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O helga natt
Det var nesten som et eventyr, det jeg
opplevde før jul i fjor. Som en del av
bispevisitasen i Hallingdal besøkte vi
kunstnertunet i Leveld, og fikk være
med på en kunstutstilling av en annen
verden. Under ettermiddagens blå time
ble vi tatt med på en utendørs utstilling
der tekster av Jens Bjørneboe var malt
på slitne låvevegger oppover i bygda.
Det snødde lett, og vi stanset der det
var tekster å se. Og så, den siste gråslitte
uthusveggen mens det snødde tettere.
Vi stoppet, gikk ut, og tok av oss lua
mens vi leste:
«Natten i natt er hellig
Noe skal skje
Det som kommer fra himmelen
er ikke bare sne».
Vi ble beveget, stille, og leste videre
mens vi satte oss inn i bilen:
«Natten i natt er hellig
Noen skal fødes i natt.
Vår mørke, kjølige klode
er ikke helt forlatt».
Mens eventyrene alltid begynner med
setningen «Det var en gang», opplevde
vi noe helt annerledes. Som om det også
var malt: «Det skjedde i dag!» Akkurat
så nært og uvirkelig. Julen ble virkelig.
På vei hjemover, etter endt visitas, var
jeg både tankefull og takkefull. Med ett
lød det fra P2: «O helga natt» med Jussi
Bjørlings fremføring:

«O helga natt!
O helga stund for världen,
då Gudamänniskan til jorden steg ned!
För att försona världens brott og synder,
för oss han dødens smärta led.
Och hoppets stråle går igjennom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk! Fall nu neder och hälsa glatt din
frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.»
Tankefull og takkefull kjørte jeg hjemover etter å ha fått et møte med julens
hemmelighet, Jesus som sann Gud og
sant menneske. Dette avgjørende orienteringspunktet i den kristne tro som
handler om himmel og jord, om Gud og
mennesket. Dette som profeten Jesaja
skildret i sin natt mens han så mot lyset:
«I det høye og hellige bor jeg og hos
den som er knust og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende» (Jes
57, 15)
La Gud komme til deg! Velsignet jul!

Vi stoppet, gikk ut, og tok av oss
lua mens vi leste: «Natten i natt
er hellig. Noe skal skje. Det som
kommer fra himmelen,
er ikke bare sne».

Anne Lise Grimsgård og Laila Thorrud med fremsiden av messehagelen. Her finner man
Kristusmonogrammet som består av de to bokstavene X og P. Settes bokstavene sammen blir dette
de to første bokstavene i ordet Kristus på gresk. På siden av dette symbolet står den første og den
siste bokstaven i det greske alfabetet, Alfa og Omega.

I glassmaleriene i Nes kirke finner man igjen
mange symboler som er brukt i de tre messehaglene som er laget de siste årene.

Ny hvit messehagel
til Nes kirke
Nes menighetsråd fikk i fjor en gave på kr 30 000.- fra Anne Lise
Grimsgård. I samråd med giver bestemte menighetsrådet at disse
pengene skulle være startkapitalen på en ny hvit messehagel i Nes
kirke. Med denne hvite utgaven er tre av de gamle messehaglene
byttet ut de siste årene: Lilla kom i 2011 og grønn i 2012, begge takket være gave fra Kvinne- og familieforbundet.
Som tidligere er det tekstilkunstner
Laila Thorrud fra Eidsfoss i Vestfold som
har laget messehagelen. Hun har også
produsert tre nye i Flå de siste åene, og
begynner å bli godt kjent i våre menigheter! Laila Thorrud har de siste tretti
år laget ca 50 messehagler, i tillegg til
en rekke andre kirketekstiler.
Som vanlig startet arbeidet med ny messehagel i Nes kirke, der Laila Thorrud og
en liten komite fra menighetsrådet så på
symboler fra kirkerommet og glassmaleriene, samt stoffprøver. Farger på messehagel og kirkerom må stemme. Blant

kunne være med og bidra. Nes menighet
takker så mye for den store gavmildheten hun har vist!
Den hvite messehagelen blir tatt i bruk
julaften i Nes kirke av Arne Jensen.

symbolene er det som eksempel brukt
fire Andreaskors i gaffelkorset bak, ett
stort rødt i midten, og tre mindre nedover (se forsidebildet). Andreaskors er
det 165 av rundt i kirkerommet i Nes
kirke. Dette symboliserer de 12 folkeslag
i Israel og de 153 hedenske stammene.
Anne Lise Grimsgård (92) ga som nevnt
gaven som gjorde denne anskaffelsen
mulig, og hun ble invitert på kirkekontoret da menighetsrådet kunne ta imot
den ferdige messehagelen 24. november. Hun var meget fornøyd med det
ferdige produkt, og satte stor pris på å få

Leder i Nes menighetsråd Bjarne Juvhaugen
takker Anne Lise Grimsgård for gaven som
gjorde det mulig å anskaffe den nye flotte hvite
messehagelen.
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Høsttakkefest

med utdeling av fireårsbok
i kirken 16. oktober
TEKST OG FOTO: MONA I MATHISMOEN

HØSTTAKKEFEST
På en høsttakkefest viser vi frem det
gode som vokser opp av jorda – markens grøde. Vi takker for at vi kan leve
av det vi sår om våren, som vi kan høste
og spise på høsten. Barna gikk i prosesjon, og de bar med seg epler, gulrøtter
og poteter i hendene. Dette la de på et
bord som var pyntet med lyng, kongler
og kvister med fine farger.

UTDELING AV 4 ÅRSBOK

TAKK TIL GERD ELI BERGE

Trosopplæring i Nes Kirke skal nå alle
aldergrupper fra 0-18 år med aktiviteter
og arrangement. Åtte spente fireåringer kom i kirken for å motta fireårsbok
denne søndagen. Nervøse, bestemte
og flotte. Noen alene og noen sammen
med en voksen. Barna sang til slutt «Jeg
er trygg hos deg» sammen med menigheten. Utdelingen av 4- års boken ble
gjennomført av trosopplæringsutvalget
sammen med prest Arne Jensen.

Gerd Eli sluttet i september i sin stilling
som trosopplærer i Nes Kirke og under
gudstjenesten fikk hun gode ord og gave
fra blant annet Arne Jensen. Gerd Eli takket varmt for gaven og tiden hun har fått
hatt i stillingen.
Arne Jensen deler ut 4-årsbok.
Til høyre trosopplæringsutvalgets medlemmer Janne Iren Skjellanger (sittende) og Gerd
Oddveig Bråten Ryen (ved lesepulten)

MIKRO I NES KIRKE
MIKRO står for «min kirke – min tro». Vi arrangerer dette
som samlinger for 6-åringen/1. trinn på skolen.

Lysvandring
30. oktober
TEKST OG FOTO: MONA I MATHISMOEN

Lørdag 19.november var 12 forventningsfulle 6-åringer samlet i
kirken for å bli bedre kjent med kirken sin og troen vi døper dem
til. Vi utforska kirka ved se nærmere på prekestol og alter og telle
benker og vinduer. Vi fant også ut hvor mange 6-åringer lang og
hvor mange 6-åringer bred kirka var. De fikk høre bibelfortellingen
«Jesus stiller stormen» og vi snakket litt om hva bønn er. En viktig
del av samlingen var å forberede oss til familiegudstjenesten dagen
etter. Vi øvde inn sanger med bevegelser og ikke minst så lagde vi
kroner til oss selv - og til presten. Under samlingen hadde vi god
hjelp av konfirmantene Pia og Mari.
På familiegudstjenesten deltok 6-åringene i prosesjon inn med
kroner de hadde pyntet selv, og innledet med å synge «Jungelens
konge». De fikk utdelt boka «Alle gode ting» og takket for den ved
å synge «Min båt er så liten» og «Når det stormer». Gudstjenesten
ble avsluttet av 6-åringene som til discolys og med stor glede sang
«Det er gøy, gøy, gøy». Det var også det 6-åringene synes om disse
to dagene i kirka: Det var gøy, gøy, gøy!
Trosopplæringsutvalget
v/Mona Mathismoen, Janne Iren Skjellanger og Gerd Oddveig Ryen
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Da det ble avlyst to gudstjenester i Nes Kirke i oktober, ønsket menighetsrådet å gi menigheten et
annet tilbud i kirken. Årstiden med kortere dager og
mørke kvelder innbyr til levende lys og refleksjon.
Menighetsrådet valgte å legge til rette for en lys- og
bønnevandring. Her kunne folk komme i kirka og
bare være til stedet, tenke og gruble, samt gå rundt
til de postene som var satt opp rundt i kirkerommet.
Arrangementet hadde en var og varm stemning med dempet
belysning og levende lys. Det var satt opp poster rundt i kirkerommet der man kunne lese bønner, få nattverd, lage bønnelapper,
tenne lys osv. Det var ikke lagt opp til tale eller andakt, men
Lovsangbandet deltok med salmesang.

Tanken bak lysvandringen var å skape en stille stund med
rom for tro og tvil, gleder og sorger, takksigelse og bønn.
I en travel verden og i inngangen til en mørkere årstid er
slike stille stunder en gylden anledning til å stoppe opp og
søke ro og hvile.
Menighetsrådet har fått god respons på at aktiviteten var
vellykket og vil prøve å gjennomføre en tilsvarende lys- og
bønnevandring etter nyttår. Alle er hjertelige velkomne!
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Vi går i kirken i Nes
Søndag 18. desember 4. s. i advent
Tekst: Luk 1, 46-55
Kl. 11:30 Elverhøy Helsetun
Arne Jensen
Nattverdsmesse
Kl. 12:30 Elverhøy, bokollektivet
Arne Jensen
Nattverdsmesse

Nyttårskonsert
i fjellkirken
Det blir konsert i fjellkirken
nyttårsaften kl.17.00.
Som erstatning for nyttårsgudstjenesten i Nes fjellkirke som dessverre
måtte utgå, blir det altså nyttårskonsert i stedet! Sanger Steinar Balsnes vil
synge fem sanger, blant annet Å Hel’ge
natt, Jul jul strålande jul, Avé Maria etc.
Kantor Peter Rødel vil spille orgelverk
av blant annet César Franck m.m. Det

Julenatt
i Nes kirke
Det er Julenatt i Nes kirke lørdag
17. desember. På grunn av tidlig
trykkefrist kan vi ikke informere
gjennom dette bladet hvordan det
ligger an med billettsalg og antall
forestillinger. Dette kan du sjekke
på www.neskirke.no eller ved å
kontakte kirkekontoret.

Kantor Peter Rødel og Steinar Balsnes
blir salmesang og noen små tekster/
dikt. Gratis inngang, mulighet til å gi en
gave til Nes fjellkirke

Endring i betalingssatser
Nes menighetsråd vedtok i høst nye betalingssatser for de kirkelige handlinger som
det skal betales for. De fleste kirkelige
handlinger (som dåp, vielse, konfirmasjon
og begravelse) er etter kirkeloven unntatt
betaling for de som bor i kommunen, og
berøres ikke av dette.
Festeavgiften på Nes kirkegård ble sist endret
i 2008, og blir fra 01.01.17 økt fra kr 170.- til

kr 190.- pr grav pr år. Dette ble vedtatt i Nes
kommunestyre 10. november.
Nes menighet tilbyr planting og gravstell av
en god del graver på Nes kirkegård, prisen på
dette vil gå opp fra kr 850.- til kr 1 000.- fra
01.01.17. Økningen er godkjent i bispedømmerådet i oktober. Prisen har her vært kr
800.-/850.- siden 2008. Begge økningene vil
gi gode bidrag til menighetens økonomi.

Nytt lydanlegg i Nes Kirke
Nes kirke ønsker å gi alle som samles i
kirken god og tydelig tale og vakker sang
og musikk. Nes kirke er en stor kirke og
velsignet med et flott orgel. Rommets
dimensjoner og akustikk bidrar til å løfte
tonene fra orgelet, men er også en utfordring når man skal formidle tydelig tale
og forsterket lyd.
Dagens lydanlegg har i utgangspunktet
klare begrensninger og har aldri vært en
optimal løsning. Utforming har gitt høyere lyd på tale og musikk, men er ikke
utformet for å avhjelpe problematikk
knyttet til bl.a. romklang og har derfor
gitt begrenset gevinst mht å tydeliggjøre tale. Anlegget har også tidligere
blitt vurdert skiftet ut, men havari på to
høyttalere har nå aktualisert problemstillingen på nytt.
Med dette som utgangspunkt ble det
satt ned en arbeidsgruppe med ansvar
for oppgradering av lydanlegget.
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Deltakerne er alle aktive brukere av
lydanlegget og består av kantor Peter
Rødel, kirketjener Geir Halland samt
Guttorm Mathismoen og Rolf Strand.
Prosjektet har blitt noe mer omfattende
enn først antatt da mistanken om at
teleslyngeanlegget også var havarert
viste seg å stemme. Teleslyngen gir
direkte lyd til høreapparater og bidrar
til at mennesker med nedsatt hørsel kan
høre tale direkte og tydelig.
Økonomien ifm nytt lydanlegg baserer seg i stor grad på gaver som gis til
formålet. Det ble i sommernummeret
av menighetsbladet lagt ved en giro
der gaveformålet var «Nytt Lydanlegg
Nes Kirke». Det er fortsatt mulighet til
å støtte formålet ved å benytte bankkontonummer 2351 74 77702 og merke
gaven med «Nytt lydanlegg Nes Kirke».
Forsterking av tale er den klart viktigste

oppgaven til et lydanlegg i Nes Kirke.
Prosjektgruppen har som målsetning
at det nye lydanlegg skal være godt
tilpasset kirkerommet. Anlegget skal
også ha kapasitet til små konserter og
soloinnslag, for eksempel konsert med
kulturskolen og levende musikk til bryllup eller gravferder.
Et lydanlegg består av mange komponenter. Prosjektgruppen ser på helheten
i design av lydanlegget, men har prioritert å oppgradere teleslyngen og kjøpe
inn og installere nye høyttalere. Dette
er de tiltakene som vil gi størst effekt.
Videre er det aktuelt å se på nytt miksebord. Dette vil forenkle og forbedre
brukeropplevelsen.
«Vi gleder oss til å kunne løfte lytteopplevelsen i kirken og håper så mange
som mulig vil være med å bidra», sier
Guttorm Mathismoen.

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
Arne Jensen
Høytidsmesse
	Ofring til Nes
menighetsblad
Lørdag 31. desember
NYTTÅRSAFTEN
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Gudstjenesten utgår. Nyttårs
konsert med kantor Peter Rødel og
Steinar Balsnes

Søndag 1. januar (Nyttårsdag)
Tekst: Luk 2, 21
Kl. 12:00 Nes kirke
Arne Jensen
	Ofring til menighetsarbeidet
		
Søndag 22. januar
(3. s i åpenbaringstiden)
Tekst: Joh 2, 1-11
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
	Ofring til Familievern
kontoret i Hallingdal
Søndag 5. februar
(5. s i åpenbaringstiden)
Tekst: Mark 2, 1-12
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
«Fargerik kirke»
Dåpslyssamling
Kirkekaffe
	Ofring til trosopplæring i
Nes

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

01.10.16
Tone Frydenlund og Oskar Renslo
Messe for alle sanser i 2010.
Søndag 19. februar
(Kristi forklarelsesdag)
Tekst: Matt 17, 1-9
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Messe for alle sanser
	Ofring til Nes
menighetsblad
		
Søndag 19. mars
(3. søndag i fastetiden)
Tekst: Luk 11, 14-28
Kl. 11:00 Nes kirke
Arne Jensen
Familiegudstjeneste
Dåpsskole 6-åringer
Kirkekaffe
	Ofring til trosopplæring i
Nes
(Pga prestesituasjonen er det ikke
gudstjeneste i perioden mellom
19. februar og 19. mars)

16.10.16
Felix Sadiki-Sjong
Adrian Svingen Rukke
20.11.16
Torje Myro Alm
Willy Zion Jensen-Stanislaus

OKTOBER
Anni Reime (1952)
Tove Emilie Lie (1940)
Erik Sørflaten (1931)
Sigrid Karla Ryvang (1931)
NOVEMBER
Kristine Olsenbråten (1922)
Kåre von Ahnen (1926)
Ingrid Elfrida Søgnen (1928)
Signe Hildbjørg Hamre (1929)
Gunhild Skaret (1922)
Georg Magnus Øen (1928)

Konfirmasjon 2017

Hallingdal
Eiendomsmegling as
Din lokale megler

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

VELSIGNELSE
AV EKTESKAP

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

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

Torsdag 11. mai
Samtalegudstjeneste
Kl. 18:00 Nes kirke
Søndag 14. mai
Kl. 10:00 Nes kirke, konfirmasjon
Kl. 12:00 Nes kirke, konfirmasjon

Åpningstider
Nes kirkekontor
Kontoret holder
stengt fra og med
mandag
19. desember til og
med tirsdag 2. januar
på grunn av juleferie.

THOEN HOTELL

Nesbyen
Telefon 3207 1119

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.

Nesbyen
Tlf. 32 07 22 00
nes@skuesparebank.no
www.skuesparebank.no
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I N F O R M A S J O N til alle husstander i Nes

Viss vi skal syngje…
Det beste i livet er tomheit
viss Jesus ikke er med
for den som har grepet trua
og lært seg å takke og be
Då manglar det alltid noko
om hende er aldri så svært
For Jesus er den som gjer livet
Og alle ting mykje verd
Så la vi så ta med oss Jesus
når vi på livsvegen går
I arbeid og fritid, i glede og sorg
Hans hjelp vi då får
Og viss vi skal syngje, så la oss
Syngje om Jesus ein song
For berre DEN songen vil gje oss
æveleg glede- ein gong!
GHB

Ved samme bord
«Fra konflikt til fellesskap» var ord som ble sitert
gjentatte ganger ved en økumenisk gudstjeneste i
Lund domkirke 31. oktober. Anledningen var pavens
to dager lange Sverigebesøk. Utsagnet er tittelen
på en rapport fra den luthersk-romersk-katolske
kommisjon for kristen enhet. I dokumentets første
artikkel heter det blant annet at lutheranere og
katolikker i dag «opplever en økende gjensidig forståelse, samarbeid og respekt».
Noen vil applaudere i dette. De gleder seg over utviklingen, opplever fornyelse og henter gjerne inspirasjon fra gudstjenesten i
Lund. Andre tar til motmæle. I vår kirke finner det nemlig sted
en rask sekularisering og liberalisering av teologien.
Det er fortsatt store forskjeller mellom de nevnte kirkesamfunn.
Likevel vil flere lutheranere nå kjenne seg mer hjemme i noen av
pavens uttalelser, enn i enkelte læresetninger med utspring fra
vår egen kirke. Dette er, som avisa Dagen skriver, et paradoks.
For «Nettopp den liberaliserende utviklingen i luthersk leir gjør
at paven for mange fremstår som en stadig mer interessant aktør
å lytte til» (Dagen, 01.11.2016).
I 2017 vil lutherske og katolske kristne sammen markere 500-årsdagen for reformasjonens begynnelse. Det er fint at kirkene,
læreforskjeller til tross, kan sitte ved samme bord. Men dersom
utgangspunktet er en «økende gjensidig forståelse, samarbeid
og respekt», så er det fortsatt mange mil igjen til et knirkefritt
samhold. Fra konflikt til fellesskap er en lang vei å gå.
Arne Jensen
Prostiprest

Ny trapp
foran Nes kirke
Hovedtrappen inn til Nes kirke er for tiden under utbedring. De gamle hellene ble tatt av i høst, det er støpt nye
trinn og lagt inn varmekabler. Så blir trappa pusset, og
nye heller blir lagt på til våren. Nye rekkverk på begge
sider av trappen skal også på plass. Dermed vil det bli mye
enklere å komme seg trygt inn og ut av Nes kirke fra nå av.

