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Gudstjenester og kirkelige handlinger er ikke
bare for «viderekomne». Begrepet «personlig
kristen» har medført at noen opplever at det
er et A- og B-lag i kirken. Vi ønsker å være
kirke for mennesker med lang fartstid i sitt
kristenliv, og for mennesker som er på leting.
Mysteriene i vår kristne tro er det ingen av
oss som forstår. Men vi kan undre oss og
glede oss over dem. Både sammen, og hver
for oss.

Vi får mange gode tilbakemeldinger, både
etter gudstjenester, dåp, vigsel, konfirmasjon

Jeg ønsker at 2017 skal bli et år for nye erfaringer og gleder i troens landskap. Vi har et
mangfoldig gudstjenesteliv med ulikt fokus
fra søndag til søndag. Det bør være noe for
enhver smak. Noe for enhver livssituasjon.
Noe for deg, der du er i livet ditt og troen
din akkurat nå.
Nedenfor finner du «gratisbilletter» til fem
fritt valgte gudstjenester i 2017. Kanskje det
kan være alibiet du trenger for å komme til
kirken? Om du ikke trenger noe alibi, kunne
det likevel være fint om du klipper ut en «billett». Du kan levere den til kirkeverten ved
inngangen, eller ta den med når det skal
feires dåp eller nattverd. For å vise at du
har lest kirkebladet, men mest for å minne
deg om at Guds nåde er gratis.
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Kirketjener
Geir Halland
mobil: 917 97 147

Hvordan finner jeg en nådig Gud? Det var
Martin sitt store spørsmål. Et spørsmål han
slet med både dag og natt. I vår tid er det
nok ikke dette spørsmålet som er mest stilt.
Verken innenfor eller utenfor kristne miljøer.
Likevel møtes vi med en nådehilsen ved
starten av hver gudstjeneste, eller kirkelig
handling. Vi prester er heldige som får formidle dette søndag etter søndag; Nåde være
med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren
Jesus Kristus.

NÅDE

Kantor
Peter Rødel
mobil: 950 49 045
kape10@hotmail.no

og gravferd. Vi tar også imot andre innspill. Vi
ønsker at kirken skal være et godt rom å være
i – både i gode og andre slags dager. Har du
hatt en god opplevelse, ønsker vi at du skal
komme tilbake. Men kanskje du opplever
at terskelen er for høy, eller at du trenger et
«alibi» for å komme?

NÅDE

Sekretær
AnnMari Syversen Aasheim
tlf: 32 06 85 10
mobil: 918 77 954
annmari.syversen@nesbu.kommune.no

VIGDIS MOEN STORHAUG
PROST I HALLINGDAL

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther
hengte opp sine 95 teser på døra til slottskirken i Wittenberg. Teser som ga uttrykk for
det han lenge hadde kjempet med. Både i
forhold til sin egen tro, sitt eget liv, og i forhold til kirken. Han kjente seg selv for godt
til at det fantes noen lettvint vei til nåde.

Nåde er på mange måter blitt et fremmedord.
Nåde deg, sa vi gjerne da jeg var barn. Da var
det ment som en trussel. Du kan bare våge...
Eller om vi leikesloss, eller dynket hverandre
i snøen, hendte det også at vi sa «nåde». Da
var det et signal om at nok var nok.
I kristen sammenheng betyr «nåde» gratis.
Det er fordi vi tror at Jesus har betalt det vi
skylder Gud i forhold til våre mer eller mindre prektige, eller haltende liv.
Fra årsskiftet 2017 er det slutt på den norske statskirken. Den norske kirke stå på egne
ben. Vi skal fortsatt være en folkekirke, og vi
håper at folk ikke skal merke forskjell.

Web www.neskirke.no

Trosopplærer
Stilling ledig. Kontakt kirkekontoret

2017

Kirkestatistikk 2016
Kirkekontoret rapporterer i januar hvert år inn en hel del tall til Statistisk
Sentralbyrå knyttet til aktivitet året før. Her er noen av de mest sentrale tallene, sammenlignet med de tre foregående år:

2013
ANTALL GUDSTJENESTER

2014

2015

2016

40

40

42

36

4 524

4 495

4 831

4052

113

112

115

112

DØPTE

22

23

24

18

KONFIRMERTE

36

30

30

28

BEGRAVELSER

45

31

44

39

VIELSER

4

10

8

2

UTMELDINGER

3

0

7

15

INNMELDINGER

0

0

1

4

OFFER TIL EGEN VIRKSOMHET

46 187

52 556

49 223

53 212

OFFER TIL ANDRE

73 822

80 569

71 987

70 009

GAVER

58 774

25 897

99 035

63 087

DELTAKERE
SNITT PR. GUDSTJENESTE

Redusert antall gudstjenester skyldes at noen gudstjenester måtte gå ut pga.
prestemangel. Tallene er en del av årsmeldingen for Nes menighet. Der blir det
også lagt frem å
 rsberetninger fra de enkelte kirkelige områdene, samt regnskapet. Årsmeldingen legges frem på menighetens årsmøte i Nes kirke, søndag
2. april etter gudstjenesten.

Ofringer 2. halvår 2016
Dato

Kirke

Formål

31.07.16

Fjellkirken

Fjellkirken

2 312

07.08.16

Kirke

Menighetsarbeidet

1 290

21.08.16

Kirke

Nes menighetsblad

2 177

04.09.16

Fjellkirken

Fjellkirken

1 361

18.09.16

Kirke

Konfirmantarbeidet

3 915

16.10.16

Kirke

Trosopplæring

1 994

06.11.16

Kirke

Nes menighetsblad

2 840

20.11.16

Kirke

Trosopplæring

3 539

04.12.16

Kirke

Konfirmantarbeidet

2 845

24.12.16

Fjellkirken

Fjellkirken

6 153

24.12.16

Kirke

Kirkens Nødhjelp (kl 1500)

8 536

24.12.16

Kirke

Kirkens Nødhjelp (kl 1600)

10 481

25.12.16

Kirke

Menighetens misjonsprosjekt

1 025

Sum 2. halvår:

48 468

Totalt for 2016:

87 212

(Totalt for 2015):

85 059

Fasteaksjonen
tirsdag 4. april
Ingenting er viktigere enn rent vann.
For vann gir ikke bare liv - vann kan
også ta liv. Å gjøre noe for andre er
viktig for kirken, og 4. april skal vi
bidra til at flere får rent drikkevann i
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
– Jeg har ofte blitt syk av det skitne vannet vi
hadde her i landsbyen. Jeg måtte holde meg
hjemme fra skolen fordi jeg hadde vondt i magen,
og jeg har fått urinveisinfeksjon på grunn av vannet. Men nå er det mye bedre, forteller 13 år gamle
Richard Wilson.
Han er en av mange innbyggere i Ikonda i Tanzania
som har fått en ny brønn. Beboerne i landsbyen
har jobbet frivillig for å få bygd brønnen. De har
fått hjelp fra Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon i Tanzania og det er penger fra TV-aksjonen
i 2014 som gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. Nå er vannet mye renere, og det gamle
vannet blir bare benyttet til å lage mursteiner og
vanne åkrene.
Du kan bli med på å gjøre denne veien kortere ved
å bidra med penger ved fasteaksjonen 2017, der
det samles inn penger slik at enda flere kan få rent
vann, slik som Wilson. Nes menighet er stolte av
å kunne samarbeide med Kirkens Nødhjelp som
arrangerer Fasteaksjonen for 50. gang i år.
Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon,
og ta godt imot våre konfirmanter
fra kl 17.00 tirsdag 4. april!
Du kan også «vippse» penger til 2426!

Nes menighetsblad
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Messehaklene
i Nes og Flå

TEKST: LAILA EMMA THORRUD, TEKSTILKUNSTNER, EIDSFOSS FOTO: AUDUN AASHEIM

Jeg har de siste årene laget seks messehakler på «bestilling» fra kirkeverge Audun Aasheim. Dette er tre til Flå kirke og tre til Nes kirke. Det er
et stort antall tekstiler i samarbeide med samme kirkeverge. For meg
har dette vært ei helt utrolig reise i et helt unikt, flott og konstruktivt
samarbeide. Og dere, også et realt og ærlig samarbeide med gjensidig
respekt. Takk Audun og alle dere andre venner jeg har fått i Hallingdal.
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Hva er så historien til en messehakel?
Messehakel (gammelnorsk «messuhgkull» = messekappe) er en videre utvikling av den romerske ytterkledningen.
En arvtager av det overklede som i
samfunnets lavere skikt ble brukt som
beskyttelse mot vær og vind. (Latin
«casula» = lite hus/telt.) Senere ble
dette plagget også mote høyere opp
på samfunnsstigen, og derfra fant det
veien til prestedrakten. I den vestlige
kirken ble messehakelen reservert til
bruk ved altertjenesten. Denne skikken
gikk også etter hvert over til den lutherske kirken. Reglen i Danmark/Norge var
at presten tok av seg messehakelen når
han gikk på prekestolen. Den ble tatt
på igjen etter prekenen, og brukt under
nattverden. Slik er det ikke lenger i dag.
Nå kan den bæres også på prekestolen.
Messehakelen ble også etter reformasjonen en viktig del av kirkens skrud.

Paulus ber etter kappen sin i sitt 2. brev
til Timoteus. Vi leser det 31. verset: «Når
du kommer, må du ta med deg kappen
som jeg lot bli igjen i Troas hos Karpus,
og bøkene framfor alt pergamentrullene.» Forskere mener at dette kan være
maken til den kappen vi bruker i dag.
Altså vår casula/messehakel.

Dette plagget har gjennom tiden hatt
mange fasonger. Det fortelles sågar om
hakeler med armer. Etter de mer katolske store kappene, kom de små som de
fleste av oss kjenner. I 1988 ble det av
Kirkemøtet vedtatt å ta i bruk den prestedrakten vi har i dag. Hvit alba, stola og
messehakel. Stolaen bæres under messehakelen. Messehakelen har målene
125 cm. på bredde og lengde, men 5 cm.
kortere foran enn bak. Det vil si at vi for
så vidt er tilbake til utgangspunktet, til
den latinske casula eller kappen.

Vår kirke har fire liturgiske farger – hvit,
rød, fiolett (lilla) og grønn. Om kirken er
så heldig, kan den ha fire messehakler,
en av hver farge. Disse forteller hver sin
historie om hvor vi er i kirkeåret.

Nes menighetsblad

I middelalderen ble det lagt særlig vekt
på at messehakelen var det øverste
plagg som presten bar, og tok dette
som et tegn på den fremste kristne dyd
– kjærlighet – som «gikk utenpå» alle
andre dyder, og var den fremste av alle
Gudommelige nådegaver. Det var nærmest et «troens panser». Det er høytid
når presten bærer messehakelen, og
det er en tradisjon som hører oss til.
Nærmest en del av oss og vår identitet
som en kristen kirke.

Fire liturgiske farger

HVITT er gledens, lysets og renhetens
farge. Den er knyttet til de store Kristusfestene og dåpen. Vi møter den i juletiden og påsketiden. Vi møter den også
Allehelgensdag, Maria Budskapsdag, ved
brudevigsel og konfirmasjon.

1]
2]

3]
4]

RØD er Ånden og martyrenes farge. Den
står for ild og blod. Rød brukes i pinsen,
2. juledag (Stefanusdagen), Olsok og
Aposteldagen. Rødt er også kjærlighetens
farge. Den brukes også ved vigsling av kirker,
vigsling av prester, kateketer, diakoner og
ved kirkejubileum.

9]
5]

10]

6]

FIOLETT er botens farge – et liv i anger og
tro – den er også sorgens farge hos oss. Den
brukes således til begravelse og sørgegudstjenester. Vi møter den i adventstiden, her
er det forventningen om Jesu komme den
peker på. Vi møter den også i faste-tiden,
og her er det medlevelse i Hans lidelse den
«ber» om.
GRØNT er kirkeårets «nøytrale» farge. Vi
møter den i åpenbaringstiden og treenighetstiden, som er de mer nøytrale kirkeårstider. Dette er vekstens og håpets farge.

7]
8]

11]
12]

1] Flå menighet fikk ny grønn messehakel til 150-årsjubileet for
Flå kirke i 2008. Her ser vi Laila Thorrud, sokneprest Vivi S.
Johnsbråten og leder i menighetsrådet Gina-Borghild
Hegglid med det ferdige produkt.
2] Den grønne messehakelen i Flå sett bakfra.
3] Flå menighet fikk ny rød messehakel i 2009. Her ser vi sokneprest Vivi S. Johnsbråten i Flå kirke. Fra talerstolen forteller
Laila Thorrud om symbolikken knyttet til messehakelen.
4] Den røde messehakelen i Flå sett forfra. Både den grønne og
den røde messehakelen i Flå ble finansiert ved tidligere
innkomne gaver.
5] I 2011 fikk Nes menighet den første av tre nye messehakler,
da den lilla utgaven var på plass. Sokneprest Eivind
Fagermoen og Laila Thorrud i Nes kirke.
6] Lilla messehakel i Nes kirke sett bakfra
7] I forbindelse med Nes kirkes 150-årsjubileum i 2012 fikk også
Nes menighet ny grønn messehakel. Den ble, i likhet med
den lilla året før, finansiert ved gave fra Nesbyen Kvinne – og
Familieforbund. På bildet ser vi fra venstre Vesla Moen fra
Kvinne- og familieforbundet, leder i Nes menighetsråd Unn
Kari Øen Strand, sokneprest Eivind Fagermoen, Laila
Thorrud og Jørand Juvhaugen fra Kvinne- og familieforbundet.
8] Den grønne messehakelen i Nes sett bakfra.
9] I 2014 fikk Flå menighet ny hvit messehakel. Sokneprest
Bodil Lilliegaard tok imot på et møte i menighetsrådet.
10] Bergljot Marthinussen (til høyre) ga penger til nye dører i Flå
kirke til 150-årsjubileet, og av det overskytende ble det nok
til å finansiere den hvite messehakelen. Her sammen med
Laila Thorrud og den hvite messehakelen sett bakfra.
11] Høsten 2016 fikk også Nes menighet ny hvit messehakel.
Anne Lise Grimsgård (til venstre) ga gaven som gjorde dette
mulig. Og Laila Thorrud var som vanlig den som utførte
arbeidet!
12] Hvit messehakel i Nes sett bakfra. Fra venstre giver Anne
Lise Grimsgård, leder i menighetsrådet Bjarne Juvhaugen,
kirkeverge Audun Aasheim og Laila Thorrud. Foto: Ann-Mari
S. Aasheim.
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Nes menighetshus - hva nå?

Rydding,
ny kirkegård
Det er avsatt areal til ny kirkegård
sør for den eksisterende, dvs på
området bak det gamle meieriet.
Mesteparten av området blir holdt i
hevd ved utleie til grasproduksjon,
men på deler av området har det
begynt å vokse opp småbjørk og
andre kvister.

Nes menighetsråd har på noen møter
drøftet hva som skal gjøres med Nes
menighetshus. Huset er ikke i bruk,
det forfaller som en følge av dette
for hvert år, og det er økonomiske
utfordringer knyttet til både å sette
det i stand, bruke det, eller til og med
rive det.
Er det tanker, ideer, forslag til hva
man kan bruke menighetshuset til? Er
noen lag eller foreninger interessert i
å bruke huset? Nes menighetsråd tar
gjerne imot innspill på dette! Ta kon
takt med leder Bjarne Juvhaugen eller
kirkekontoret, tlf.nr og epostadresser
finner du på side 2 i bladet.

Trosopplærer i Nes
Det er ledig 30 % stilling som
trosopplærer i Nes menighet, med
mulighet for økning av stillingen.
Vi søker en person som har kompe
tanse innen ett eller flere av føl
gende fagområde:
Kristendom, pedagogikk, kateketvirksomhet, musikk, dans/drama,
forming, eller andre relevante fag.
Mer informasjon finner du på
www.neskirke.no
Søknadsfrist er fredag 21.04.17.

Nes menighetsblad
For de som føler de har ventet lenge på
Nes menighetsblad denne gangen, så
er det riktig! Nr 1 som skulle kommet ut
i februar måtte i år utga av forskjellige
årsaker. Nes menighetsråd vedtok også på
møte 7. mars å gå over til fire utgaver pr
år på grunn av økonomi. Neste nummer
kommer ut i begynnelsen av juni som
planlagt, og så blir det to nummer i høst.

Er det noen med egnet redskap som
kunne tenke seg et oppdrag med å
få røsket opp denne vegetasjonen,
så det kan slås gras her også?
Ta kontakt med Nes kirkekontor på
32 06 85 10 eller post.nes.
menighet@nes-bu.kommune.no

Janne Sukka: Ny sokneprest i Flå
Janne Merete Sukka (46) ble
12. mars satt inn i tjeneste i Flå.
Hun vil være sokneprest i Flå kombinert med prostiprest for
Hallingdal, og vil også ha en del
tjeneste i Nes.
Allerede på sin andre arbeidsdag kom hun til
Nes og fikk møte både staben og menighetsrådet. Søndag 19. mars holdt hun gudstjenesten i Nes og møtte menigheten for første
gang, og fikk også være med på dåpsskole
for seks-åringer!
Janne er fra den vesle bygda Kvilldal i Suldal
kommune i Rogaland, og har en allsidig bakgrunn. Hun kommer nå fra soknepreststilling i Dalen sokn på Øvre Romerike der hun
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Janne Sukka fikk møte Nes menighetsråd på møtet 9. mars. Her med
enkelte av medlemmene, fra venstre Gerd Oddveig Bråten Ryen, Mona I
Mathismoen, Janne Sukka, Unn Kari Øen Strand og leder Bjarne
Juvhaugen.

har vært siden 2015. Hun er cand. teol. fra
Menighetsfakultetet i 1998, og startet yrkeskarrieren som kirkeverge i Døvekirkenes
Fellesråd. Etter noen år med oppdrag på
Stortinget, i departement og Den Norske

kirke sentralt ble hun generalsekretær i
Kirkens SOS i 2011, og var her til 2014.
Vi ønsker Janne velkommen til tjeneste
i Nes!

Vi går i kirken i Nes
Søndag 2. april (4. s i fastetiden)
Tekst: Joh 11, 4553
Kl. 11:00 Nes kirke
Årsmøte
Kirkekaﬀe
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt
Torsdag 13. april (Skjærtorsdag)
Tekst: Matt 26, 1730
Kl. 11:00 Gudstjeneste
Nystølkroken kafe,
Trondrudmarka
Kl. 13:15 Sagtomta
Nattverdgudstjeneste
Kl. 14:00 Sykehjemmet
Nattverdgudstjeneste
Fredag 14. april (Langfredag)
Tekst: Luk 22, 39 23, 46
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Ofring til Nes fjellkirke
Søndag 16. april (Påskedag)
Tekst: Luk 24, 19
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til
menighetsarbeidet

Søndag 23. april (2 s. i påsketiden)
Tekst: Joh 21, 114
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt

Søndag 28. mai (Søndag før pinse)
Tekst: Joh 15, 2627
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til Nes
menighetsblad

Mandag 1. mai
Tekst: Luk 6, 3136
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til Norsk
Folkehjelp

Søndag 4. juni (Pinsedag)
Tekst: Joh 20, 1923
Kl 11:00 Nes kirke
Ofring til Hallingdal
Krisesenter

Torsdag 11. mai
Kl. 18:00 Nes kirke
Samtalegudstjeneste
Ofring til
konfirmantarbeidet

Søndag 11. juni (Treenighetssønd.)
Tekst: Matt 28, 1620
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til Røde Kors
besøkstjeneste i Nes

Søndag 14. mai (5 s. i påsketiden)
Tekst: Joh 15, 18
Kl. 10:00 Nes kirke, konfirmasjon
Kl. 12:00 Nes kirke, konfirmasjon
Ofring til
konfirmantarbeidet

Søndag 25. juni (3 s. i tr.enh.tiden)
Tekst: Luk 14, 1524
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til Buskerud
søndagsskolekrets

Onsdag 17. mai
Tekst: Luk 1, 5053
Kl. 11:00 Nes kirke
Ofring til Redd Barna

Fordeling av prester var ikke klar da
menighetsbladet gikk i trykken, det
vises derfor til gudstjenesteannonse
i Hallingdølen hver torsdag.

22.01.17
Lucas Alexander Olsen
05.02.17
Oline Johansen
Kjell Bernhard Angell Merødningen
Sindre Thoen Svenkerud
Åsmund Østenfor Myre

DESEMBER
Eline Brenno (1927)
Kari Holm (1920)
Nanna Bekkelund (1930)
Kirsten Vedhus (1944)
Birgit Vestheim (1923)
Anna Dokken (1931)
JANUAR
Reidar Grøtt (1936)
Gudrun Haraldset (1940)
Arthur Solstad (1942)
Genet Estifanos Weldemariam (1974)
Ole Tørrisplass (1939)
Ole A Liodden (1923)
Tidemann Haraldseth (1924)
Sigve Syversen (1936)
FEBRUAR
Arne Kåre Brenno (1931)
Ragnhild Gudbrandsplass (1925)
Knut Gunnar Holmestuen (1953)
Turid Borgersen Grandre (1942)

Hallingdal
Eiendomsmegling as
Din lokale megler

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

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

28.01.17
Silje W. Iversen og
Kenneth W. Guneriussen

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

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

Konfirmantleir 14. - 15. januar
14. - 15. januar samlet konfirmantene fra Flå og Nes seg på KRIK
Høyfjellssenter i Hemsedal.
TEKST OG FOTO: MARIANNE GANDRUD SKINNES

Lørdag hadde de tre økter undervisning
med temaene «Hvem er Gud», «Bibelen»,
«De ti bud», «Trosbekjennelsen», «Kjærlighet»
og «Alkohol». Etter dette var det nok godt
med litt fjelluft, så det ble noen timer med
diverse artige ute-aktiviteter. Deretter ble
det servert fantastisk taco-buﬀet før vi hadde
ungdomskveld med Kahoot, Prestens spørretime og litt sang. Sosialt samvær og kakekos
før leggetid.
Søndag var en trøtt dag for noen. Teorien
denne dagen var «Liturgi og nattverd», noe
som var litt tørt en søndag morgen. Men etter
en runde på dansegulvet og ei pause var de
fleste klare for å ha gudstjeneste (som legges

opp på en litt annen måte ved leir; mer type
ungdomsgudstjeneste med forenklet liturgi
og salmer/lovsang i moderne form). Før vi
forlot fjellet, spiste vi en varm lunsj sammen.
Inntrykket er at årets konfirmantkull har

nysgjerrige, delaktige, høflige, veloppdragne, omgjengelige, snille og flinke ungdommer. Ta godt vare på dem! Tusen takk til
foreldre som bidro for å gjøre denne leiren
mulig, og tusen takk for turen!

Konfirmanter i Nes kirke
søndag 14. mai

Nattcup på Gol
Fredag 3. februar var tradisjonen tro alle
konfirmanter i Hallingdal samlet på Gol
samfunnshus for nattcup i innebandy.
TEKST OG FOTO: MARIANNE GANDRUD SKINNES

Nes gjorde seg godt synlig både på banen og volummessig som heiagjeng, og spilte utrolig bra. En suveren 2.
plass ble dratt i land!
Ikke nok med det: Nesningene stakk av med premiene
«Beste heiagjeng» og «Beste solidaritetsbod», så vi kan
si oss veldig fornøyd med kvelden.
Det ble i tillegg gjennomført solidaritetstivoli der
konfirmantene sammen samlet inn penger til Kirkens
Nødhjelp, og Audun Haugeplass kom og spilte for oss
under gudstjenesten.

Kl 10.00

Kl 12.00

Synne Marie Jorde Bangsund
Tina Bjertnes
Amund Bentehaugen
Ingrid Blyverket
Martin Roen Brøto
Ragnhild Tvenge Bråten
Mari Christoﬀersen
Simen Flaget
Thea Skovhus Husemoen
Andrine Holm Høva
Ida Livgård Jensen
Magnus Engen Langslet
Eline Løkken
Halvor Einar Merødningen
Sandra Rodegård
Sondre Solbakken Tangen
Eirik Reime Thorberg
Jon Aalton

Ingrid Synnøve Hagen Engen
Ine Marie Eriksen
Ingrid Røe Gullingsrud
Tobias Hansen
Elias Haraldset
Charlotte Knudsen Jacobsen
Nicolai Personbråten Johansen
Vilde Rolland Johansen
Henri Landwehr
Pia Magnussen Majormoen
Marte Mikkelsplass
Halvor Nordhagen
Victoria Charlotte Pedersen
Thea Pretorius
Frøya Sol Stiansdottir
Anders Warlo Totland
Hedda Hagaeie Tyribakken
Emilie Stensrud Tyribakken
Johanne Viker
Jacob Nilsen Aas

Konfirmanttelegram kan leveres i Nes kirke
lørdag 13. mai kl 11.00-14.00.

