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ANDAKT

Arnstein Bleiktvedt (26)
fra Gol har nå ett år igjen
av prestestudiet, og har
vært vikarprest med
tjeneste i Nes og resten
av Hallingdal denne
sommeren.
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Troen – en labyrint
I denne andakten vil jeg spinne videre på
prekenteksten for søndag 7. august, på
slutten av mitt engasjement sist sommer.
Dette var Joh 4, 27-30, 39-43. Jeg tenker
det er et viktig tema som mange kanskje
ikke tenker så mye på til daglig, eller kanskje man nettopp gjør det, temaet er tro.
Om man tenker på det eller ei er det utrolig vanskelig å se for seg hva tro er, den
lar seg ikke så lett definere.
I løpet av mitt sommervikariat, mitt
andre på Nes og Flå, så møter jeg mange
slags mennesker, veldig forskjellige mennesker. Og mange av dem har sin tro,
på den måten de finner naturlig. Noen
sier de ikke har noen tro, men det er jo
en form for tro det også, alt etter hvordan du definerer det. De som definerer
seg innenfor kirken med stor K som jeg
møter, plasserer seg veldig ulikt. Noen er
inn under den pietistiske tradisjonen og
legger stor vekt på følelser, andre legger
igjen større vekt på holdninger og handlinger, andre vet ikke helt hva de tror
bare at de tror at Jesus er deres frelser.
Noen ser på Gud som far, andre som
elsker, eller bror eller venn. Andre føler
at Gud er langt borte og har det vondt
med sitt gudsbilde. Dette er jo ganske
fascinerende, at så mange, i alle fall de
som definerer seg innenfor den samme
kirken, kan sprike i så stor grad på måten
de tror. Hvorfor er det slik?
Da jeg studerte et halvt år i Hong Kong
møtte jeg en praksis jeg ikke hadde sett
før. Det var en spirituell øvelse som gikk
ut på å gå gjennom en labyrint. For å
klargjøre, det finnes to typer labyrinter,
på engelsk skiller man mellom ordene

labyrinth og maze. En maze har en inngang, en kronglet sti, ofte med blindveier,
og en utgang. En labyrint derimot har en
inngang, en kronglet sti, ikke ofte blindveier, ingen utgang, men heller ofte en
slags kjerne. Å gå gjennom en labyrint
viser hvordan livet i sannheten utarter
seg. Kanskje er inngangen nærme kjernen og man kjenner man er nærme det
sanne og gode, men så svinger stien og
man kommer bort fra det man trodde
man hadde, men så svinger stien igjen
og nærmer seg kjernen, bare for å snu
tvert om senere.
Tro er satt sammen med våre livserfaringer, til og med erfaringer som spedbarn
er viktige i vårt gudsbilde og vår tro. Og
våre liv svinger og kroker seg framover,
vi opplever gode ting og vonde ting, noen
ting tar oss lengre bort ifra Gud og andre
bringer oss nærmere, ofte helt uten at vi
vet det. For meg er det viktig å ta et steg
tilbake, slik at jeg kan se hvor jeg kom fra,
hva som har gjort at jeg tror slik jeg tror.
Og når jeg ser at stien kroker seg til så er
det en trøst når jeg føler meg langt borte
fra Gud, gir meg takknemlighet når jeg er
nær Gud og blir ydmyk overfor andre som
måtte befinne seg på sine krokete stier,
der de enn måtte være, på vei til kjernen.

Og våre liv svinger og kroker seg
framover, vi opplever gode ting
og vonde ting, noen ting tar oss
lengre bort ifra Gud og andre
bringer oss nærmere,
ofte helt uten at vi vet det.

50-årskonfirmanter i Nes 2016
Disse var samlet til konfirmantjubileum i Nes kirke søndag 21. august:
Første rekke fra venstre: Vikarprest Terje Eklund (med bilde av Markvar Zarbell Engh som var prest i 1966).
Damene er så fra venstre (pikenavn i parentes): Beret Høva Sporsheim, Sigrid Guri (Hjallen) Roen, Randi (Børtnes) Møllerplass, Bjørg Rognemyhr Bakkom,
Berit (Vestheim) Mølmen, Kristin Lie Rukke, Gerd (Skaret) Irvung, Sidsel Tandberg, Liv Bremer, Bjørg Langaker Lystad, Kirsten Gjestemoen Hovda,
Mona Gretha Garborg. Karene fra venstre i andre rekke: Syver Martin Stensrud, Reidar Tollefsen, Oddvar Øen, Oddvar Nordhagen, Ivar Ole Thoen,
Tor Smestad, Jo Næss, Henrik Stavn, Per-Egil Brenno. Karene i bakerste rekke: Sigbjørn Halvor Hamre, Amund Jens Haugen,
Magne Gullingsrud, Rolf Rukke, Geir Grønningsæter Gjul

Konfirmanter 2017 på Fjellkirken
FOTO: MARIANNE GANDRUD SKINNES

Neste års konfirmanter er i full gang
med sine aktiviteter. Hele 38 ungdommer blir konfirmert neste år, i tillegg
til 9 i Flå som var med på samling på
Fjellkirken lørdag 17. september.

Samlingen hadde temaene: «Vennskap,
kirken og liturgi», og blir fulgt opp med
ny fellessamling på Flå til våren. Ved
siden av undervisning var det grilling i
strålende sol og kos med gode kaker.
Det er Marianne Gandrud Skinnes fra

Flå som har ansvaret for konfirmantene
frem til jul, sammen med prostiprest
Arne Jensen. Marianne er organist og
trosopplærer i Flå, og hadde også ansvaret for Flå-konfirmantene i fjor.

Informasjon om

kirkegården
De aller fleste innbyggere i Nes har et forhold til kirkegården, både i forbindelse med gravferd,
stell av graver og andre ting. Vi vil på disse midtsidene prøve å gi litt informasjon
om Nes k irkegård, og drift av kirkegård generelt.

Når en kiste settes ned, er graven fredet (og kan dermed ikke
brukes på nytt) i 20 år. Det er derfor meget viktig å planlegge
bruk av gravene når det oppstår dødsfall i familien, inkludert
avklaring av hvor den gjenlevende ektefelle eller andre skal
legges ned senere. Kirkekontoret tar alltid kontakt med de
pårørende hvis det er den minste tvil om hvilken grav som skal
brukes. En del har også flere gravsteder, og da er en avklaring
enda mer viktig.
Det er viktig å være klar over at antall gravminner og antall
graver ikke er likt. Ett gravminne kan dekke fra en til 5-6

graver. Hele kirkegården er lagt inn på et gravferdssystem,
og man er derfor nødt til å ha kontakt med kirkekontoret for
å avklare hvor folk faktisk er begravd, og hvilke graver som
er disponible.

Dag og tidspunkt for gravferd
I Nes er de faste tidspunktene for gravferd tirsdag og fredag
kl 1100. Blir det behov for to gravferder på samme dag, vil
den andre bli kl 1330. Ved spesielle behov kan andre dager
og tidspunkt bli benyttet. En kiste skal settes ned innen 10
virkedager etter dødsfallet, en urne innen seks måneder.
På vinterstid må grunnen tines opp der det skal graves. Da
kan det oppstå behov for meget rask avklaring av gravsted.
Hvis noen f.eks dør en torsdag/fredag, og det er ønske om
begravelse fredag uka etter, må tining starte før helgen. Vi
ber derfor om forståelse for at kirkekontoret i disse tilfellene
må «mase litt» på pårørende, selv om vi vet de har mye annet
å tenke på i sin sorg akkurat da.
Det skal oppnevnes en ansvarlig for gravferden i hvert enkelt
tilfelle, denne gjør de nødvendige avtaler med gravferdsbyrå
og kirkekontor. Det skal også oppnevnes en fester for graven,
dette vil være den personen som har råderett over graven og
bl.a kan bestemme senere bruk.

Lover og vedtekter for kirkegården
Kirkegården er full av uerstattelige mennesker.

Gravferdsloven av 1996 med tilhørende forskrift av 1997 regulerer drift av kirkegården. Disse finnes på www.lovdata.no. I
tillegg er det fastsatt egne lokale kirkegårdsvedtekter. Disse
har nok vært for lite tilgjengelig for brukere av kirkegården,
men vil bli lagt ut på våre nettsider så fort det er mulig. Vi
bringer likevel her de viktigste bestemmelsene.
• Det er fastsatt krav til størrelse på gravminnene, alle leverandører har kjennskap til dette. For oppsetting av natursteiner man finner selv, må kirkekontoret kontaktes for
godkjenning.
• Gravminnene skal sikres forsvarlig, dette er festers ansvar.
Kirkekontoret kan rette opp og sikre gravminner, det vil da
påløpe et gebyr.

13. januar 2010 var det nøyaktig 30 minus på Nes kirkegård, men kirkegårdsarbeiderne Dag Smestad og Geir Halland måtte likevel gjøre klart
til gravferd dagen etter.
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• Foran gravminnet kan man opparbeide et plantefelt i
høyde med bakken omkring. Dette kan rammes inn av en
delt natursteinskant og kan stikke inntil 60 cm frem fra

På vinterstid blir det brøytet på parkeringsplass og gangvegene ved snøfall,
og i de helgene det er gudstjeneste. Det
brøytes av naturlige årsaker ikke vei
frem til alle de 2128 gravene på kirkegården, men kun til de som blir brukt til
begravelse. Når det blir mildvær, blir det
også strødd på samme måte som omtalt
under brøyting.

Tjenester kirkekontoret yter
• Planting av graver
• Påskrift, rensing mm, gravminner
• Retting av gravminner
Se egen artikkel på www.neskirke.no
om tjenester og priser
Tommelen opp for kildesorteringen på Nes
kirkegård. De aller, aller fleste legger avfallet
i rett beholder.

gravminnets bakkant, og ha gravminnets bredde. Her har vi en del tilfeller
på kirkegården der kanter er høyere
enn bakken, og der det er plantet mellom gravene. Dette ber vi dere som
festere sjekke opp mot deres grav.
• Avfall skal kastes i avfallsbeholdere,
en for organisk og en for uorganisk
avfall.

Drift av kirkegården
På sommerstid går det mye tid til klipping
av gress. Av naturlige årsaker er det en del
bevegelser i jordsmonnet, derfor vil det
være nødvendig å fylle jord i en del ujevnheter foran gravene, bl.a så klipperen får
en jevn overflate. Så om du kommer til
din grav og det er lagt på jord foran, så er
dette altså gjort for å jevne ut terrenget.

Festeavgifter
Det er 01.10 sendt ut brev om feste
avgifter på graver som forfaller i 2017.
Nes kirkegård lå frem til 2009 inne på
gamle kartotekkort, og ble da lagt inn i
et datasystem. Det kan fra gammelt av
ligge inne feilregistreringer, så hvis du er
det minste i tvil om den faktura du har
mottatt, og om fakta er rett, så ta kontakt med kirkekontoret. Feste på graver
forlenges vanligvis for fem år om gangen, men kan forlenges for inntil 20 år.

Høsten 2016 ble lang og varm, og sjelden
har det vært så fine blomster så sent som
1. oktober som i år.

kontakte kirkekontoret på 32 06 85 10 eller
post.nes.menighet@nes-bu.kommune.no

Etter gravferdsloven kan en grav slettes
hvis den ikke har vært i bruk de siste
60 år, men i Nes har det vært mulig å
feste gravene så lenge man vil. Vi setter likevel pris på at gamle graver som
er gått ut av bruk blir slettet. På denne
måten får vi tilgang til gravplasser for
ny bruk.

Ta kontakt!
Hvis du er det minste i tvil om noe som
helst på kirkegården, så er det bare å

Allehelgensdag 6. november
Allehelgensdag har en spesiell plass i
manges tanker og hjerter. Denne dagen
kommer liv og død hverandre veldig
nær, når vi på en særskilt måte minnes
nære og kjære som vi har mistet. Det
kristne budskapet møter oss denne
dagen med bud om at livet er mer
enn bare det vi opplever på jorden. Til
Marta, som sørget over sin døde bror,
Lasarus, sier Jesus om seg selv: ”Jeg er
oppstandelsen og livet. Den som tror på

meg, skal leve om han enn dør. Og hver
den som lever og tror på meg, skal aldri
i evighet dø.” (Joh. 11,25-26)
Allehelgensdag er det ekstra mange
som tenner lys ved en grav. Mange
finner også veien inn i kirkerommet.
Gudstjenesten er en fin mulighet til å
lene seg mot den trøst og det håp Jesus
viser oss i evangeliet. Ved gudstjenesten Allehelgensdag 6. november vil vi

lese opp navnene på de som har gått
bort i Nes siden Allehelgensdag i fjor. Vi
vil på en særskilt måte ønske dere som
har mistet noen dette året velkommen
til denne markeringen. Samtidig håper
vi mange andre også tar turen til kirke
denne dagen, for å få enda et lite glimt
av det håpets lys Bibelen tenner for oss
mennesker.
Arne Jensen, prostiprest
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«Julenatt» i Nes
kirke også i år

Den tradisjonsrike konserten Julenatt
legger også i år ut på en omfattende
turné i førjulstiden, og i år som i fjor
er det de folkekjære sangerne Trine
Rein, Gaute Ormåsen og Christian
Ingebrigtsen som legger ut på veiene.
Konsertens musikere er Trond Lien og
Frøydis Grorud, begge kjent fra Beat for
beat på NRK.
Lørdag 17. desember kl 17.00 er det duket
for konsert i Nes kirke. Hvis denne blir
utsolgt, blir det ekstrakonsert kl 20.00.
– Med konserten Julenatt ønsker vi å
være en del av folks juletradisjon, og
være et kjærkomment innslag i forberedelsene til julehøytiden. «Dette er mitt
fjerde år på Julenatt-turné, og jeg setter
stor pris på å spille disse konsertene, og
være en del av folks juletradisjoner», sier
musikalsk leder Trond Lien. «For å være
nettopp en tradisjon, så er det viktig for
oss at de kjente og kjære julesangene alltid er med i vårt repertoar, slik at publikum kan kjenne igjen opplevelsen fra år
til år. I tillegg ønsker vi selvsagt også å
servere en del nytt materiale hvert år»
fortsetter Trond.
Det er andre året Trine Rein er med på
Julenatt-konsertene, etter et travelt år
med andreplass i fjorårets Stjernekamp
på NRK, utallige konserter og singelslipp. Nå gleder hun seg stort til nok en
turné i førjulstiden. «Tenk å få lov til å
bruke adventstiden til å formidle julens
budskap gjennom våre vakre julesanger,
i fantastiske kirkerom og i møte med et
forventningsfullt publikum! Kan man ha
det bedre?» smiler Trine Rein.
Billetter kjøpes på ticketmaster.no eller
på telefon 815 33 133. På www.neskirke.
no finner man også en link så man kan
gå rett inn og bestille. Det selges ikke
billetter på kirkekontoret i år.
Hjertelig velkommen til konsert!
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Prestetjenesten i Hallingdal
Vi har til nå hatt ti prestestillinger i
Hallingdal prosti, fordelt på 9,5 årsverk.
Soknepreststillingen i Flå har stått ubesatt
siden juni 2015. Videre har vi hatt to sykemeldte prester siden februar 2016.
Vi har løst dette ved at Terje Eklund har vært
vikar i Flå og Nes, og ved at prostiprest Arne
Jensen har hatt mer tjeneste i nedre del av
prostiet. Prosten har tatt noe vikartjeneste,
men vi har også måttet avlyse noen gudstjenester. Både i Flå, Nes og Ål. Det har skjedd i
samråd med kirkevergene.
Parallelt med dette har økonomien i bispedømmet blitt trangere. De satte ned et
bemanningsutvalg som kom med en rapport
ut fra visse kriterier i forhold til innbyggertall, antall gudstjenester og kirkelige handlinger. Bispedømmerådet må skjære ned
fem årsverk, og siden administrasjonen ble
«slanket» i forrige runde, kommer nedskjæringene nå blant prestene. I sitt augustmøte
vedtok bispedømmerådet at Hallingdal må
bidra med ett årsverk. Det skal ikke skje ved
oppsigelse, men ved ledighet, omorganisering, eller naturlig avgang.
Vi har ikke lenger hjemmel for en 100 % soknepreststilling i Flå. Vi regner også med at vi
mister den halve stillingen som rådgiver og
sekretær for prosten. I denne prosessen har
vi et nært samarbeid med ledelsen på
bispekontoret.

Terje Eklund har gått inn i et vikariat i Valdres
fra 01.10.16. Vi har forsøkt flere vikarløsninger uten å lykkes. Det som er på plass, er at
Kjell Bjørka skal ha tjeneste i Flå i desember.
Prosten har også mulighet til å bruke sin styringsrett ved behov. Prestene er ansatt med
prostiet som tjenestedistrikt, og kan dermed
gjøre tjeneste i andre sokn enn der de har
sin base.
For å løse prestesituasjonen i Nes og Flå, har
vi nå lyst ut en stilling som 100 % prostiprest
i Hallingdal med tjeneste i nedre del av prostiet. Det gjør vi som et midlertidig grep for
å løse den situasjonen vi har her og nå. Det
betyr ikke at vi endrer de to stillingshjemlene
vi har som 100 % sokneprest i Nes, og 50 %
sokneprest i Flå.
Dette er en krevende situasjon for bispedømmet. Det har også vært krevende for prostiet.
Aller mest krevende er situasjonen for dere i
Flå og Nes. Det har vist med all mulig tydelighet at en trenger lokale prester. Både i staber
og rådsmøter, i gudstjenester og kirkelige
handlinger. I konfirmantarbeid og annet
menighetsarbeid, og som del av bygdemiljøet. Vi håper at utlysningen av den nye stillingen vil innebære en ny giv i menighetene!
Vigdis Moen Storhaug
prost i Hallingdal

Endringer i menighetsbladet

Første utgave av Nes menighetsblad så
dagens lys i mars 2015, etter at samarbeidet med Flå om bl.a. menighetsblad
hadde tatt slutt. Etter vel ett års utgivelse
av eget menighetsblad var det nå tid for
å gjøre noen enkle justeringer.
I samarbeid med Kreator på Ål som
lager bladet, er det gjort en del endringer på både skrifttyper, linjeavstand,
titler, fargebruk og design. Bildet over
viser hvordan forsiden har blitt endret
i prosessen.

En klar tilbakemelding fra leserne har
vært at bladet ble vanskeligere å lese i
ny utgave. Bladet har nå tydeligere skrift
og bedre leseflyt.
Vi håper våre innbyggere setter pris på
Nes menighetsblad. Og kirkekontoret er
fortsatt interessert i tilbakemeldinger om
menighetsbladet, både ris og ros!

Vi går i kirken i Nes
Søndag 30. oktober
Bots- og bønnedag
Kl. 11:00 Nes kirke
Gudstjenesten utgår
Kl. 17:00 Lysvandring i kirken
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
i Nes
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 i Nes
Søndag 11. desember 3 s.i advent
Tekst: Matt 11, 2-11
Kl 17:00
Nes kirke
Julekonsert

Søndag 18. desember 4. s. i advent
Tekst: Luk 1, 46-55
Kl. 11:30 Elverhøy Helsetun
Bente H. Nyseth
Nattverdsmesse
Kl. 12:30 Elverhøy, bokollektivet
Bente H. Nyseth
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. 11:00 Nes kirke
Høytidsmesse
Ofring til Nes
menighetsblad
Lørdag 31. desember
NYTTÅRSAFTEN
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Gudstjenesten utgår.

Hallingdal
Eiendomsmegling as

Gudstjenestelista for 2017 er under
utarbeidelse og ennå ikke godkjent,
men her følger oversikt over datoer
for de første ukene på nyåret:
Søndag 1. januar (Nyttårsdag)
Kl. 12:00 Nes kirke
Søndag 22. januar
(3. s i åpenbaringstiden)
Kl. 11:00 Nes kirke
Søndag 5. februar
(5. s i åpenbaringstiden)
Kl. 11:00 Nes kirke

KONFIRMASJON 2017:
Torsdag 11. mai
Kl. 18:00 Nes kirke
Samtalegudstjeneste
Søndag 14. mai (5 s. i påsketiden)
Kl. 10:00 Nes kirke, konfirmasjon
Kl. 12:00 Nes kirke, konfirmasjon

07.08.16
Tiril Holmen-Hamre
18.09.16
Tilde Haraldset Sognefest

13.08.16
Marit Molven og Sondre Heia Reime

APRIL (uteglemt i forrige nr)
Tryggve Mjølid (1935)
AUGUST
Olav Haraldset (1925)
Leif Sorteberg (1938)
Jan Erik Bentehaugen (1948)
Berit Øye (1939)
SEPTEMBER
Ingen

Berit Vestheim
slutter som
renholder
Berit Vestheim har hatt
en liten 2 % stilling på Nes
fjellkirke som renholder de
siste fire år. Berit har nå i
høst avsluttet dette engasjementet. Vi takker Berit for vel
utført jobb den tiden hun har
vært hos oss!

Retting, navn
på konfirmant
Ved en beklagelig feil var det
blitt feil navn på en konfirmant på bildet i forrige nr.
Rett navn skal selvsagt være
Vemund Langslet Lilleslåtten,
ikke Lilleløkken. Vi beklager
så mye til både konfirmant og
foreldre.

Din lokale megler

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

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

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

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

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

Lys Våken og Fjellets dag
Lørdag 3. september var det syv forventningsfulle 10-åringer som møtte opp i Fjellkirken
med sovepose, tannbørste og godt humør, klare for aktiviteter og overnatting.

Stor iver under tilberedning av middagen og baking av kaker til kirkekaffen

Lys Våken-deltagerne: Vetle Andreas Haugo, Ole Håkon Bråten Ryen,
Erlend Juven, Elise Magnetun, Maren Rolland Johansen, Sebastian
Sivertsen Ålien og Endre Dokken Bakkerud var sammen med trosopplærer
Gerd Eli Berge aktive bidragsytere under gudstjenesten.
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Trosopplærer Gerd Eli Berge hadde laget
et spennende program for det neste døgnet. Det var samlingsstund i kirkerommet,
tur/uteaktiviteter med forberedelse til
«pilgrimsvandring» søndag, plukking av
bær og pynt til gudstjenesten, og utarbeidelse av diplomer til 5-åringene som var
spesielt invitert til kirken søndag.
Om ettermiddagen var alle i aktivitet på
kjøkkenet for å dele opp alle ingrediensene til middagen: Grønnsakssuppe kokt
på bålpanne. De bakte også kaker til kirkekaffen søndag.
Etter å ha overnattet i fjellkirka var det

en opplagt og engasjert gruppe som var
klare til å bidra under gudstjenesten,
og med ansvar for hver sine poster på
pilgrimsvandring på Fjellets dag. Alle
10-åringene var enig om at dette var gøy
å være med på!!! Noen tilbød seg også å
være med som hjelpere neste år.
Det var hyggelig at også noen 5-åringer
tok turen til fjells og var med på gudstjeneste, pilgrimsvandring, kirkekaffe og
grilling i et strålende vær.
Vi takker Gerd Eli for nok et vel gjennomført arrangement for noen av våre minste!

Ole Håkon Bråten Ryen og Erlend Juven hjelper
Arne Jensen med å dele ut bønnekort til alle
fremmøtte.

Gerd Eli Berge slutter som trosopplærer
Gerd Eli Berge sluttet som trosopplærer i Nes
i september, og stillingen er lyst ut. Gerd Eli
startet som trosopplærer for Nes og Flå i mars
2012, og har etter 01.01.15 hatt to stillinger, en
i hver kommune. Etter at det ikke var kommet
søkere på ordinær utlysning i 2012 ble hun
«headhuntet» til stillingen, etter at hun hadde
avsluttet sin periode som ordfører i Nes.
Gerd Eli har hatt ansvaret for å utarbeide den
første trosopplæringsplanen for Nes, slik alle

menigheter har fått krav om ifm trosopplæringsreformen. Planen inneholder en rekke
ulike tiltak for alle alderstrinn fra 0 til 17 år, og
Gerd Eli har også i praksis hatt ansvaret for å
sette alle tiltakene ut i livet. Vi har gjennom
menighetsbladet prøvd å vise spennvidden
i trosopplæringstiltakene, helt fra dåp og
babysang til ungdomstreff for Hallingdal, og
det passet godt å kunne bringe bilder fra Lys
Våken i fjellkirken i dette bladet sammen med
noen avsluttende ord.

Gerd Eli har vært en selvstendig og dyktig
trosopplærer som har fått til mye på en
begrenset stilling, og hun har lagt et godt
fundament for den som skal overta stillingen. Vi takker Gerd Eli for vel utført jobb
de fire årene hun var hos oss!
Audun Aasheim, kirkeverge

