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hjemme
Det er krevende å være på flyttefot.
Å skulle bryte opp fra det kjente og
vante, bla gjennom boligannonser og
gå på visninger, og hele tiden lure på
om man vil trives på det nye stedet. Vil
barna finne venner, og vil vi etter hvert
kunne føle oss hjemme?
Mange kjenner seg hjemløse, selv om
huset man bor i er aldri så velinnredet
og påkostet. Det kan handle om brutte
relasjoner eller en følelse av utenfor
skap i egen familie eller vennekrets,
eller en lengsel etter fellesskap og
tilhørighet.
Juleevangeliet forteller om en bolig
søkende Gud, en Gud som søker felles
skap. I den totusenårige beretningen
fra Lukasevangeliet hører
vi at det «var ikke husrom
for dem», og derfor ble Guds
Sønn født i en stall og svøpt
og lagt i en krybbe. Og i
Juledagens evangelium står
det at «han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot
ham». Han fikk en miserabel
mottakelse.
Men det er slik Gud gjør sin
entré i verden. Han gjør det
enkleste rom til et hellig sted.
Denne fortellingen har gitt håp og trøst
til mange hjemløse og tent lys i mør
ket for millioner av redde og ensomme
mennesker under ulike himmelstrøk.
Det var ikke i kongens palass vismen
nene fant det nyfødte barnet. Gud var
ikke å finne der det kanskje var mest
nærliggende å lete. Han kommer til oss
som en uventet gjest. I den greske tek
sten til Johannesevangeliet står det at
Ordet «slo opp sitt telt» hos oss.
Om det var denne julen han ble født,
måtte vi kanskje lete etter ham i en av
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de mange flyktningeleirene. I et telt
blant de mange millionene som leter
etter en bolig i eget land, eller blant de
mange som fortvilet har lagt ut på en
farefull ferd mot en ny framtid.
Både hos Lukas og Johannes er det him
melens og jordens skaper det fortelles
om. Gjeterne opplevde at himmelens
herlighet lyste om dem, og englene for
kynte en stor glede for hele folket. En
frelser var født, og tegnet var et barn
som var svøpt og lå i en krybbe. I en ver
den fylt av hat og krig og angst og nød,
blir Gud en av oss. Han søker fellesskap
med oss mennesker akkurat slik vi har
det. Med mennesker i uro og på flukt vil
Gud dele telt.

Han leter ikke etter pent møblerte hjem,
for selv de luneste hjem kan mangle
hjertevarme. Også velfylte boliger kan
være preget av tomhet. Men Gud ser
vår nød og kjenner vår lengsel. Ingen
adresse er for dårlig eller for fin for
Jesus.
Selv i de enkleste hjem er det plass nok
for Gud. Han vil være til stede med lys
og varme. Der han finner hjerterom,
tar han bolig. Juleevangeliet handler
om å tro og ta imot. Når Gud går bo i
våre hjerter, da er vår lengsel endelig
hjemme. Da har vår tro funnet sin skatt.

50-årskonfirmanter i Nes 2019
Første og rekke (jentene, pikenavn i parentes) fra v: Solbjørg (Dokken) Sundt, Liv (Prestbakken) Storeli, Tone (Liodden) Lilleløkken,
Marit Brattested, Kari Nordhagen, Signe Marie (Rodegård) Eidal, Liv (Bakke) Rekve, Oddveig (Lie) Meaas, Liv (Nygaard) Øye.
Andre, tredje og fjerde rekke (guttene) fra v: Kåre Peder Rasmushaugen, Kjell Ålien, Olav Liodden, Leif Lindquist, Per Holm, Jonny
Fingar Kleiven (bak), Ole Tollefsen, Ole Cato Tærum Bentehaugen, Kjell Ove Espeset (bak), Harald Stavn, Amund Smette, Ole Arvid
Haraldseth, Øyvind Annar Svenkerud Nordal, Ole Peder Ulsaker. Bakerst: Sokneprest Janne Sukka. Foto: Fotograf Marit Skredgård, Gol.

Konfirmanter i Nes 13. april 1969
Første rekke fra v: Liv Øye, Tone Liodden, Kari Nordhagen, Synnøve Thoen, sokneprest Markvar Zarbell-Engh, Anne Marie Rukke,
Liv Bakke, Inger Marie Klype, Marit Brattested. Andre rekke fra v: Grethe Ulvund, Liv Prestbakken, Åse Marit Vøllo, Bjørg Randi Mjølid,
Oddveig Lie, Signe Marie Rodegård, Anny-Sissel Rukke, Kari Groven, Solbjørg Dokken, Gudrun Åmellem.
Tredje rekke fra v: Kåre Peder Rasmushaugen, Arne Jonn Huse, Ninni Rodegård, Frank Stachnik, Marit Livgård, Kjell Ove Espeset,
Nils Ole Mehlum, Dagne Lund, Amund Smette, Peder Grøneng Berge, Magne Roger Andersen, Ole-Peder Ulsaker, Jonny Fingar Kleiven,
Ole Cato Tærum Bentehaugen. Fjerde rekke fra v: Ole Tollefsen, Olav Liodden, Jan Tørrisplass, Kjell Ålien, Kristian Høva,
John Kåre Haugen, Øyvind Annar Svenkerud Nordal, Arvid Tandberg, Erling Halgrim Mørch, Harald Stavn, Ole Arvid Haraldseth,
Per Holm, Kjell Arne Dokken, Per Reidar Andersen, Leif Lindquist, Arild Garborg Kollhus.
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Kirkevalget
8. –9. sep. 2019

Tre av årets konfirmanter
i ferd med å stemme!
Fra venstre Mikkel Evan Hagberg
Renslo, Martine Haga Aaslid og
Vilde Magnussen Majormoen.

Kirkevalget 2019
Kirkevalget 2019 ble avholdt samtidig med valg til kommunestyre og fylkesting den 8. og 9. september.
Konklusjonene etter årets valg er klare: Valgreglene er blitt enkle, valgdeltagelsen er stabil, og med tre
stemmesedler til bispedømmerådsvalget var interessen for dette valget også stor.
Enklere valgregler
Det er ingen tvil om at forenklin
gene som er gjort i valgreglene gjør
Kirkevalget enklere å forstå. Det
eneste man kunne gjøre denne gang
var å gi tilleggsstemme til inntil tre
kandidater. Noen få hadde krysset
av for flere enn dette. Ingen av disse
stemmesedlene ble underkjent, kun
rettet iht reglene.
For bispedømmerådsvalget var det
denne gang lagt frem tre «vanlige»
valglister slik velgerne kjenner det
fra andre offentlige valg. Valgdel
tagelsen økte en god del i 2015 da det
var to lister og klare saker som skilte
listene, og gikk som ventet litt ned
igjen nå.

Valg til menighetsrådet
Faste medlemmer:
Dag Smestad
Gerd Eli Berge
Bente Oppen Østenfor
Anne Beate Brøto Langslet
May Kristin Haga Aaslid
Tom Henning Landsrud
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561 stemmer
529 stemmer
471 stemmer
462 stemmer
454 stemmer
447 stemmer

Varamedlemmer:
Ingrid Helleland Haugo
Liv Barbro L. Lilleslåtten
Ingebjørg Valdresbråten
Olav Liodden
Mona Gretha Garborg

443 stemmer
435 stemmer
428 stemmer
418 stemmer
414 stemmer

På konstituerende møte ble Dag
Smestad valgt som leder, med Gerd
Eli Berge som nestleder. Nes kom
mune vil oppnevne en representant
som sammen med menighetsrådet
utgjør kirkelig fellesråd.

Valg til bispedømmerådet
Det var knyttet en viss spenning
til bispedømmerådsvalget. Åpen
Folkekirke stilte liste som i 2015, og
i tillegg til det vanlige listeforslaget
fra nominasjonskomiteen i bispe
dømmerådet stilte også den konser
vative Bønnelista opp.
I Nes ble det avgitt 156 stemmer til
nominasjonskomiteens forslag, 108
stemmer for Åpen Folkekirke og
39 stemmer for Bønnelista. Mens
i Tunsberg bispedømme ble Åpen
Folkekirke størst. Disse ble valgt inn
i Tunsberg bispedømmeråd:

Nominasjonskomiteens liste:
Morten Løberg Strand, Drammen,
Anne Helen Mangelrød Gjone, Kvelde
Åpen folkekirke:
Lill Tone Grahl-Jacobsen, Drammen,
Arild Mikkelsen, Eiker, Inga Stoveland
Dekko, Ål, Heidi Nordkvelde, Larvik
Bønnelista:
Jo Hedberg, Sem
For de kirkelig ansatte ble kirke
verge Brooke Bakken i Færder valgt,
mens sokneprest Linn Strømme
Hummelvold i Bugården menighet
i Sandefjord ble prestenes represen
tant. Det tiende og siste medlem av
bispedømmerådet er biskop Jan Otto
Myrseth
Tusen takk!
Kirkevergen og menighetsrådet vil
få takke de som hjalp til som valgfunksjonærer ved Kirkevalget. En
stor takk også til Nes kommune for
som vanlig utmerket samarbeid
rundt årets valgavvikling.

Det nyvalgte Nes menighetsråd for perioden 2019- 2023. Fra venstre May Kristin Haga Aaslid, Bente Oppen Østenfor, Tom Henning Landsrud,
sokneprest Janne Sukka, Anne Beate Brøto Langslet og nestleder Gerd Eli Berge. Foran: Leder Dag Smestad.

Valgstatistikk Kirkevalget 2019
Stemmeberettigede

2 261

Antall fremmøtte

416

Antall stemmer avgitt
menighetsrådsvalget

400
17.6 %

Tidligere deltagelse

2015: 18.5 %
2011: 17.4 %
2009: 16.5 %

Antall rettede lister

293

Antall urettede lister

106

Antall blanke lister

1

Antall stemmer avgitt
bispedømmerådsvalget

308
13,6 %

Tidligere deltagelse

2015: 15.2 %
2011: 11,6 %
2009: 11.2 %

Blant årets valgfunksjonærer var fra venstre Eivind Haga, Mona Gretha
Garborg, Aasta Teigen og Tom Henning Landsrud.

Mona Mathismoen og Unn Kari
Øen Strand fra valgstyret
(menighetsrådet) teller stemmer
etter at valglokalene er stengt.
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Historien om menighetsbladet i Nes
Del 4: 2015-2019

Som nevnt i julenummeret 2018
er nå menighetsbladet inne i sin
75. årgang, og det vil derfor i
alle årets fire blader vært glimt
fra menighetsbladets historie.
Dette passer godt med at
menighetsbladet opp gjennom
årene har vært utgitt i fire ulike
former. I fjerde og siste del ser vi
på menighetsbladet slik det
fremsto etter at Nes og Flå
menigheter skilte lag i 2015.

Fra 01.01.15 opphørte samarbeidet
om et felles kirkelig fellesråd med Flå,
etter at Flå menighetsråd trakk seg ut.
Dette samarbeidet hadde da vart siden
2006. Det gamle prestegjeldsbegrepet
var borte, i og med at Flå fikk egen
sokneprest i 2007. Fra 2015 var ingen
lenger ansatt både i Nes og Flå, og
alle samarbeidsavtaler ble sagt opp.
Menighetene hadde derfor ikke lenger
noe felles, bortsett fra at de to sokne
prestene hadde vaktuker for begge
kommuner. Menighetsbladet nr 1-2015
ble dermed siste utgave av Nes og Flå
menighetsblad, og eget menighetsblad
for Nes var et faktum fra påskenum
meret i 2015. I Flå ble det fra samme
tidspunkt tatt inn kirkestoff i kommu
nens informasjonsblad Fløværingen.

På bildet av de tre menighetsbladene ser man litt av den utviklingen som har vært. Til venstre er
forsiden på siste nummer av det gamle bladet fra januar 2015. Standard oppsett for førstesiden var
et stort forsidebilde, et mindre bilde fra en av artiklene, oversikt over innholdet i bladet samt et bibelvers. I midten ser vi første utgave av det nye menighetsbladet fra mars 2015. Her er det kun ett stort
bilde, som skal være av såpass god kvalitet at det blir et blikkfang, og med Ole Øyens flotte bilde fra
påskefjellet var dette ivaretatt allerede fra første nummer! Så har det vært en videre utvikling frem til
foreløpig siste utgave i september 2019. Som man ser er tittelen Nes menighetsblad nå lagt rett inn
på bildet og ikke i en farget ramme, og innholdsfortegnelsen er tatt bort. Dermed får man en så ren
og fin forside som mulig, slik moderne publikasjoner gjerne framstår.

skrifttyper, skriftstørrelse, layout,
billedbruk mm. Ikke minst har vi tatt
hensyn til tilbakemeldinger etter de
første utgavene om at det var blitt van
skeligere å lese bladet enn før.

Struktur på innholdet
Ellers er innholdet mye som før, men
gruppert slik at det har fast plass.
Andakt er alltid på side 2, bilder av

konfirmanter og 50-årskonfirmanter
settes inn på side 3, konserter og arran
gement har side 6 (side 10 når bladet
er på 12 sider som nå), og oversikt over
gudstjenester, døde, døpte og vigde er
alltid på nest siste side.
Faste artikler er knyttet til Fasteaksjonen,
oversikt over ofringer pr halvår, kirke
statistikk, anskaffelser av utstyr på
kirkegården og utbedring av kirkebygg,

Muligheter og utfordringer
Når man skal lage et «nytt» blad,
som delvis skal erstatte et som har
vært utgitt i over 70 år, byr det både
på muligheter og på utfordringer.
Muligheter fordi man da kan starte
med blanke ark og forme ut det nye
bladet slik man ønsker, men også
utfordringer fordi mange gjerne vil
kjenne igjen innholdet i sitt menig
hetsblad selv om det har fått ny inn
pakning. Perioden fra 2015 til 2019
har dermed vært brukt til å prøve å
lage et så godt og innholdsrikt blad
som mulig, og finne en stil med tekst,
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I menighetsbladet for november 2015 var det to sider med høstbilder fra Nes kirkegård.

økonomi mm. Ellers prøves det å infor
Økonomi
mere om saker som kirkekontoret får
I de tre første artiklene ser vi at det
har vært utgitt et varierende antall
henvendelser om. Blant annet er det flere
ganger skrevet om Nes prestegård, som
menighetsblad de årene bladet har vært
mange tror er et lokalt ansvar, men som
utgitt. I mange år var det seks blader i
eies av Opplysningsvesenets Fond i Oslo.
året, men fra 2017 måtte man gå ned
Hvert fjerde år er det kirkevalg, da er
til fire blader årlig pga dårlig økonomi.
menighetsbladet informasjonskanal nr
Standard sideantall er åtte, men det gis
1 helt fra før listene blir satt opp og til
også av og til ut 12-siders utgaver. Det
etter valget. Ved en
koster ca 22 000 kr
kjapp runde gjen
å gi ut et åtte-siders
Det bladet du nå leser
nom bladet ser man
blad inkl. utsen
er det 520. menighetsbladet
også større artikler
delse til alle hus
om samtlige nye
stander, og selv om
som gis ut i Nes siden
messehakler i Nes
gaver dekker opp
oppstarten i 1940.
og Flå, nytt orgel i
en god del, blir det
en netto utgift for
fjellkirken (historikk
samt glimt fra innvielsen), reformasjo
menighetsrådet. I 2019 har alle de fire
nen 500 år mm.
utgavene vært på 12 sider. Det nyvalgte
menighetsrådet vil på nyåret få en sak
Hvilket stoff foretrekkes?
til behandling der det bl.a skal vurderes
I menighetsbladet nr 2 ble det oppgitt at
hvor mange blader som skal utgis hvert
80 % av alle innbyggere leser menighets
år, og hvilken målgruppe menighets
bladet hver gang eller av og til, enten
bladet skal ha.
de går i kirken eller ei. Det ble også i
menighetsbladet nr 2 sitert fra en stor
Menighetsbladet har en del trofaste
undersøkelse av menighetsblad hva
annonsører fra næringslivet i Nes, som
leserne nasjonalt satte mest pris på av
vi setter stor pris på!
stoff, og de fem mest populære tema var:

Lokalhistorisk stoff 
Reportasjer/folk fra nærmiljøet 
Navn på døde, døpte og vigde 
Navneliste årets konfirmanter 
Arrangement som kommer 

(82 %)
(80 %)
(79 %)
(76 %)
(59 %)

Hva mangler i
menighetsbladet?
Av de fem mest populære tema nevnt
ovenfor er det helt klart «Reportasjer/
folk fra nærmiljøet» som det er brukt
minst spalteplass på i Nes menighets
blad. Vi kunne også hatt mye mer stoff
fra menighetsaktivitetene, trosopplæ
ring, konfirmanter mm. Kirkevergen er
redaktør og hovedprodusent av mye av
det faste stoffet, og det må arbeides for
å få andre til å medvirke på de nevnte
områdene for at bladet skal bli enda mer
variert og spennende. Kan foreldre med
barn i trosopplæringsaktiviteter ta noen
bilder når ting skjer? (Dagens mobil
kamera tar mer enn gode nok bilder,
og alle har et mobilkamera!) Kan et par
konfirmanter få ansvar for å dokumen
tere konfirmantåret, samlinger ol? Eller
er det andre i menigheten og kommunen
som har ideer? Sitter noen på interes
sante bilder fra kirkelige aktiviteter opp
gjennom årene? Det er bare å ta kontakt
med kirkekontoret eller menighetsrådet
hvis du har noe på hjertet!

Trosopplæringen på gardsbesøk i Tollefsgard i
2015 (bilde ikke tidligere brukt i bladet).

Sluttord
Det bladet du nå leser er det 520.
menighetsbladet som gis ut i Nes siden
oppstarten i 1940. Tilbakemeldingene
er mange på at menighetsbladet blir
tatt godt mot, og vi avslutter denne
serien slik vi startet den, med sokne
prest og redaktør Salmund Djuviks ord
i første utgave i 1940:
«Et menighetsblad er ikke et tilfeldig
blad blant de mange andre. De kan ikke
erstatte et menighetsblad, dersom det
stemmer med de krav en har rett til å
stille. Det har tidligere vært planer oppe
om et menighetsblad, enten felles for

Gammelt orgel fra Nes kirke er satt opp igjen i
Nes fjellkirke av orgelbygger Theodor Zuber i
2015 (bilde ikke tidligere brukt i bladet)

hele prostiet, eller for de enkelte sokn.
Det siste er det vanlige, og sikkert også
det som stemmer best med et menighetsblads ide. Nes og Flå menighetsblad er
ditt eget blad. Det kommer som en budbringer fra Gud og som en hilsen fra
menighetens liv og arbeid. Det banker
på din dør og ber om å bli tatt imot i tillit
og i kjærlighet.»

Lys Våken 2015 med trosopplærer
Gerd Eli Berge i Nes fjellkirke.

Nes menighetsblad
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FRA ARKIVET

Nes kirke 100 år i 1962
I forbindelse med Nes kirkes 150-årsjubileum i 2012, ble det gitt ut en flott
jubileumsbok med masse bilder fra det kirkelige liv i Nes gjennom alle tider.
I vår serie «Fra arkivet» presenterer vi med jevne mellomrom historiske bilder og
artikler, og tema i dette nummer er bilder fra 100-årsjubileet 15. og 16. september
1962 som ble til overs da boken ble laget. Her er det mange kjente nesninger!
ALLE FOTO: FRA HALLINGDAL MUSEUMS FOTOARKIV
I forbindelse med tog til jubileumsguds
tjenesten i kirken, er dette bildet av en del
lærere fra skolene i Nes tatt ved det gamle
kommunehuset på Bankplassen (ved
dagens brannstasjon).
Foran fra venstre: Karen Trageton,
Gunvor Trageton, Anne Marie Vestrheim,
Erling Lian, Ragnhild Trageton, Kari
Smette, Bernhard Smette (formann i
menighetsrådet og lærer).
Bak fra venstre: Ole Greftegreff, Ivar Lien
(gutt med flagg), Geir Aksdal, Arne
Mathismoen, Gudny Eidal, Ida Bjerkås
(senere Lagmandokk), Einar Vestrheim,
Else Marie Heen, Jon Rote, Petter
Hermundsgård (organist og rektor),
Ola Livgård (skoleinspektør).

I forbindelse med jubileet var det Barnas dag
lørdag i jubileumshelgen. Ifølge menighets
bladets reportasje var dette en uforglemmelig
dag, og kanskje det egentlige høydepunktet
under feiringen.
Dette bildet er tatt på Bankplassen før
avgang til kirken, jentene er fra venstre:
Astrid Reidun Valdresbråten, Annie
Syversrudengen, Eva Henrud, Gerd Vestheim,
Turid Børdalen, Berit Høva, Jorunn Akerlie
(delvis skjult), Randi Børtnes, Karen Marie
Mathismoen, Eva Ryvang, Kristi Lødøen.
Videre fra nederst i rekkene og opp mot høyre:
Anne Marit Svare (ser ned), Anne Høva, Reidun
Lien, Ingrid Roløkken, Solveig Tyribakken, Kari
Liodden, Ellen Toril Valdresbråten, Tone Sevre.
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KONSERTER

Levende lys-konsert
Nes kirke torsdag 27. februar kl. 19:30
«Levende Lys Konsert» i Nes kirke med kantor Peter Rødel
(orgel og flygel) og Katrine Gabrielsen (sang). Verk av Bach,
Händel, Duruflé mm. Det blir en fin avslappende og avvekslende konsert med sang, piano og orgel.
Besøkende sitter ved bord som plasseres ved koret i kirken.
Det serveres kaffe og kaker. Gratis inngang.

En hyllest til
Johnny Cash og June Carter
Til jubileet hadde skolene i Nes laget en minnebok, der alle
elevene i hele kommunen hadde skrevet inn sine navn.
Det ble også gitt to tegninger av stavkirken som gave.

Nes kirke lørdag 7. mars 2020 kl. 19:00

Jentene med gavene er fra venstre: Turid Børdalen,
Kari Liodden, Ingrid Roløkken, Gudrun Lie, Ellen Toril
Valdresbråten, Tone Sevre (med boka), Annie Syversrudengen,
Eva Henrud og Berit Høva.

Gled deg til en lun Cash-opplevelse når Cash Commitment
gjester Nes kirke med sin akustiske hyllest til Johnny Cash
og June Carter! Klassikere som Ring of fire, Folsom Prison
Blues, Walk the Line og Big River kommer på løpende bånd,
sammen med de uforglemmelige duettene med June Carter,
gjort til allemannseie gjennom filmen «Walk the Line».
Det hele krydres med fakta og skråblikk på livet han levde,
og det tidløse ved musikken hans.
Cash Commitment har høstet lovord fra mange kanter,
og har spilt for fullsatte kulturhus og livescener i bygd og by.
Kort sagt: Her blir det god stemning hele veien fra Folsom
Prison til Jackson!
Fra tidligere anmeldelser:
«Dette var ikke bare en konsert, det var en forestilling
– levert av fullblods underholdere
– og publikumsresponsen var formidabel.»
Tone Sevre hadde gleden av å overrekke sokneprest
Markvar Zarbell Engh den flotte minneboken fra skolene i Nes.
De andre jentene er fra venstre Annie Syversrudengen
og Eva Henrud.

«En mer genuin Johnny Cash-opplevelse
skal man lete lenge etter!»
Billetter kr 295.- kjøpes på:
https://cashcommitment.hoopla.no/sales
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KONSERTER

Menighetens julekonsert
Nes kirke søndag 8. desember kl 17:00
Søndag 8. desember er det (som vanlig før jul) menighetens egen
julekonsert i Nes kirke. Det blir et variert musikalsk program,
innholdet legges ut på våre nettsider straks det er klart. Og det
blir selvsagt lesing av juleevangeliet. Alle er hjertelig velkommen. Det er gratis inngang, med mulighet for å gi en gave til
menighetsarbeidet.

Ole Edvard Antonsen
i Nes kirke lørdag 14. desember kl 17:00
«Den ultimate julekonserten», har vært omkvedet rundt Ole Edvard
Antonsen´s «Desemberstemninger» de siste årene.

Mer stoff på våre nettsider!
For alle konsertene ligger det mer stoff, glimt fra konserter
mm på våre nettsider www.neskirke.no

Konserten byr på et allsidig repertoar med alt fra kjente og kjære julesanger,
klassiske perler med trompet og sang, til nye og spennende låter og arrangementer som alt er med på å skape den gode, lune stemningen. Ny gjest på
årets turné er den svenske stjernen Cecilia Vennersten, kjent for bl.a megahiten «Det vackraste» som selvfølgelig blir å høre på årets konserter, i tillegg
til de eminente sangerne Stine Hole Ulla og Knut Marius Djupvik.
Billetter kr 495.- kjøpes på www.ticketmaster.no

Didrik Solli-Tangen & Drammen International Gospel Choir
Nes kirke onsdag 18. desember kl 19:00
Vi inviterer til en stemningsfull julekonsert med Didrik Solli
Tangen og Drammen International Gospel Choir. De byr på en
rekke kjente norske og internasjonale juleklassikere, og noen
litt mindre kjente sanger.
Didrik Solli Tangen er utdannet klassisk sanger og gikk ut fra
det anerkjente Barratt Due Musikkinstitutt med toppkarakterer i 2010. Samme år fikk han sitt nasjonale gjennombrudd da
han vant Melodi Grand Prix med «My Heart is Yours». Sammen
med Ole Edvard Antonsen høstet han stor suksess med juleturneeen «Desemberstemninger», som besøkte Nes kirke i
2012 og 2013. Nå er både han og Ole Edvard tilbake i Nes kirke,
med hver sin konsert!
Drammen International Gospel Choir ble stiftet i 2009 og har
siden den gang utviklet seg til et solid gospelkor med et stort
og variert repertoar. De har også skaffet seg bred erfaring
med store konsertproduksjoner og studioinnspillinger.
Koret med sine 40 sangere stiller også med profesjonelt band
bestående av musikere av ypperste klasse.
Billetter kr 450.- fås kjøpt på www.ticketmaster.no
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Gudstjenester i Nes
Søndag 1. desember
(1. s i adventstiden)
Tekst: Matt 21, 1-11
Kl. 17:00 Nes kirke
Janne Sukka
Lysmesse
Gløgg og pepperkaker
Ofring til
konfirmantarbeidet
Søndag 15. desember
(3. s i adventstiden)
Tekst: Matt 11, 2-11
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring til
menighetsarbeidet
Søndag 22. desember
(4. s i adventstiden)
Tekst: Luk 1, 46-55
Kl. 11:30 Bokollektivet, Sagtomta
Kl. 12:30 Sykeavdelingen, Elverhøy
Janne Sukka
Nattverdgudstjenester
Tirsdag 24. desember (Julaften)
Tekst: Luk 2, 1-20
Kl. 13:00 Nes fjellkirke
Janne Sukka
Ofring til Nes fjellkirke
Kl. 15:00 Nes kirke
Kl. 16:00 Nes kirke
Janne Sukka
Familiegudstjeneste
Ofring til
Kirkens Nødhjelp
Onsdag 25. desember (Juledag)
Tekst: Joh 1, 1-14
Kl. 12:00 Nes kirke
Janne Sukka
Høytidsmesse
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt

Tirsdag 31. desember
(Nyttårsaften)
Tekst: Luk 13, 6-9
Kl. 15:00 Nes fjellkirke
Janne Sukka
Nyttårsmesse
Ofring til Nes fjellkirke
Søndag 19. januar
(3. s i åpenbaringstiden)
Tekst: Joh 2, 1-11
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring til
menighetsarbeidet
Søndag 2. februar (Kyndelsmesse)
Tekst: Luk 20- 22-40
Kl. 19:00 Nes kirke
Janne Sukka
Ofring til
Nes menighetsblad

DØPTE

DØDE

04.08.19
Ola Norhaug Haraldseth
(døpt i Nes fjellkirke)

AUGUST
Idar Henrik Henriksen (1933)
Per Martin Talsnes (1946)

18.08.19
Ingrid Olava Grøv Tvedt
Karla Mykkeltveit Massey
Sverre Lie Haraldseth

OKTOBER
Jørgen Holm (1925)
Terje Skretteberg (1960)

29.09.19
Eira Marie Häninger Thoen
Ludvik Sveen Delphin
Thyge Strøm Kleiven
13.10.19
Amund Myro Alm
Christian Bråten

VIGDE
20.07.19
Eva Margrethe Haugen
og Knut Åge Bergerud
28.09.19
Elin Jekteberg og Oddvar Lie

Søndag 1. mars (1. s i fastetiden)
Tekst: Matt 4, 1-11
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til
menighetsarbeidet
Søndag 15. mars (3. s i fastetiden)
Tekst: Luk 11, 14-28
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til menighetens
arbeid for barn og unge
Søndag 29. mars (4. s i fastetiden)
Tekst: Joh 11, 45-53
Kl. 11:00 Nes kirke
Kirkekaffe
Årsmøte
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

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

THOEN HOTELL

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.

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

Kro • Motell
Catering Selskapslokaler
Bromma, 3540 Nesbyen
Tlf 3206 7340 • norkro.no
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I N F O R M A S J O N til alle husstander i Nes

Glimt fra 2019
Vi bringer her noen bilder fra 2019 som er blitt til overs
i de bladene som er gitt ut.

Trær på
kirkegården
Fasteaksjonen

Dugnad
29. april var det tid for den årlige dugnaden på Nes kirkegård, som vanlig med svært godt
fremmøte. Og med strålende vær ble det riktig hyggelig under kaffepausen!

9. april var vårens konfirmanter ute med
innsamlingsbøssene i anledning årets
Fasteaksjon. Over 37 000 kr kom inn til
Kirkens Nødhjelps arbeid med vann,
sanitær og hygiene i utviklingsprosjekt
og katastrofesituasjonen over hele
verden. Tusen takk til alle som bidro!
Iver Olsen Braaten og Tobias Myhre
Bakkerud hadde innsamlingsruta i
Høvafeltet og Steinmogutu.

Trær på kirkegården
I forrige menighetsblad skrev vi litt om
trær på og omkring kirkegården, og
bl.a. behovet for å ta ned de som kan
blåse ned og gjøre skade. Det var på det
tidspunkt 46 trær på kirkegården. Nå er
det 45! Under en liten høststorm 15.
 september falt det ned et tre som sto inntil
kirkegårdsmuren og ut i Kirkevegen.
Heldigvis gikk det bra denne gang,
men det viser igjen behovet for å gjøre
vurderinger knyttet til trær.

Fin start på
konsertsesongen
Som det fremgår av side 9 og 10 i dette bladet,
er det stor musikalsk aktivitet i Nes kirke nå i
vinterhalvåret. Det ble en fin start på sesongen
søndag 27. oktober da våre venner i Elvis
Gospel igjen kom på besøk. Paal Flaata,
Stephen Ackles og Vidar Busk fremførte Elvis
Presley sine gospellåter for vel 250 publikummere og gjentok suksessen fra i fjor. På bildet
tatt fra galleriet ser vi også koret Kråkesølv
med dirigent Målfrid Breivik sammen med
artistene og musikerne.

