklubb 13. juni. Foto: Knut Gullingsrud

Nesbyen Rotaryklubb ga i mars
menighetsrådet tilsagn om gratis
prosjektering av sprinkleranlegg i
Nes kirke.

gjøre det enklere å få tatt galleriene i Nes
kirke i bruk igjen.
Selve sprinklingen er kostnadsberegnet
til i overkant av 1 mill kr, med nødvendige
tilleggsarbeider kan det dreie seg om ca

Rotarys formål er blant annet å bruke hvert

1.2 mill kr. Ønske om dette blir oversendt

enkelt medlems yrke som mulighet for å

kommunen for vurdering i budsjettet for 2017,

gange samfunnet. Klubbens medlem Jan

da det er kommunen som etter kirkeloven

Haraldseth, en av landets mest anerkjente

er ansvarlig for bevilgninger til kirkebygg. En

fagmenn på brannsikring av kirker ble der-

må vel kunne si at dette er en svært rimelig

med satt på saken, og på medlemsmøte i

investering for å gjøre et så viktig bygg som

Nesbyen Rotaryklubb 13. juni ble rapport

Nes kirke mer brannsikkert.

og tegninger presentert. Det er prosjektert
og tegnet et anlegg, der alle rom innvendig

Nes menighetsråd vil rette en stor takk til

er forsynt med sprinkleranlegg. Det er også

Nesbyen Rotaryklubb v/ president Rune Ihle

noen bygningsmessige grep innvendig som

og Jan Haraldseth for den store gaven denne

må gjøres for å begrense et evt. branntilløp,

prosjekteringen utgjør. Dette er et meget

samt at en del brannutstyr må sikres og opp-

viktig bidrag for å sikre en av kommunens

dateres. En fullsprinkling av kirken kan også

viktigste bygninger.

Gaver til lyd i Nes kirke
I forrige menighetsblad lå det ved en giro til
inntekt for oppgradering av lydanlegget i Nes
kirke. En arbeidsgruppe er i ferd med å gå gjennom vårt lydutstyr og spesifisere behov for
oppgraderinger og anskaffelser.
Det er pr 1. august kommet inn ca kr 21 000.- til
dette formål, noe vi setter veldig stor pris på.
Om noen har lyst til å gi et bidrag, så kan dette
settes inn på konto 2351 74 77702. Gaver over
500 kr kan trekkes fra på skatten, oppgi i slike
tilfeller ditt personnummer så ordner kirkekontoret resten.

Minnegaver
Menigheten har mottatt to minnegaver nå
i første halvår i forbindelse med begravelser:
11. mars:
Solveig Hildur Ødegaard,
kr 950.- til Nes fjellkirke
10. juni:
Karen Sevre,
kr 4 180.- til Nes kirke.

Vi takker hjerteligst for disse
og alle andre gaver.
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I vår kom de nye nettsidene til Nes menighet på
plass. Tidligere hadde kirkekontoret en eldre utgave
av samme dataprogram, dette er nå oppgradert til
nyeste utgave. Adressen er som før: www.neskirke.no
Det er sekretæren som har det daglige ansvaret for
nettsidene, og ved oppstart er det lagt inn en del
nyhetsartikler for å teste sideoppsett og lay-out. Det
er ganske mye stoff som mangler ennå, men dette vil
bli lagt inn etter hvert.
Fast på førstesiden er oppdatert gudstjenesteliste.
Denne kan være grei å sjekke hvis du f.eks lurer på
dato for en dåp og vil se når det er gudstjeneste i Nes
kirke eller fjellkirke. Det vil også bli lagt inn generelt
stoff om de kirkelige handlingene, dvs dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Ved oppstart var påmeldingsmodul for neste års konfirmanter på plass, her
kunne da foreldre og konfirmanter selv gå inn og legge
inn de nødvendige opplysninger for å bli registrert.
Når vi nå har både Facebook, nettsider og menighetsblad vil det hele tiden måtte gjøres en vurdering av
hva slags stoff som presenteres hvor. Arbeidet med
å fylle disse mediene med innhold må også tilpasses en hverdag med mange oppgaver og begrenset
bemanning. Kirkekontoret har et mål om å kunne
tilby oppdatert og nyttig informasjon til hjelp for
våre innbyggere, og tar gjerne imot tips om stoff man
synes mangler.

Konsert i Nes kirke 8. sept
Den 8. september kommer Nore og Uvdal kirkekor
på besøk i Nes kirke. Sammen med Nes-kantoriet
«Sursum Corda» blir det en avvekslende konsert med
korverk og sanger fra forskjellige epoker. Begge kor
har en egen avdeling, men som avslutning skal begge
kor slå seg sammen og synge en del verk sammen.
For de som ikke hadde mulighet til å komme på den
siste orgellunsjen skal kantor Peter Rødel også spille
tidenes mest berømte orgelverk «Toccata et Fuge i
d-moll BWV 565 av J.S.Bach en gang til.
Nore og Uvdal kirkekor har Synnøve Lassegård som
dirigent. Neskantoriet «Sursum Corda» har Peter
Rødel som dirigent. Konserten starter kl. 19.30. Det
er gratis inngang, men mulighet til å gi en gave til
arbeidet med kirkemusikk i Nes.

Vi går i kirken i Nes
SØNDAG 4. SEPTEMBER
16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Tekst: Matt 11, 16-19
Kl. 12:00 Nes fjellkirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
Fjellets dag
LysVåken
Kirkekaffe
Ofring til Nes fjellkirke
SØNDAG 18. SEPTEMBER
18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Tekst: Mark 1, 40-45
Kl. 11:00 Nes kirke
Terje Eklund
Konfirmantpresentasjon
Kirkekaffe
Ofring til konfirmantarbeidet
SØNDAG 2. OKTOBER
20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Kl. 11:00 Nes kirke
Gudstjenesten utgår
SØNDAG 16. OKTOBER
22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Tekst: Luk 10, 25-37
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
4-års bok
Høsttakkefest
Kirkekaffe
Ofring til trosopplæring

SØNDAG 30. OKTOBER
BOTS- OG BØNNEDAG
Kl.11:00
Nes kirke
Gudstjenesten utgår
SØNDAG 6. NOVEMBER
ALLEHELGENSDAG
Tekst: Luk 6, 20-23
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Ofring til Nes menighetsblad
SØNDAG 20. NOVEMBER
DOMSSØNDAG/ KRISTI KONGEDAG
Tekst: Joh 9, 39-41
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
6-års bok
Kirkekaffe
Ofring til trosopplæring
SØNDAG 4. DESEMBER
2. S. I ADVENT
Tekst: Joh 14, 1-4
Kl. 17:00 Nes kirke
Arne Jensen
Lysmesse
Gløgg og pepperkaker
Ofring til konfirmantarbeidet
SØNDAG 18. DESEMBER
4. S. I ADVENT
Tekst: Luk 1, 46-55
Kl. 11:30 Elverhøy Helsetun
Vigdis Moen Storhaug
Nattverdsmesse
Kl. 12:30 Elverhøy, bokollektivet
Vigdis Moen Storhaug
Nattverdsmesse

LØRDAG 24. DESEMBER - JULAFTEN
Tekst: Luk 2, 1-20
Kl. 13:00 Nes fjellkirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
Ofring til Nes fjellkirke
Kl. 15:00 Nes kirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
Ofring til Kirkens Nødhjelp
Kl. 16:00 Nes kirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
Ofring til Kirkens Nødhjelp
SØNDAG 25. DESEMBER - JULEDAG
Tekst: Joh 1, 1-14
Kl. 12:00 Nes kirke
Høytidsmesse
Ofring til Nes menighetsblad
LØRDAG 31. DESEMBER
NYTTÅRSAFTEN
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Gudstjenesten utgår.
På grunn av sykemelding i Nes og
ubesatt prestestilling i Flå må prestetjenesten i begge menigheter dekkes
opp av vikarer og øvrige prester i
Hallingdal. Det har derfor i samråd med
prosten vært nødvendig å ta bort noen
gudstjenester høsten 2016.
Dette er gudstjenestene i Nes kirke 2. og
30. oktober, samt nyttårsmesse i Nes
fjellkirke 31. desember. I tillegg er det
mulig gudstjenesten 25. desember må
flyttes eller utgå, vi kommer tilbake til
dette i neste menighetsblad.

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

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

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

Hallingdal
Eiendomsmegling as

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

Din lokale megler
Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på
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Døpte i nes
17.04.16
Ola Grøv Tvedt
Marion Vissebråten Gudbrandsrud
01.05.16
Samuel Eidsheim
19.06.16
Ask Dalevold Simon
(døpt i Nes fjellkirke)

Vigde i Nes
21.05.16
Jeanette Evjen og
Ståle Meyer Dyrkollbotn

DØDE I NES
APRIL
Einar Øen (1933)
Ambjørg Torp (1928)
Kjell Reidar Noss (1945)
Per Sandsmark (1938)
MAI
Johannes Eidal (1928)
Olav Kåre Sevre (1921)
Karen Sevre (1931)
JUNI
Ingen
JULI
Else Johanne Aurstad (1923)
Randi Liodden (1918)
Gerd Rolland (1941)
Harald Østdahl (1944)

THOEN HOTELL
Nesbyen
Telefon 3207 1119

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

SAMTLIGE TÅRNAGENTER SAMLET I NES KIRKE. Første rekke fra v: Ingeborg Renslo, Mathilde Forsberg, Else Nässelqvist, Birgit Indbjør Mathismoen,
Veronica Dokken Jordskogen, Line Helling-Venedokken. Andre rekke fra v: Oliver Fossum Smestad, Sondre Smestad Klype, Vilde Ødegård Berg,
Andreas Dolpen Sanden, Karl-Olav Johnsen Tørrissen. Tredje rekke fra v: Rikke Ariana Sivertsen Ålien, Jessa (medhjelper), Isabella Ullestad Strømnes.

Tårnagenter i Nes kirke
Vet du hva som står på den største kirkeklokka i Nes kirke og hvor mange piper har kirkeorgelet vårt? Og hva
står det på dåpsfatet? Det vet tårnagenter som utforsker kirken. 13 åtte-åringer tok utfordringen med å løse
oppdrag og mysterier i kirken og Bibelen, og ble med på tårnagentsamling og gudstjeneste 28. og 29. mai.
TEKST: GERD ELI BERGE
FOTO: MONA I MATHISMOEN

Utstyrt med masse energi og godt humør, lupe,
lommelykt og agenttips samt god veiledning av
kirkens ansatte og noen foresatte, ble alle oppgavene løst. Alle tårnagentene prøvespilte på
kirkeorgelet, alle var høyt oppe i kirketårnet, og
det forsvunnede kirkesølvet ble heldigvis funnet
igjen! Ute på kirkegården hadde hver av de tre
gruppene et planteoppdrag. Misjonskonsulent
Reidun A Weberg fra Det norske misjonsselskap
tok oss med til misjonsprosjektet Nes menighet støtter, et kirkesenter i Mukdahan i Nord
Thailand.
Tusen takk til alle som var med! Neste år er det
barn født i 2009 som inviteres til å være tårnagenter og løse mysterier.
Men det som står på dåpsfatet vil vi gjerne fortelle
videre nå: «La de små barn komme til meg, hindre
dem ikke! For Guds rike hører sådanne til».

Tårnagentene plantet hver sin blomsterkasse på kirkegården.

