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Per Arne Dahl på besøk
i Hallingdal, side 7
(Foto: Kjetil Storebråten)

«For jeg vet hvilke tanker jeg har
med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Når dere kaller på meg og
kommer for å be til meg, vil jeg
høre på dere. Dere skal søke meg,
og dere skal finne meg. Når dere
søker meg av et helt hjerte, lar jeg
dere finne meg, sier Herren.»
Jer. 29, 11–14
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En tid for alt
I Nes vil det bli satt i gang et arbeid slik at
første utgave av det nye lokale menighetsbladet kommer til påske. Menighetsrådet
i Flå vil måtte vurdere hva som skal gjøres
der. Skal det lages eget menighetsblad, eller
skal man bruke kommunens blad
Fløværingen til å dekke kirkens informasjonsbehov? Kan det f.eks. lages et eget
innstikk som er kirkens sider i
Fløværingen? På 80-tallet ga Nes kommune ut informasjonsbladet Nes-info ‘n,
i en periode med vanskeligheter i utgivelsen ble menighetsrådsstoff lagt inn i dette
bladet. Man kan også se på antall utgivelser, i dag er det seks utgaver i året av
menighetsbladet og dette kan selvsagt
justeres om det lages et eget blad for Flå.
Antall sider kan også varieres.
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Første utgave fra 1940, og siste årgang 2014.

Dette er siste utgave av Nes og Flå menighetsblad. I forbindelse med at fellesrådssamarbeidet opphørte fra nyttår, har Nes
menighetsråd uttrykt ønske om å lage sitt
eget menighetsblad. Flå menighetsråd vil
ta opp til behandling hvordan informasjonsbehovet i Flå skal dekkes.
Første utgave av menighetsbladet for Nes
og Flå kom ut i 1940, og blir da avsluttet
med første nummer av 71. årgang. Litt
enkel hoderegning sier at dette ikke stemmer (1940 + 71 blir ikke 2015!), forklaringen er at det under krigen var et lengre
opphold i utgivelsen. Det har også noen
ganger underveis vært mindre stopp i
utgivelsen pga manglende ressurser på folk
og økonomi til å lage bladet.
Hvorfor avsluttes så ordningen med felles
menighetsblad bare fordi fellesrådssamarbeidet avsluttes? Da Flå og Nes kirkelige
fellesråd ble etablert i 2006, var Nes og Flå
ett prestegjeld, med en sokneprest, og en
kapellan på Flå. Siden 2006 har kapellanstillingen i Flå blitt egen soknepreststilling, og
prestegjeldsbegrepet er en saga blott (til og
med i den lokale sparebanken!). Det er
derfor to helt adskilte virksomheter som
fra 01.01.15 tar fatt på sitt arbeid: Nes
menighet og Flå menighet. Når det da ikke
var mulig å få til samarbeidsløsninger om
felles drift annet enn det helt opplagte, følte
Nes menighetsråd at mye av grunnlaget for
et felles menighetsblad også var borte.

Det ble ikke klart før langt ut i januar at
Nes og Flå menighetsblad skulle opphøre.
Det er derfor en del personer fra Flå som
har betalt bladpenger for 2015.
Nes menighet vil selvsagt sende det nye
bladet til alle disse. Om noen av de som
har betalt ikke er interessert i det, er det
bare å ta kontakt med Nes kirkekontor.
Den første redaktør i menighetsbladet,
sokneprest Salmund Djuvik, skrev dette i
første utgave, nr 1-1940:
«Et menighetsblad er ikke et tilfeldig blad
blant de mange andre. Fordi det er et lite
blad som kommer til hvert hjem uten krav
til kontingent, holder leserne andre blad
som før. 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 kjærlighet»
La dette være kloke ord i det videre arbeid
med å informere om kirkens arbeid i Nes
og Flå.
En undersøkelse vi refererte i bladet i fjor,
viser at 80 % av innbyggerne leser menighetsbladet «ofte» eller «av og til». Det er
derfor helt klart behov for at stoff rundt
kirkens arbeid kommer ut til innbyggerne.
Audun Aasheim
Redaktør av menighetsbladet

Flå og Nes delt fra 01.01.15
I forrige menighetsblad skrev vi
litt om den kirkelige organiseringen i Flå og Nes, med hovedvekt
på hva som skjedde i løpet av fjoråret. Som vi skrev da, lå det ikke
an til lokal enighet om å fortsette
prøvedriften med felles fellesråd
for de to kommunene.
Endelig vedtak om dette ble gjort i siste møte
i det gamle fellesrådet 10.12.14. Vedtaket lød
ganske enkelt: «Forsøksordningen med Flå og
Nes kirkelige fellesråd avsluttes fra 01.01.15.
Fra samme dato overtar Nes menighetsråd
og Flå menighetsråd fellesrådets funksjoner
samt ansvar for de ansatte.»
Det ble også enighet om å avholde et møte
en uke senere, for å se om det var grunnlag
for å gå videre med felles forvaltning av de
ansatte. Dette møtet ble avviklet 18.12.14,
og det var ikke grunnlag for å gå videre med
fast samarbeid om stillinger. Møtet resulterte i et kort og greit vedtak: «De ansatte
fordeles på Nes menighetsråd og Flå menighetsråd etter de stillingsstørrelser de har pr
18.12.14. Menighetsrådene arbeider videre
med praktiske samarbeidsløsninger.»
Dette vil da tilsi at det fra 01.01.15 er to
selvstendige enheter: Nes sokn (menighet)
og Flå sokn (menighet)

Fellesråd og menighetsråd
- en avklaring
Når Flå og Nes kirkelige fellesråd nå er
avviklet fra nyttår, blir fellesrådsbegrepet
borte både i Flå og Nes. Et fellesråd etableres nemlig ifølge kirkeloven først når
det er to eller flere menigheter i en kommune. Da det både i Flå og Nes bare er en
menighet, blir det dermed kun et menighetsråd i hver kommune. Møtene i menighetsrådene vil bli delt i to: Først ett møte
der det tas opp fellesrådssaker (økonomi,
kirkebygg, kirkegård, personal ol), her
møter det også en kommunal representant. Det andre møtet vil omhandle tradisjonelle menighetsrådssaker, og tilsvare
det «gamle» møtet i menighetsrådet.
Soknepresten møter på begge møtene.

De ansatte
Alle ansatte i kirken i Nes og Flå (unntatt

Glimt fra fellesrådets aktivitet: Underskriving av samarbeidsavtaler 19.01.11. Fra venstre ordfører i Flå
Tor Egil Buøen, leder i Flå og Nes kirkelige fellesråd Dag Smestad, og ordfører i Nes Gerd Eli Berge.

prestene) har siden 2006 vært ansatt i Flå
og Nes kirkelige fellesråd. Fra 01.01.15 er
disse ansettelsesforholdene overført til de
to menighetsrådene, med den fordeling
som har vært i fellesrådet. Som eksempel
var kirkevergen før nyttår ansatt 100 % i
fellesrådet, men fra 01.01 i en 60 % stilling
i Nes menighet og en 40 % stilling i Flå
menighet.

De ansatte
For de stillinger som blir videreført, vil
man i utgangspunktet møte de samme
ansatte i de samme funksjoner som før.
Men man kan etter hvert oppleve at to
forskjellige personer har den samme jobb
i de to menighetene, f.eks.at Flå og Nes
har hver sin kirkeverge i de stillingsprosenter som er oppgitt tidligere i saken.

De to menighetsrådene vil nå på nyåret
vurdere «sine» stillinger i forbindelse med
at budsjettet for 2015 skal vedtas. Nes
menighetsråd vedtok på møte 07.01 å tilby
alle som tilhører Nes samme stilling som
de tidligere har hatt. Flå menighetsråd tok
dette opp på møte 04.02, dvs etter at dette
bladet gikk i trykken.

For de ansatte som skal betjene både Flå
og Nes, f.eks. kantor og trosopplærer, er
det avtalt kostnadsfordeling knyttet til
dette.

Praktisk samarbeid
I møtene i menighetsrådene i januar ble
det vedtatt en del samarbeidspunkter. I
tillegg er det noen punkter ved samarbeidet som ikke berøres av splittingen.

Prestetjenesten
Det er fortsatt en sokneprest i hver menighet, med et samarbeid om tjenesteuker og
vakter. Dette blir ikke berørt av delingen.

Kirkelige handlinger
Henvendelser om dåp, vielse, konfirmasjon og begravelse skal i utgangspunktet
skje til det lokale kirkekontoret. Endelig
avklaring om dette skal samles på ett av
kontorene skjer i Flå menighetsråd 04.02.
Nye kontonummer
Begge menighetene har fått nye kontonummer. Dette vil tydelig være påført
fakturaer som sendes ut. De nye kontonumrene er:
Nes: 2351 74 77702
Flå: 2351 74 71569

Konfirmanter
Prestene har hatt en arbeidsfordeling knyttet til konfirmantarbeidet, dette berøres i
utgangspunktet heller ikke av delingen.
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Dåp
I forbindelse med en lokal
brukerundersøkelse om Nes
og Flå menighetsblad, kom
det frem at det er et stort
ønske om mer informasjon
om de fire kirkelige handlingene: Dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Vi
har omtalt begravelse og
konfirmasjon i 2014, og
fortsetter nå med informasjon om dåp.

gudstjenesten begynner, tar
barnets følge plass i kirken bortsett fra den som skal bære
barnet, og eventuelt en ledsager.
Dåpsfølget vil som regel være en
del av inngangsprosesjonen.
Den blir gjerne ledet av en korsbærer. Før dåpsfølget kan også
dåpskannen bæres inn og settes
den i døpefonten.

Når et barn blir båret til dåp blir
vi minnet om at ingen kan bære
seg selv. Gjennom dåpen blir vi
en del av et fellesskap som strekker seg
over hele verden – og gjennom alle tider.
Det er en markering der barnet har alle
sine viktigste støttespillere rundt seg, og
der Gud lover å følge barnet alle dets
dager.
I Den norske kirke blir de fleste døpt som
spedbarn, men det er ingen aldersgrense
for dåp. Konfirmasjonstiden fører hvert
år til at mange unge ønsker dåp. Ønsker
du at barnet ditt skal bli døpt, ta kontakt
med menigheten der du bor. Hvis du vil
vite mer om dåp, kan du kontakte presten
eller kirkekontoret.
Ved dåpen blir en medlem i Den norske
kirke. Dåpen er det eneste kriteriet for
medlemskap i kirken.

Å være fadder
En fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave. Fadderne skal være vitner om at
barnet er døpt med en kristen dåp.
Hvert barn som blir døpt, skal ha minst
to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år
og være medlemmer av Den norske
kirke, eller et annet kirkesamfunn som
ikke forkaster barnedåp. Foreldrene kan
ikke være faddere. Fadderne blir ført inn
i kirkeboken. Minst to av fadderne må
være til stede ved dåpshandlingen.
Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å
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Mange steder er det vanlig at
faddere og/eller andre representanter for dåpsfølget deltar med
skriftlesninger, takkebønnen for
barnet og andre mindre liturgiske oppgaver. Har dåpsbarnet
eldre søsken kan de mange steder også ha mindre oppgaver,
som f.eks. å tørke av barnets hode. Dette
blir avtalt med presten i forkant. Dåpsluen
tas av før barnet bæres fram til døpefonten. Ved dåpshandlingen nevnes bare
barnets fornavn (uten mellomnavn eller
slektsnavn), men det fulle navn tas med i
kunngjøringene i gudstjenesten. Ved dåp
av ungdommer og voksne, skjer det
omtrent som beskrevet over, men dåpskandidaten vil da ofte føres inn i kirken
uten ledsagere. Ordningen blir ellers tilpasset lokal skikk og behov i det enkelte
tilfelle.

En av 30 dåp i Nes og Flå i 2014 skjedde i Nes fjellkirke 7. september.
Sokneprest Bente Hellstrøm Nyseth døper her Ella Sofie Åmellem.
Stolte foreldre er Lars Amund Åmellem og Cecile Bredesen, og storebror Amund Mathias Åmellem følger spent med. Klokker (til venstre)
er menighetsrådsleder Unn Kari Øen Strand.

skulle overta omsorgsansvar for barnet
hvis foreldrene dør. Fadderansvaret
dreier seg om å vise omsorg for barnet
og bidra i barnets trosopplæring.

Praktiske forberedelser
Etter at det er avtalt dåp trenger kirkekontoret å få kopi av fødselsattest og liste
over faddere. Deretter tar presten kontakt for å avtale dåpssamtale. Dette kan
enten skje sammen med den enkelte
familie eller ved en fellessamling med
andre som skal ha dåp. Her går man
gjennom hva dåp er, og praktiske opplysninger knyttet til gudstjenesten og
dåpshandlingen.
Begynn planleggingen av det praktiske
i god tid slik at alle får like stor glede av
dåpsdagen. Kanskje det er mulig å be
familie eller venner om hjelp til servering og rydding? Bli enig om valg av
dåpskjole, hvem som skal bære og hvem
som eventuelt skal ta av dåpsluen. Tenk
gjennom hva det er behov for å snakke
med presten/den som skal døpe om før
dåpssamtalen. Ønsker dere en spesiell
salme, eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen? Hvilke regler gjelder i kirken for filming og fotografering?

Dåpsliturgien
Dåp finner vanligvis sted i hovedgudstjenesten, eller i en egen gudstjeneste. Før

Dåpen – en gave
I dåpen blir vi en del av det kristne trosfellesskapet og medlem av kirken. I dåpen
får vi del i Jesu død og oppstandelse. Jesu
seier over døden gir oss håp og tilgivelse
Vi får Den hellige ånd når vi blir døpt. At
vi døper små barn, framhever at det er
Gud som gjør noe med oss i dåpen. Det
er Gud som tar i mot oss, før vi har gjort
noe for ham. På samme måte som nattverden har Gud gitt oss dåpen som en
konkret handling, som gjør det enkelt for
oss å ta i mot det han vil gi.
Selv om små barn ikke kan utrykke noen
tro, henger tro og dåp sammen. Det vi får
i dåpen, lever videre gjennom troen.
Derfor driver kirken med trosopplæring.
(kilde: www.kirken.no)

Fra «mellomvalget» på halve menighetsrådet
i 2013. Myndige stemmemottakere i Nes var
fra venstre Ole Solli, Mari Syversen og
Kari Ribberud

august. Alt om valget er også å finne på den
sentrale kirkevalgsiden www.kirkevalget.no
Ansvarlig for avviklingen av Kirkevalget
2015 i Tunsberg er et valgråd med fem
medlemmer. Leder er Audun Aasheim,
kirkeverge i Nes og Flå. Fra bispekontoret
er Ole Martin Thelin oppnevnt som prosjektleder.

Det blir Kirkevalg samtidig med kommunevalget 13. og 14. september. Det
skal da velges representanter til menighetsrådene i Flå og Nes, og til Tunsberg
bispedømmeråd. Vi vil i hvert nummer av menighetsbladet bringe aktuelt
valgstoff, og starter her med de viktigste endringene siden valget i 2011.
Etter valgene i 2009 og 2011 kom det en
god del innspill og innvendinger knyttet til
vanskelige og innviklede valgordninger,
både opp mot menighetsrådsvalget og
bispedømmerådsvalget. Kirkemøtet har
justert ordningene ut fra dette, og den endelige valgordningen skal nå tas i bruk for
første gang.
De viktigste endringene er:
Valg av menighetsråd
• Hver velger kan gi tilleggsstemme til
tre kandidater, og føre opp tre nye
• Muligheten for å stryke blir tatt bort
Valg av bispedømmeråd
• Det blir denne gang satt opp et forslag
til en «vanlig» valgliste av en nominasjonskomite (de to forrige gangene var
det alfabetiske lister)
• Andre grupperinger kan også stille lister
• Hver velger kan gi tilleggsstemme til tre
kandidater, og føre opp tre nye
• Hver kandidat vil bli spurt om sitt syn
på viktige kirkepolitiske spørsmål, dette
vil bli lagt ut på nett og ellers gjort tilgjengelig for publikum.
Prøveordningen med valg av halve menighetsrådet i Nes og Flå annet hvert år er tatt
bort. Alle kandidatene er dermed på valg.
Det skal velges åtte faste + fem vara i Nes,
og seks faste + fem vara i Flå. Frist for å
levere inn listeforslag er 1. mai.

Kirkevergene i Hallingdal har bestemt seg
for å gi ut en valgavis slik som i 2009 og
2011, der generell informasjon om valget
og alle valglistene i Hallingdal vil bli trykket.
Denne vil komme ut i begynnelsen av

Kirkeverge
Audun Aasheim
leder valgstyret
i Tunsberg
bispedømme,
som ved valget
i 2011.
Foto: Ann-Mari
Syversen
Aasheim

Offerinngang juli- desember 2014
Dato
06.07.14
13.07.14
27.07.14
10.08.14

Kirke
Nes
Flå
Fjellk.
Nes

Formål
Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
Nes fjellkirke
Menighetsarbeidet

17.08.14
24.08.14
31.08.14
07.09.14
14.09.14
21.09.14
28.09.14
05.10.14
12.10.14
19.10.14
26.10.14
02.11.14
02.11.14
09.11.14
16.11.14
30.11.14
07.12.14
24.12.14
24.12.14
24.12.14
24.12.14
25.12.14
26.12.14
31.12.14

Flå
Nes
Flå
Fjellk.
Flå
Nes
Flå
Nes
Flå
Nes
Flå
Nes
Flå
Nes
Flå
Flå
Nes
Fjellk.
Flå
Nes
Nes
Nes
Flå
Fjellk.

Flåkk-klubben
Inventar i Nes kirke
Hallingdal Krisesenter
Nes fjellkirke
Konfirmantarbeidet
Konfirmantarbeidet
Familievernkontoret Hallingdal
Familievernkontoret Hallingdal
Trosopplæring i Flå
Trosopplæring i Nes
Menighetens misjonsprosjekt
Menighetens misjonsprosjekt
Kirkens SOS i Buskerud
Trosopplæring i Nes
Trosopplæring i Flå
Konfirmantarbeidet
Konfirmantarbeidet
Nes fjellkirke
Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp
Det norske misjonsselskap
Menighetens misjonsprosjekt
Nes fjellkirke
Totalt for 2014:
(Totalt for 2013:)

Nes
1 305

Flå
1 010

1 000
1 070
970
2 188
1 002
4 559
766
3 955
600
1 208
2 075
2 373
750
5 093
950
1 801
871
1 385
1 870
5 996
8 163
7 878
13 573
805
885
2 005
97 278
86 480

39 141
43 352

For oppdatert oversikt over konserter: www.neskirke.no

FASTEAKSJONEN
tirsdag 24. mars

Konserter
Søndag 15.02 kl 18.00, Nes kirke

Torsdag 26.02 kl 18.30, Nes kirke

Veldedighetskonsert for Mor og
barnklinikk i Uganda. Programleder
Reidun Brusletten. Medvirkende:
Nesbyen skolekorps, kulturskolen,
hornmusikken, Nes Spel- og dansarlag, Rubber & Soul, Finn Tore Lindahl
og Kråkesølv. Inngang kr 200.- for
voksne og kr 100.- pr barn.

Ambient music med Life Support!
Gruppa består av kantor Peter Rødel,
Yngve Klevjer på gitar og Aage Kolberg
på bass, og spiller elektronisk drømmende musikk. Kantor stiller med fem
synthesizere i stedet for orgel denne
kvelden. Dette blir noe helt nytt i Nes
kirke! Gratis inngang, mulighet for å gi
en gave til menighetsarbeidet.

Glimt fra Julenatt i Nes kirke
20. desember. I alt 518 personer
besøkte Nes kirke denne kvelden!
Fra venstre Gaute Ormåsen, Cecilia
Vennersten og Christian Ingebrigtsen

VI ER DER I KATASTROFER MED RENT VANN.
NÅ TRENGER VI DEG.

SEND GAVE PÅ SMS TIL 2468 (200 KR)

Tirsdag 24. mars kommer konfirmantene
rundt i Nes og Flå med innsamlingsbøssene
til den årlige fasteaksjonen. Årets tema er
vann og klima, og du kan lese alt om årets
aksjon på www.fasteaksjonen.no. Ta vel imot
våre konfirmanter denne kvelden!

FAGERHØY FJELLSTUE AS
Nesbyen

Myking - 3540 Nesbyen
Tlf. 32 06 9 410
www.fagerhoy.no
Vi arrangerer selskaper og fest.

Gol Begravelsesbyrå
Nesmoen, 3540 Nesbyen
Tlf: 3207 0002 Fax: 3207 1500
E-post: firmapost@rukke.no

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.

Tlf. 32 07 22 00 – nes@skuesparebank.no

Flå
Tlf. 32 05 39 00 – flaa@skuesparebank.no

3539 Flå - Telefon 3205 3510
www.bjorneparken.no

www.skuesparebank.no

Axi begravelsesbyrå
Avd. Flå Døgnvakt 469 06 474

Dine ønsker og behov står i
sentrum for alt vi gjør.
Bente og Per Kristian Andreassen

KJØPESENTERET

KRO • MOTELL • CATERING
SELSKAPSLOKALER

NESBYEN

Bromma, 3540 Nesbyen
Tlf 3206 7340 • norkro.no

Pernille blomster

Bjørneparken kjøpesenter
3539 FLÅ
Mob. Ole C. Haug: 900 39 843
Kaare Huuse: 975 87 909

Vi leverer alt i blomster
til sorg og glede

Telefon 32 05 01 77

HALLINGDAL
EIENDOMSMEGLING

AS

Din lokale megler
Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

THOEN HOTELL
Nesbyen
Telefon 3207 1119

Vi går i kirken

Vigde
VIGDE I NES
31.12.14 Wibekke Iversen og
Ingebrigt Huse
(viet i Nes fjellkirke)

Døde
DØDE I FLÅ
DESEMBER
Anne Lise Martinsen (1944)

Søndag 8. februar Kristi forklarelsesdag
Tekst: Mark 9, 2-13
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente Hellstrøm Nyseth
Ofring til Familievernkontoret i
Hallingdal
Søndag 15. februar Fastelavnssøndag
Tekst: Joh 12, 20-33
Kl. 11:00 Flå kirke
Bodil Lilliegaard
Gerd Eli Berge
Familiegudstjeneste
«Fargerik kirke»
Dåpslyssamling
Kirkekaffe m/boller og saft
Ofring til trosopplæring
Onsdag 18. februar
Askeonsdag
Tekst: Matt 12, 38-42
Kl. 18:00 Nes kapell
Arne Jensen
Ofring til menighetsarbeidet

Foto: Geir Halland

Skilting til
Nes fjellkirke

Søndag 22. februar
1.s.i fastetiden
Tekst: Matt 16, 21-23
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente Hellstrøm Nyseth
Ofring til Hallingdal krisesenter

Det har helt siden fjellkirken sto ferdig i 1994 manglet skilting til Nes
fjellkirke fra fv 214 ved Rukke. Det har bl.a. resultert i at gjester til vielser
og overnatting ikke har funnet frem. Det ble derfor gjort et nytt forsøk
i september 2013 på å få opp skilt, og etter et års «modning» i Statens
Vegvesen kom det positivt svar i fjor høst. Alle fem skilttavlene i krysset
ved Rukke er nå oppdatert, og ingen skal lenger kjøre rundt i villrede
når de skal til fjellkirken.

Søndag 1. mars
2.s.i fastetiden
Tekst: Luk 7, 36-50
Kl. 11:00 Flå kirke
Bente Hellstrøm Nyseth
Ofring til Hallingdal krisesenter
Søndag 8. mars
3.s.i fastetiden
Tekst: Mark 9, 17-29
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente Hellstrøm Nyseth
Ofring til inventar i Nes kirke
Søndag 15. mars
4.s.i fastetiden
Tekst: Joh 3, 11-16
Kl. 11:00 Nes kirke
Familiegudstjeneste
Bente Hellstrøm Nyseth
Gerd Eli Berge
Dåpsskole
Kirkekaffe
Årsmøte
Ofring til trosopplæring
Søndag 22. mars
Maria budskapsdag
Tekst: Luk 1, 46-55
Kl. 11:00 Flå kirke
Bodil Lilliegaard
Gerd Eli Berge
Familiegudstjeneste
Dåpsskole
Kirkekaffe
Årsmøte
Ofring til trosopplæring
Søndag 29. mars
Palmesøndag
Tekst: Matt 26, 6-13
Kl. 11:00 Nes kirke
Bente Hellstrøm Nyseth
Ofring til menighetens
misjonsprosjekt

Tirsdag 31. mars
Kl. 11:00 Flåheimen
Nattverdsgudstjeneste
Bodil Lilliegaard
Torsdag 2. april
Skjærtorsdag
Tekst: Luk 22, 14-23
Kl. 11:00 Gudstjeneste
Bente Hellstrøm Nyseth
Nystølkroken kafe, Tronrudmarka
Kl. 12.00 Varmestua Sauvallnatten
Høgevarde
Bodil Lilliegaard
Kl. 18:00 Flå kirke
Bodil Lilliegaard
Ofring til menighetsarbeidet
Fredag 3. april
Langfredag
Tekst: Matt 26, 30- 27,50
Kl. 12:00 Gudstjeneste
Bodil Lilliegaard
Røde Kors hytta, Veneli, Flå
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Bente Hellstrøm Nyseth
Ofring til Nes fjellkirke
Søndag 5.april
Påskedag
Tekst: Matt 28, 1-10
Kl.11:00 Nes kirke
Bente Hellstrøm Nyseth
Ofring til Det norske
misjonsselskap
Kl. 18.00 Flå kirke
Bodil Lilliegaard
Ofring til menighetsbladet

Biskopen på besøk i Hallingdal
Per Arne Dahl, ny biskop i Tunsberg, har
i oppstarten av sin gjerning besøkt alle ti
prosti i Tunsberg. Torsdag 27. november
sto Hallingdal for tur, som avslutning på
rundreisen i bispedømmet.
Dagen var lagt opp med gudstjeneste i Ål
kyrkje på formiddagen for ansatte, etterfulgt av samling i Ål kyrkjestugu. Her ble
stabene og virksomheten i menighetene
presentert for biskopen. På ettermiddagen
var det menighetsråd, fellesråd, kirkeverger og prester som fikk møte biskopen,

Bestilling av Nes Menighetshus
Ingrid Borge Tlf. 901 09 932

og på begge samlingene var det de ansatte
og tillitsvalgte lokalt som fikk stå i fokus.
Dagen ble så avsluttet med kirke- og kulturfest i Ål kyrkje på kvelden.
Det var i fjor enstemmige vedtak i begge
menighetsråd på at Per Arne Dahl var rett
kandidat til å bli biskop i Tunsberg.
Rådene gjorde nok helt riktige valg, og
Tunsberg har fått en flott og jordnær
biskop med helst spesielle evner i kontakt
med mennesker. Vi ser frem til bispevisitas med det første!

Bestilling av Flå Menighetshus
Kjellaug Hilde Tlf. 32 05 02 26

Biskop Per Arne Dahl i Ål kyrkje
Foto: Kjetil Storebråten, kirkeverge i Hemsedal

Neste nummer kommer ut før påske. Stoff til bladet må
være hos redaktøren innen 26. februar 2015.

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

Stavkirken i Flå
Tekst: Ragne Sevre

Bildet er malt etter kopi av Flinto’s
maleri som står på side 23 i Hallingdal
i bilder. Det er Odd Sandaker som har
laget det. Han vokste i Flå, men bestemoren hans kjøpte Storeskar i Hemsedal
i 1956. Storeskar ble drevet som en
turistbedrift, men da Odd tok over i
1973 var Storeskar i en elendig forfatning og Odd la mye arbeid i utbedring.
Han fant ut at å drive Storeskar som
turistbedrift ikke var liv laga og begynte
derfor med oppdrett av en spesiell fuglehund som han lykkes veldig med, i tillegg
til at han også tilbød opptrening av jakthunder. Han har alltid vært en engasjert
mann, men da helsen begynte å svikte
solgte han Storeskar og flyttet ned i
Hemsedal sentrum og fikk etter hvert mye
glede av å male.
Da idrettslaget la til rette kilometervis med
oppkjørte langrennsløyper var det noen
som så behovet for en varmestue ved
Gravset. Denne ble satt opp på dugnad.
For å være med på å drifte denne fant Odd
ut at han kunne male og gi bort bildene
sine, men samtidig si at de som ønsket det

kunne betale litt inn på en konto til drift
av varmestuen. Det er etter hvert kommet
inn ca. 110.000 på konto.

Bildet vil bli rammet inn, og det er søkt
om tillatelse om å henge det opp i våpenhuset i Flå kirke.

Krigskirkegård på Kreta
Rundt om i verden er det mange krigskirkegårder. Dette bildet er tatt på den tyske
krigskirkegården Maleme på Kreta, beliggende nordvest på øya mellom Chania og
Kolimbari. I et fantastisk flott anlegg er det
anlagt i alt 4465 graver fordelt på fire felt,
på bildet ser vi ett av disse feltene. På hver
steinplate er inngravert navn på en tysk
soldat, og i sesongen er hele feltet fylt av
røde blomster. Velfriserte plener, flotte
steinmurer, gangstier og benker plassert
rundt omkring ga et meget rolig og verdig
inntrykk. Kirkegården ligger også på en
høyde med fantastisk utsikt over Middelhavet og landsbyene langs kyststripa. Vel
verdt et besøk om du er på de kanter!

