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Når er KIRKEKONTORET åpent?
Ekspedisjonstiden er fastsatt til: Mandag – fredag fra 10.00–14.00. 

Vi vil gjerne poengtere at publikum etter nærmere avtale kan komme på  
kontoret for samtale utover den fastsatte ekspedisjonstiden. 

Vennlig hilsen Kirkekontorets ansatte



GODT NYTT ÅR!
Jeg kan veldig godt huske nyttårsaften 
i 1967. Mitt første halvår som lærer på 
Namnå sentralskole var unnagjort, og jeg 
kunne ikke i min villeste fantasi se for meg 
at her skulle jeg bli til jeg ble pensjonist. 
Men det ble jeg altså – og nå står det 2019 
på kalenderen! Det er blitt mange «godt 
nytt år!» siden den starten.

Hvor mange av dere som er lesere av Grue 
Menighetsblad har dristet dere til å sette 
dere noen nyttårsforsetter? Skal du trene 
mer? Slutte å røyke? Slanking? Spise mindre 
sjokolade? Skifte jobb? Bli med i en forening 
du har tenkt på lenge? Besøke venner i 
stedet for å sitte foran TV’n? Gjør én ting – 
lev livet så godt du kan, mens du kan!

Hvor mange julekonserter fikk du med deg i 
desember? Ble det for mange? Personlig tror 
jeg at samarbeid kanskje er nødvendig for å 
fylle kirken(e)?

På slutten av fjoråret kom biskop Solveig 
Fiske på visitas til Grue og til menighetene 
våre. Det ble fine dager med variert 
innhold, og biskopen og hennes følge var 
godt fornøyd med hva de fikk se og oppleve 
i møte med frivilligheten, organisasjonene, 
kulturlivet, kommunen, samt kirkenes råd 
og de ansatte. Menighetsbladet dokumenterer 
besøket med bilder, og de som vil ha mer 
informasjon, kan henvende seg til kirke-
kontoret.

I løpet av februar vil årets konfirmanter 
oppsøke så mange de rekker over for å be 
om frivillig kontingent til Grue Menighets-
blad. Ta godt imot dem – det er ingen 

økning i beløpene fra i fjor: 200 kr for 
innenbygds, 250 kr for utenbygds og de som 
vil ha bladet tilsendt som postsending med 
navn og adresse. Har du betalt for adressert 
levering, husk å melde fra til kirkekontoret 
slik at adressen blir skikkelig registrert. I år 
kan det bli mulighet for å betale med VIPPS!

Det er kirkevalg i år – trolig samtidig med 
kommune- og fylkestingsvalg. Det betyr 
at det nå jobbes med å finne kandidater til 
menighetsrådsvalget. Dersom vi ønsker å 
beholde en folkekirke med bred tilslutning, 
er det viktig å finne kandidater som ser at 
slike verv kan være både interessante og 
lærerike, kanskje attpåtil med påvirknings-
mulighet?

De andre valgene? Jeg er imponert over 
at folk sier ja til å ta ansvar i kommune-
politikken med de rammebetingelser og de 
stadig økende oppgavene som staten gir og 
pålegger kommunene. Støtt kandidatene når 
valgdagen kommer!

Fylkestingsvalget blir en sak for seg. Nå skal 
det velges representanter til det nye Innlandet 
fylke! Det blir det fra 2020 – fra Dovrefjell i 
nord til Eidskog i sør. Det hjalp ikke å være 
uenig, gitt!

Så langt har vinteren vært bortimot normal. 
Det er snø, ikke altfor kaldt, og så får vi håpe 
at sprengkulda som noen spåmenn har varslet, 
ikke slår til. Men det går lang tid mellom 
når dette blir skrevet og bladet kommer i 
postkassa di, så vi får bare leve og se!

Bjørn Nyland

Fra redaktøren

 3Grue menighetsblad nr. 1 • 2019



Nylig ga Else Hanna Tendø ut boka «Røtter 
i Solør». Hennes tippoldemor, Eli Olsdatter 
Woldsnes var fra Grue. Forfatterens forfedre 
i Grue har fått stor plass i boka. Else Hanna 
forteller at hun gjennom forbokstavene El 
er oppkalt etter Eli og at hun føler sterk 
tilhørighet til tippoldemora og røttene i Grue. 
Her kommer et klipp fra boka:

TIL KIRKEN OG BARNEDÅP
Første pinsedag 1822 var en stor dag for 
familien på Woldsnæs Søgarden. De skulle ha 
barnedåp for sitt tredje barn, Otto. Slektninger 
og naboer var faddere. Morgensola skinte fra 
klar, blå himmel, men det blåste sterk vind fra 
sørvest. 

Kirken lå lenger nord og på andre sida av 
Glomma. Kirkefolket fra vestsida av elva ble 
fraktet over ved Refsetsundet. Det var mange 
folk på kirkeveg denne dagen. Noen skjemtet 
med den gamle spådommen om at kirken 
skulle gå til grunne på en pinsedag. I kirken, 
som i katolsk tid var viet til døperen Johannes, 
var det samlet 500–600 mennesker. Den lå 
vakkert til ca. 60–70 meter fra elva. Tømmer-
kirken hadde sannsynligvis stått der i 700 år. 
På nordsiden av tårnet og på en vindfløy sto 
årstallet 1609, trolig til minne om en 
ombygging eller påbygging. Kirken hadde 
stikktak og var brunsvart etter gjentatte stryk-
ninger med store mengder av tjære i åras løp. 

KIRKEBRANNEN
Plutselig under gudstjenesten, mens sokne-
prest Iver Hesselberg sto på talestolen, oppsto 
det brann og full panikk! Folk presset på for 
å komme ut, men ble hindret av trykket fra 
menneskemassen mot hoveddøra som vendte 
innover. De fleste kom seg dog ut gjennom 
vinduer og andre åpninger. Den gamle, 
tjærebredde korskirken brant ned i løpet av 
en time. Det omkom minst 113 mennesker. 
Av disse var det i alt 106 kvinner og barn. I 
kirken satt kvinnene på «kvinnesiden» som 
var mot nord. Hoveddøra på vestveggen slo 

mot de bakerste benkene, slik at kvinnene 
som satt der ikke kom fram fra benkene. Blant 
barna var det tre dåpsbarn: ei jente og to gutter.

Ett av dåpsbarna var Marte og Oles sønn, den 
fire uker gamle Otto Olsen Woldsnes. Foruten 
å miste ham mistet familien også hans kusine 
Oleane Hansdatter Bottilsrud, som var seks år. 
Hun var datter til Martes bror. To av Martes 
søstre, Johanne Olsdatter 23 år og Anne 
Olsdatter 18 år, og Oles søster, Eli Olsdatter 
26 år, ble også flammenes rov. Likeledes Oles 
svigerinne på Woldsnes Vestgarden, Gurine 
Evensdatter, 30 år. I tillegg omkom Ingeborg 
Olsdatter Wolsnæs 30 år og to andre naboer, 
søstrene Oliane Bredesdatter 16 år og Karen 
Bredesdatter 12 år fra Kongsgaarden. De to 
omfavnet hverandre inn i døden.

Kirkebrannen 26. mai 1822 var en ufattelig 
tragedie for familien Woldsnæs og for flere 
andre familier i bygda. De overlevende vendte 
skrekkslagne hjem fra den nedbrente kirken, 
og mange av dem hadde brannskader.

FØDSEL OG DØD
Tross den store sorgen i Marte og Oles familie 
måtte livet gå videre. Ett år etter kirkebrannen, 
den 29. mai 1823, føder Marte ei datter. Det 
skjer, ifølge kirkeboka, i Martes barndoms-
hjem Bottilsrud. Dette var Martes fjerde fødsel 
i løpet av seks år. Da blomstret trolig lilje-
konvallen rikelig med sin gode duft rundt 
hjemmet på Bottilsrud. 

Martes far, Ole, døde i 1818, og nå er Martes 
mor, Anne, alvorlig syk. Hun dør 16. juni, 51 
år gammel, knapt tre uker etter at datter-
dattera ble født. Anne ble begravet 23. juni 
1823 på den gamle kirkegården, der det ikke 
lenger var noen kirke.

BARNEDÅP
Igjen ble det gjort i stand til barnedåp. Det var 
trolig med blandede følelser av sorg og glede. 
Dåpsdagen i mai året før sto tydelig i minnet, 

Røtter i Grue
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og Martes mor, Anne, var nylig begravet. 
Søndag 6. juli ble dattera Eli døpt – i Grue 
prestegård, for sognet hadde jo ingen kirke. 
Elis faddere var slekt og naboer fra Woldsnæs 
og Kongsgaarden. Samme prest som forrettet 
ved gudstjenesten da kirken brant, Iver 
Hesselberg, forrettet også ved Elis dåp. Han 
var prest i Grue fra 1813 til 1834. Dåpsbarnet 
ble oppkalt etter farens søster Eli, som omkom 
ved kirkebrannen. Neste barn ble en gutt, 
født i 1925. Han ble oppkalt etter Otto, som 
omkom ved kirkebrannen. I 1928 kom det ei 
datter. Hun ble oppkalt etter mormor Anne.

Nye Grue kirke sto ferdig i 1828, og Eli 
Olsdatter Woldsnæs ble konfirmert der i 1837. 
Hun fikk karakteren «Meget Godt». I unge år 
kom Eli som tjenestejente til lensmann Peter 
Astrup på Nygaarden i Nergrenda i Åsnes. Der 

ble hun kjent med Jens Olsen Svenkerud fra 
Våler. De ble viet i 1846 og fikk åtte barn. 
Familien ble bosatt på Hovelsåsberget i Åsnes.  

Jens døde i 1863 etter et brutalt overfall, 
der feil kar ble angrepet. Enka Eli og barna 
fikk et vanskelig liv, og Elis navn er å finne 
i Fattigkommisjonens lister i mange år 
framover. Skoleprotokollen for Åsa skole 
forteller i 1874 at sønnen Emil «manglet mat 
og klæder».

Du kan lese mer om Eli og hennes pågangs-
mot, hennes forfedre i Grue og etterkommere 
i «Røtter i Solør». Eli levde til i 1910. Boka 
inneholder mye lokalhistorie og mange tidsbil-
der fra Solør. Den kan kjøpes ved henvendelse 
til forfatteren, som bor i Våler, tlf. 416 65 117. 

Gamle Grue kirke, etter informasjon om 
hvordan kirken så ut. Tegnet av Knut  
Kjeldsen, som er Else Hannas ektemann.

Grue kirke. Her ble Eli Olsdatter konfirmert i 

1837, ni år etter at kirken var innviet. Her ble 

hennes tre yngste søsken døpt, og her ble 
hennes foreldre begravet. Foto: Ole Kristian 

Tendø, som er Elis tippoldebarn. Han er 
bussjåfør på ruta mellom Kongsvinger og 
Elverum. Ole tok bildet fra bussen på veg 
nordover. 
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Du har kanskje hørt det? En ny prest er blitt 
tilsatt i Grue og Åsnes. Det er meg! Jeg heter 
Janne Sannesmoen og begynte 10.januar i 
stillingen som prostiprest, med fast kontor-
plass på Kirkekontoret i Grue. 

At jeg er prostiprest betyr at jeg kommer til å 
jobbe på tvers av begge soknene. Dere vil 
sikkert møte meg i gudstjenester, gravferder  
og i konfirmantarbeid. 

Før jul avsluttet jeg teologi studiet på 
Menighetsfakultetet i Oslo. Jeg har vært 
student i 5 år. Nå er det godt å jobbe som 
prest på full tid. Mens jeg var student var jeg 
så heldig å få lov å jobbe som vikarprest i både 
Grue og Åsnes – jeg er godt kjent i kirkene og 
på veiene i distriktet. Jeg er heldig som kan 
jobbe på et sted jeg både er kjent, og allerede 
kjenner de nye kollegaene mine. 

Mange spør meg hvorfor jeg valgte å bli prest 
i en alder av 50.  Ja, det kan man sannelig 
lure på, og selv har jeg spurt meg underveis 
i studiet om hvorfor jeg gjør dette, og hvor 
kreftene kommer fra. 

Det å jobbe som prest er et stort privilegium. 
Man jobber hele tiden med mennesker, barn, 
unge, voksne og gamle. Man blir veldig godt 
kjent med seg selv, og hvem man er som 
menneske. Å våge å bli utfordret både på seg 
selv og av andre, er en del av det å være prest.  

Men det er også slik man utvikler seg som 
person og menneske. Det er også et stort 
privilegium å kunne være student i voksen 
alder. At jeg skulle bli prest var egentlig en 
tilfeldighet. Da jeg skjønte at jeg kunne bli 
prest, valgte jeg å si opp jobben min og startet 

på teologistudiet en måned senere. Det gikk 
fort, og livet ble etter dette veldig forandret.  
Jeg har lang yrkeserfaring fra reiseliv. Jeg har 
jobbet i cruiserederi, reisebyrå, hotell og på 
flyplass. Kanskje ikke hva man forbinder med 
en prest. Jeg er oppvokst som misjonærbarn 
på Madagaskar og gikk på amerikansk 
internatskole i Kenya i tre år. Jeg har alltid hatt 
et tett og nært forhold til kirken og til Gud. 

For meg er kirken i Norge en viktig samfunns-
brikke. Den står for gode verdier for oss 
mennesker, og den inviterer oss til å reflektere 
på hvem vi er, både i forhold til andre mennesker 
rundt oss, og hvem vi er i forhold til Gud. 
Det skal være godt å komme inn i kirken, og 
kjenne på Guds kjærlighet og omsorg for oss. 
Jeg ser frem til å møte dere alle som jobber og 
som er engasjert i kirkelig arbeid. Alle gjør et 
viktig arbeid for fellesskapet, for ungdom og 
for barn, for gammel og for voksen! 

Jeg ser også frem til å bli bedre kjent med 
befolkningen i Solør. 

Jeg vil hilse dere med Jesu sine ord i Matteus 
5, 14-16. ”Dere er verdens lys! En by som 
ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke 
tenner man en oljelampe og setter den under 
et kar. Nei, man setter den på en holder, så den 
lyser for alle huset. Slik skal deres lys skinne for 
menneskene, så de kan se de gode gjerningene 
dere gjør, og prise deres Far i himmelen”. 

Vi skal være synlige for alle og for hverandre. 
Å være lys i verden er å være Jesu hender og 
føtter, hans øyne og ører i møte med hverdagen. 
Fred være med dere! 

Hilsen Janne

KJÆRE LESER! 
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Grue kirke 1. juni 1969
Hans Anton Bekken  
Morten Gunder Berg
Thor Bredvold
Håkon Hagen
Roar Hansen
Ola Jensrud
Arne Johnny Langberget
Aage Næss
Stein Roger Ottesen
Trygve Osvald Stendahl Resell
Kjell Skaraberget
Hans Egil Sletten
Arne Magne Skavåsen
Bjørn Steen
Vidar Tuer
Willy Tønnesen
Frode Lorang Vestmo
Johnny Solvang
Ragnhild Berntsen
Britt Haugen
Lill Haugen
Brit Grinden
Gerd Marit Hengebøl
May Lindberg
Kari Kjensmo
Randi Kjensmo
Marit Lerdal
Else Marie Holtmoen
Marian Ottesen
Gunn Rauken
Grete Rismoen
Torbjørg Sillerud
Liv Rita Sundkøyen
Ingeborg Svarstad
Britt-Reidun Thomassen
Bergljot Woll
Lisbeth Ødegård

Grue kirke 8. juni 1969
Tage Kristian Aurbekkholen
Martin Georg Bjerke
Bjørn Fjeldseth
Frode Gunnar Baanrud
Håvard Borge Frysjøenden
Knut Gjedtjernet
Egil Gunnar Goplen
Per Martin Hynne
Terje Kolstad
Hein Korsmo
Jan Gram-Larsen
Jan Erik Nybo
Stein Erik Rugsveen

Kjell Johnny Rønning
John Arne Sveen
Roy Stener Sæthern
Øystein Sørby
Bjørn Magne Tomterstad
Per Arne Vestmo
Thore Christian Woll
Erik Østre
Arne Olav Østvang
Gunn Olaug Bråten
Tove Bråten
Reidun Enger
Anne Turid Gjeterud
Helle Holmsen
Ingvild Hytjanstorpet
Unni Jørgensen
Cecilie Larsen
Lill Thorbjørg Lindstad
Grethe Lund
Marit Helene Meldahl
Ragnhild Nesbråten
Aud Mona Nymoen
Erna Opsahl
Liv Anni Smestad
Kari Elisabeth Sæternes
Unni Steen
Anne-Lise Sørensen
Anne Grete Westerbakk

Grue Finnskog kirke 
6. juli 1969
Liv Helene Bekkeli
Ann Merete Furuberg
Sigrun Alice Hedstrøm
Bente Marie Hytjanstorpet
Anne Langbråten
Marta Margrethe Leikåsen
May Helene Leikåsen
Wenche Elinor Olsen
Eva Råberg
Elin Løvberg
Liv Venche Westby
Grete Marie Nybrenna
Tone Elisabet Hestbråten
Geir Christoffersen
Bill Kjetil Lintorp
John Olav Jonsson
Roar Michal Nyvold
Nils Einar Wiger
Knut Aksel Vestlien
Bjørn Arild Berg

50-års konfirmanter
i Grue kirke og Grue Finnskog kirke

Sak 1   Godkjenning av innkalling.
Sak 2   Godkjenning av saksliste.
Sak 3   Valg av møteleder, referent 
  og to protokollunderskrivere.
Sak 4 Menighetsrådets årsmelding
  samt alle underutvalg.
Sak 5 Regnskap.
Sak 6 Budsjett.
Sak 7 Innkomne saker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte 
må være oss i hende 22.02.2019.

Sakspapirene vil bli lagt ut på Kirkekontoret 
og kan fås der.

VELKOMMEN

Kirkenær, 22.01.2019
Solveig Petra Hansen, leder

Årsmøte
ÅRSMØTE I GRUE MENIGHETSRÅD,

SØNDAG 17. MARS 2019

UMIDDELBART ETTER 
GUDSTJENESTEN

STED: KIRKESTUA
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Biskop Solveig Fiske sin visitas i Grue og 
Grue Finnskog dokumenterer menighetsbladet 
med bilder tatt av Kim André Lindberget og 

Arne H. Andersen. Mer informasjon kan leses på 
kirkekontoret.

BISPEVISITAS 27.-29.NOVEMBER 
OG 2.DESEMBER 2018

Biskopen sammen med vertskapet i 

Tvengsberget.

Dag Råberg om Finnekulturen 
i Tvengsberget.

Eli Furuberg leser fra Porkalafela.

Grue Finnskog sangkor på 
kulturkveld i kirken. Mørgenbønn i Grue Finnskog kirke.

Sinikka Langeland.

Biskopen i samtale med barnehagebarn 

under krybbevandringen (se side 21)
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Grue service avd bilpleie.

Informasjon om Grue service.

I møte med diakoni.

Kirkekaffe Grue rådhus.

Kulturkveld i 

Grue rådhus.

Lunsj på eldrehuset.
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Middag på Frivillighetens hus.

Morgenbønn Grue kirke.

Møte med rådene.

Panelet på møte om utenforskapt - innenforskap.

Panelet på møte 
om utenforskapt 
- innenforskap.

Visitasgudstjeneste etter LysVåken (se side 21)

Åpning av nytt kontor.
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Gjennom sang og berøring knyttes kontakt 
mellom foreldre og barn. Sang og musikk er 
viktige stimuli for barn, og det kan man ikke 
begynne med for tidlig. Bli med og syng! Vi 
møtes i kirkestua til sangsamling og avslutter 
med felles lunsj. Tilbudet er for alle barn 
mellom 0-1.5 år sammen med mor, far eller 
en annen voksen. Dette er også en fin måte å 
treffe andre med barn i samme aldersgruppe på.

Du trenger ikke melde deg på, her er det bare 
å møte opp. Vi har laget en facebook-side for 
trosopplæring i Grue. Bli gjerne med i gruppa 
og få oppdateringer/forandringer der.

Håper vi ses!

Datoer for våren 2019:
• Torsdag 14. mars kl. 11.30
• Torsdag 11. april kl. 11.30
• Torsdag 9. mai kl. 11.30
• Torsdag 13. juni kl. 11.30

VELKOMMEN 
TIL SANG 

Hilsen Anita

VELKOMMEN TIL BABYSANG I GRUE KIRKESTUE

Enkel språklære
Returnere     
betyr: å sende     
tilbake. Å returnere en pakke betyr  
å sende pakken     
tilbake til der     
den kom     
ifra. Å returnere et menneske betyr   
å sende     
vedkommende tilbake    
til det land denne personen    
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, 
født på     
Stord, har aldri     
vært i Etiopia. Å sende    
Nathan ut av Norge     
heter ikke å     
returnere.                
Det heter:     
Å deportere.
70 år etter Donau.

Like aktuelt nå som da det ble skrevet.  
Bjørn Nyland

av Jan Erik Vold

Else Karin Kvam

Det er jo litt rart at vi lever, vi som vokste opp den gang.
I en annen tid, hvor alt var enkelt og gleden var stor.
Og far var faktisk gift med mor. 

Da kjærlighet var det å sette grensen,
Hvor ”Pampers”-bleier var fremmedord
Og huden var robust og ingen fikk fluor.

Lykkelig forskånet fra psykologer
Og en passe avstand til skolens pedagoger,
Den gang barnehagen var nesten tom
Og søsken oppdrog den neste som kom.

Bad var et sersyn og ute var doen
Og klærne vi hadde var arvet av noen.
Et fjernsyn var aldrig vår barnevakt
Fantasien var rik med sin skapermakt.

Vi jobber, kan til og med lese og skrive
Selv de med kun 7 år på skoen har holdt seg i live.
Det er jo litt rart, ifølge eksperter
Burde vi alle hatt store psykiske smerter.

Og hvorfor er ingen av eldre årgang
”værsting” og ”tagger” med narkotrang?
Vi ble ikke siblad og bortskjemte pyser,
Vi lærte oss ansvar, fikk avsky for ”klyser”.
Med stolthet jeg føler at vår generasjon
Har livsverdier som tilleggspensjon
Historiens gang blir nok helt ignorert,
I dag er jo alt så vanvittig komplisert.

Det er litt rart
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Der detaljene teller!

Tlf.: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no • www.glomdalmaskin.no

Vi skaffer det aller meste  
av utstyr til jord og skogbruk

Tlf.: 95 00 47 83
snekkertjenester

gartnerarbeid

graving

vaktmester  
tjenester

Sammen er vi sterke!

Forenkling av stokkinnmating 
til vedprodusenter! Høy kvalitet! 
Produsenten har levert sagutstyr  

til store sagbruk i mange land  
og kontinenter i over 45 år.  

Dette holder sagbrukskvalitet!

STEGMATER 1

Stegmater 1 med frammatningsbord og lagringsbord Stegmater 1

FrammatningsbordPåhengsrulle Vedkeratt 4m

Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær  

Tlf: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no

Vi forhandler  Tajfun ved-
maskiner  og vinsjer!
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Frivillighetens Hus, 
Brannstasjonsveien 
1, 2260 Kirkenær
Ring Line 976 78 069 
eller stikk innom. 

BEGRAVELSESBYRÅET 
Ann Kristin Harbosen AS 
tlf 924 46 373 døgnvakt

Sole Blomster AS
Blomster til 

alle anledninger.

Salg av nye gravsteiner, benkeplater, kantstein 
og mur. Vi utfører også navnetilføyelse, 

oppussing, bolting ,og oppretting av 
gravminner.

Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209  2270 Flisa 

Tlf : 91740376
E-post:prod@flisasteinindustri.no

Tlf.: 62 94 83 20

F R I S Ø R S E N T E R

2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60

Lenas Salong
Tlf. 62 94 53 14

Eldresenteret, 2256 Grue Finnskog
- DIN FRISøR I NæRMILJøET - 

Åpningstider:
Tirs og fre: 09.00-16.00
Ons: 10.00-19.00
Lør: Etter avtale
Man. og tors: Stengt

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

Bank. Forsikring. Og deg.Bank. Forsikring. Og deg.

Frivillighetens Hus, Kirkenær: Billige lokaler til 
leie, egnet for dåp, konfirmasjon, minnestund, 
bursdag. Vi har ledige kontorer og arkivplass for 
langtidsleie, samt møte- og kurslokaler.
Ring: 62 94 40 25 eller 976 78 069.
Handikap WC og rullestolheis.

 

 

 

 

  

Tilbyr juridiske tjenester innfor  
følgende hovedområder
•	 Eiendomsmegling, skifte  

etter ekteskap og ugift samliv  
og ved oppgjør av dødsbo.

•	 Bistår i  straffesaker.  
God erfaring innenfor barne- 
fordeling, trygde- og arbeidsrett.

Jubileum 
Vi spanderer velkomstdrinken 

- ta kontakt for jubileumsmeny

Tlf: 62 94 66 66 • www.skaslien.no

Se åpningstider og info:
www.livetskrydder.com
Tlf. 95 79 68 18

Mer enn bare en buTikk, MidT i kirkenær SenTruM:
• unike dameklær med tilbehør • gaver 

• delikatesser • møbler • kunstglass • bilder

 33Grue menighetsblad nr. 5 • 2012

14   Grue menighetsblad nr. 1 • 2019



2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

«Frihet til å lære»
Solør Montessoribarnehage og skole tilbyr heldags barnehage 

og gratis grunnskoleopplæring. Vi er genuint opptatt av at hvert 
barn er unikt, kompetent og sårbart. Godt samarbeid mellom 

barnehage, skole og ungdomsskole.

Ta kontakt
Lisbeth Moe 40 02 83 41

Lisbeth.moe@solormontessori.no
Eller søk opp Solør Montessori på Facebook

Velkommen til et Gjestgiveri med tradisjoner
Hos oss kan du spise godt, holde ditt selskap - for 

små og store anledninger. Overnatting i hyggelige 
hotellrom. Bestille catering varm og kald mat. 

Kurs – og møtelokaler.

www.skaslien.no  •  gjestgiveri@skaslien.no 
tlf.: 62 94 66 66 

Nyt førjulstiden!

www.skaslien.no
gjestgiveri@skaslien.no • tlf. 62946666

-se vår nettside for våre arrangement-
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Grue Sparebank, beste 
bank i EIKA-gruppen på 
skadeforsikring i 2017.

Vi hjelper deg å ta gode valg

Snakk med oss angående dine 
skadeforsikringer, du vil neppe 
angre på at du tok kontakt!

En alliansebank i Gærbra bank fær vanli’ fælk
 62 94 91 00
    epost@gruesparebank.no
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2260 Kirkenær • 62 94 87 90 •  www.eltjenester.no

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Sikrer deg et bedre
inneklima både

sommer og vinter.
Kan fjernstyres.

Vi har også 
hyttemodell med

fjernstyring.

Kåret til markedets
beste!

TRENGER DU ELEKTRIKER?
Fra en enkel stikkontakt, utskifting av

sikringsskap til komplette installasjoner.

 

Vi pusser opp badet ditt
Ta kontakt for uforbindtlig tilbud

MORTÅV & RESILF 

2260 Kirkenærtak fiitressmortåV 
       RETSEMRERMØT DUREGAS ENRA 

933 74 874 :.flT 

helside Arne menighetsbladet.indd   2 19-11-07   13:08:43

Grue
Begravelsesbyrå
Mob. 917 48 095
2260 Kirkenær

Kongsvinger
Begravelsesbyrå

Mob. 913 93 784
2211 Kongsvinger

Vakttlf. dag og natt:  62 81 82 62

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

Kongsv begravelsesbyrå ann  26/2/10  10:50 am  Side 1
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GPS: 60O25’30.5”N12O24’06.5”E

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Tlf. + 47 901 75 084 

www.finnskogen.no – eva@finnskogen.no

VELKOMMEN TIL 
FINNSKOGEN KRO OG M0TELL

Finnskogen er unik og må oppleves!
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Skal du være konfirmant i 2020 må du se her!
Det vil bli nye tidspunkt for konfirmasjon i Grue fra 
2020, Det vil bli konfirmasjon siste helga i mai og 
første helga i juni. 

Siste helga i mai vil det være tre gudstjenester.
Lørdag vil det være to gudstjenester i Grue kirke, 
en kl. 11.00 og en kl. 13.00. Søndag vil det være 
en gudstjeneste i Grue Finnskog kirke kl. 11.00.
Første søndag i juni er det gudstjeneste i Grue 
kirke kl. 11.00.

Som dere sikkert har hørt, bruker vi å tilby 
konfirmantene å reise på konfirmasjonsleir til 
Kragerø en uke på slutten av sommerferien.

De som skal konfirmeres i 2020, vil da få tilbud om 
å reise 3. – 9. august 2019. Dette er en veldig fin 
leir med masse flott konfirmantopplegg, så sett av 
datoene!

Samtidig vil vi si at er vi er avhengig av at  
foresatte blir med for å kunne hjelpe til med 
matlaging, renhold, helseteam mm, hvis vi skal 
kunne reise. Foresatte og evt søsken har sin egen 
leir under uka og er kun nede på konfirmantleiren 

ved sitt «skift», så ungdommen behøver ikke være 
redd for at mor og far skal tråkke i hæla på dem.

Det vil komme mere info til våren, men ønsker å 
gå ut med datoene nå så dette ikke krasjer med 
ferier ol. 

NB! Det vil være informasjonsmøte for 
foreldre/foresatte/konfirmanter onsdag 
8. mai kl. 18.00 i Grue Kirke. Velkommen!
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Vi har hatt 4 samlinger i 2018. Der har barna fått 
tilbud om mange forskjellige aktiviteter. Vi har hatt 
natursti, pilkast, hobbystasjoner, bilspill mm.
Konfirmantene er ungdomsledere og vi har flere 
frivillige som stiller opp. 

Dette er et tilbud for alle barn, vi ønsker å lage 
et samlingspunkt for barnefamilier i bygda og vi 
møtes en lørdag i mnd i Grinder samfunnssal 
Det koster kr 20 pr gang og avslutter med enkel 
servering.

Følg oss gjerne på Facebooksiden Aktivitets 
klubben i Grue for oversikt over klubbdager.

Klubbdager frem til 
sommeren fra 
kl. 11.00 - 13.00:
• 23. februar
• 30. mars
• 27. april
• 11. mai
• 29. juni
 

Aktivitets klubben i Grue

Ungdomsledere på 
aktivitetsklubben 
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Første helga i desember møttes 12, 10 åringer til 
Lys våken i Grue Finnskog kirke. Tema var advent 
og kristuskransen. Det er spennende å overnatte  
i kirka. Det ble tid til både fortellinger, film,  
adventverksted, skattejakt og adventsamling. 

Lysvåken adventverksted

Ungdomsledere på lys 

våken 

Lysvåken «film stund»

3 av konfirmantene var ungdomsledere og 
overnattet sammen med barna i kirken. Under 
søndagens visitasgudstjeneste presenterte  
10- åringene og konfirmantene kristuskransen 
som levende perler.

Det ble en livlig gudstjeneste da årets 4-åringer 
kom til kirka for å få 4-års bok. Hele 21 barn møtte 
opp, og det hele ble avsluttet med kirkesaft 
bakerst i kirka. I forkant av utdelingen hadde vi 
en kvelds-samling der vi snakket sammen om 
vennskap, hva som skulle skje i gudstjenesten 
og hørte historien om det bortkomne lammet. 
Barna hjalp trosopplærer Anita med å finne alle 
lammene som hadde gjemt seg i kirka. 

UTDELING AV 4-ÅRS BOK

Under visitasen hadde vi krybbe-
vandring for barnehagene i Grue 
kirke. Der fikk barna høre jule- 

evangeliet, lære litt om de liturgiske 
plaggene og fargene som blir brukt i 
kirka. Biskop Solveig fortalte litt om 
Alf Prøysen, fortalte om kirkeklokkene 

og lærte barna en liten sang:

Til kirke til kirke
Nå kaller klokken kom bli med

Til kirke til kirke
Vi vandrer glad av sted

Vi pyntet juletreet og snakket om 
hva de ulike tingene kan bety som 

vi pynter treet med. 

KRYBBEVANDRING 
MED BARNEHAGENE 
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TIL GRUE
I Grue menighetsrådsmøte 6. feb 1942, det siste 
lovlige møte før nazi-prestene overtok, henvendte 
formann, Guttorm Nordby, seg til biskop Hille, 
som foreslo at Grue Indremisjon skulle kalle en 
prest til sekretær. Denne kunne da foruten å tale 
til oppbyggelse også forrette dåp og nattverd. 
Nazi-presten skrev et skarpt trusselbrev, dersom 
denne sekretæren ville bruke kirken. Så virksom-
heten foregikk på bedehus og i hjem.

15. okt 1942 ble ordinert prest, Jens A Thori, 
kalt til sekretær for Grue Indremisjon. Han 
tiltrådte 8. nov samme år og hadde med seg 
kone og ett barn. Arne A. Omsted hjalp til med 
finansieringen av fars prestestilling i Grue under 
krigen. Omsted og kona, Agnes, måtte gjemme 
seg under brua ved Omsted, da tyskerne beskjøt 
gården i april 1940. De sa: «Nå ber vi Fader 
vår!» Tyskerne kjørte videre, mens de overga sitt 
liv i Herrens hender.

Sommeren 1943 ble jeg født på Lillebjerke, 
kårboligen på Omsted, og Agnes var min 
gudmor.

FORHØR AV NORSK POLITI 1943 
– FAR SKRIVER
Den 5. januar ble jeg forhørt av grensepolitiet i 
Grue. Han spurte om jeg hadde døpt, viet eller 
begravet noen. Hvem hadde ansatt meg og lønnet 
meg. Han fikk rede på alt dette. Han sa at det  
var Grue menighetsråd (det nye) som ikke var 
fornøyd med meg. På mitt spørsmål om hvem 
som sto bak, sa han at det var nazi-biskopen, 
som nå var hjemme på besøk.

To dager senere, den 7. januar, kom han igjen. 
Han forlangte nå en erklæring av meg om at jeg 
avholdt meg fra å foreta vigsler og begravelser. 
Jeg bemerket da at vielser ikke ble foretatt av de 
fleste norske prester. Jeg spurte om han nektet 
meg å døpe. Han ringte til Statspolitiet i  
Kongsvinger og fikk det svar at dåpen var ikke 
medtatt i forbudet. Så var det begravelser. Etter 
samråd med biskopen hadde jeg ordre om ikke å 
sette altfor hardt inn når det gjaldt jordfestelser. 

Han fikk da med seg følgende skriftlig: «På  
forespørsel fra Statspolitiet i Grue erklærer jeg  
at jeg under min virksomhet i Grue avholder meg 
fra å utføre vigsler og jordpåkastelser.»

Den 29. januar talte jeg på et møte i Grue, hvor 
jeg også leste opp «Hilsen fra den midlertidige 
kirkeledelse» og kommenterte det med følgende: 
«Hva angår presten i statskirken i Grue, så har 
vi intet med ham å gjøre.» Og: «Hvis det skulle 
være noen ungdomsgudstjeneste her i Grue, så 
sender vi ikke barna våre dit.»

Tre dager etter, den 1. februar, kom grensepolitiet 
og forhørte meg om nevnte møte og spurte om 
jeg hadde fremkommet med de forannevnte 
uttalelser. (De var godt referert.) Jeg vedsto hva 
jeg hadde sagt og påviste for ham at nazismen er 
kristendomsfiendtlig.

Den 17. februar var en lensmannsbetjent hos meg 
og beslagla «Hilsen fra den midlertidige kirkele-
delse». På spørsmål om hvordan jeg hadde fått 
den «Hilsen» fra fikk han ingen opplysninger.

Den 15. mars kom grensepolitiet og forela 
meg følgende: «Da Grue soknekall f.t. er lojalt 
betjent, må pastor Thori enten avgi erklæring om 
at han vil avholde seg fra å blande seg opp i den 
konstituerende sokneprests arbeid i statskirke- 
menigheten, eller han må fraflytte distriktet: 
Solør – Vinger – Odal».

Kirke- og undervisningsdepartementet
Oslo 20. feb 1943
R. Skancke
 
_____________________________
Sigmund Feyling

Den 19. mars svarte jeg: «Jeg er gjort kjent med 
Kirkedepartementets skriv av 20. februar d.å. 
hvori det heter: «Da Grue soknekall o.s.v.» Jeg 
vil i den anledning meddele at jeg ikke blander 
meg opp i den konstituerende sokneprests arbeid 
i statskirken.»

Kort foredrag av Ragnhild Thori om arrestasjonen av 
hennes far, Jens A. Thori (prest i Grue Finnskog) 
1. juledag 1943 - I forbindelse med bispevisitas i grue.
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Jeg fortsatte som før med å holde gudstjenestelige 
møter i hjemmene ved bisettelser og begravelser, 
dog ikke gravkapellet.

Den 29. november ble jeg kalt til Grue preste-
gård. Nazi-soknepresten henstillet til meg på det 
alvorligste å innstille min dåpspraksis. Jeg sa: «Å 
forrette dåp er jo å forkynne evangeliet og De vil da 
vel ikke hindre meg i det?» Han: «Jo, det er jo så, 
men det blir så vanskelig med kirkebokføringen.» 
Jeg: «Det måtte vel kunne gå an å finne en 
ordning.» Han: «Jo, men som prest og partimann 
kan jeg ikke finne meg i det, slik det nå er. Jeg 
henstiller til Dem alvorlig å tenke over dette.»

Den 15. desember ble jeg på ny innkalt til nazi-
soknepresten. Han gjentok sin «alvorlige  
henstilling». Jeg kunne nok døpe, men det måtte 
bare være rent unntakelsesvis. Jeg: «Hva mener 
De med det?» Han: «At det er barn av slekt og 
venner.» Jeg: «Men jo lenger jeg er her, jo flere 
venner får jeg, hvor mange skulle der bli i  
tilfelle?» Han: «Ca 10 for året.» Jeg: «Vi får se 
på det. Jeg kan ikke si noe bestemt.»

1. JULEDAG 1943 – FARS HÅNDSKREVNE 
NOTAT 
1. juledag 1943 dro jeg tidlig avsted om  
morgenen for å ha høymesse på Svullrya bede-
hus, Grue Finnskog. Det var nydelig soloppgang, 
stille og godt i skogen, så jeg riktig nøt sykkel-
turen. Gudstjenesten gikk sin vante gang. I min 
preken sa jeg bl.a.: “I julen skal vi også huske på 
dem som har det vondt, syke, gamle, ensomme. 
La oss heller ikke glemme de ca 50 avsatte og  
20 fengslede prester og biskopene som har 
taleforbud. Det er heller ikke så greit for dem i 
denne tid.” Og i kirkebønnen etter «…dem som 
lider trengsel for rettferdighets skyld”, føyde jeg 
til: “Vi minner deg om biskop Berggrav, professor 
Hallesby og Ludvig Hope.”

Etter at jeg hadde lyst velsignelsen, gikk jeg ned 
til utgangen for å håndhilse på hver enkelt og 
ønsket God jul. Da alle var gått, sto det igjen 
en herre, kledd i skibluse og knickers. Jeg hilste 
også på ham og ønsket God jul. Han: “Dette er 
det tyske sikkerhetspolitiet”, sa han og viste frem 
sitt pass. “Jeg må snakke med Dem!” Jeg ble nok 
sjokkert med en gang. “Vær så god,” sa jeg. “Hva 
er det det gjelder?” Han: “Det vet De nok!” Jeg: 
“Nei”. Han: “Jo, De skjønner, De kan ikke preke 
slik som De har gjort i dag! De sår hat mellom 
folk – og De skulle jo forkynne kjærlighet!” Jeg: 

“Jeg kan ikke være en kristen og bære hat til 
noen.” Han: “La meg få se Deres manuskript.” 
Det fikk han. Han snakket flytende norsk. Etter 
en kort samtale, kom det så: “De får bli med til 
Kongsvinger!” Jeg: “Det har jeg ikke anledning 
til. Jeg skal døpe flere barn.” Han: “De må bli 
med!”

Så var jeg arrestert! Det var lite hyggelig. Da jeg 
ennå ikke hadde fått av meg prestekjolen, måtte 
tyskeren følge med inn i et sideværelse, hvor jeg 
tok av meg prestekjolen. Dette likte jeg ikke, for 
jeg hadde i jakkelommen et brev, “Hilsen mellom 
prestebrødre”, som jeg hadde tenkt å putte i 
ovnen, så ikke tyskerne skulle få tak i det. Det 
gikk ikke.

Så bar det avsted til et ungdomslokale i nær- 
heten, hvor et vaktkompani holdt til. På veien dit 
kjente jeg meg tafatt. Jeg hvilte flere ganger for 
å puste ut. Tyskeren var ellers høflig og sa han 
hadde fått meget ut av min preken. Jeg skulle 
bare ikke ha nevnt prestene. På spørsmål fra meg, 
fortalte han at han var gift og hadde sin familie 
i Berlin. Jeg: “Hvordan har Deres familie det?”  
Han: “Det kan De vel tenke Dem, når det  
kommer stadig bomberaider over Berlin!” Det 
kom noe vemodig i stemmen hans, så jeg måtte 
føle medlidenhet med ham. På ungdomslokalet 
ringte han til Mathisen, sjefen for Sikkerhets- 
politiet på Kongsvinger, og fortalte hva jeg hadde 
sagt. Det var nok. Jeg ble kroppsvisitert. Alt ble 
tatt fra meg - unntatt mitt lille Nytestamente.  
Det fikk jeg beholde.

Og så bar det til Kongsvinger. Heldigvis fikk jeg 
gå av ved bedehuset og gitt beskjed om at jeg 
ikke kunne komme i barnedåpene. Og videre ba 
jeg vennene ringe ned til min kone og si at jeg 
ikke kom hjem, da jeg var arrestert. Det var verst 
for henne som satt hjemme med de to små barna. 
Og da jeg dro avsted, ba jeg dem huske meg i 
bønn. Det var ikke noe hyggelig å være arrestant. 
Uvissheten om hva som ville møte meg, var det 
verste.

I fengselet på Kongsvinger ble jeg overlevert til 
en hyggelig vaktmann. Han tok så fram fengsels- 
journalen for å føre meg inn i den. “Deres 
stilling?” “Prest”, sa jeg. “Prest?” gjentok han 
forundret, “men hva i all verden har De gjort 
for noe?» Jeg gjentok hva jeg hadde sagt i 
prekenen. Da rystet han på hodet: “Det var da 
også noe å bli tatt for!” Han skrev: “Siktet for å 
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For en tid tilbake ble Tommy Michaelsen tildelt 
Frivillighetsprisen. Gjennom begrunnelsen får vi 
blant annet vite at han startet gospelkor og var 
med å arrangerte Håp-konserter. 
- Jeg kommer ikke til å slutte med det jeg tror på, 
sier prisvinneren. 
- Det er en ære å være med og dele ut prisen. 
Mye flinke folk, sa varaordfører Åse B. Lilleåsen. 
Fire kandidater var nominert.

TOMMY FIKK 
FRIVILLIGHETSPRISEN
Tekst: Per Chr Uggerud

ha fremkommet med visse uttalelser.” - Så fulgte 
han meg opp på celle nr. 20. Det var godt å få 
sitte ned og komme til hektene etter alt dette. 
Men tankene var ikke i ro. De var hos kone og 
barn. Hvordan skal det gå med dem? Og så kom 
jo tanken på fremtiden: Hva vil de gjøre med 
meg? Pine meg? Skyte meg? Og hva så med mine 
kjære? Ja, det kommer så mange tanker, når en 
sitter slik alene.

Da hadde jeg en utvei: Bønnen og Ordet. Men i 
bønnen kom også tanken på ham som arresterte 
meg. Jeg følte ingen kjærlige tanker for ham. Og 
da ble det stengt mellom Gud og meg.
Så leste jeg en salme, nr 632 i Salmeboken, der 
det heter:
 «O, Herre, smelt vårt hårde sinn
 At vi vår skyldner med oss inn
 I nådens favn må drage.»
Da måtte jeg erkjenne at jeg var en synder som 
trengte nåde. - Da kunne jeg be for tyskeren, 
ja, jeg syntes jeg kunne rekke ham hånden å si: 
«Kom, la oss gå til Herren!» - Så kom freden 
over meg, og jeg var sikker på at Gud nok også 
ville sørge for mine kjære.
Da kvelden kom, sovnet jeg godt. Gud var nær!
Disse inntrykk vil jeg alltid prøve å bevare! – Så 
hadde jeg jul allikevel!

Fortsetter neste nummer.

Kilde (ang Grue menighet): «Kirke og menighet i 
Grue gjennom 150 år»

Det ér itt’nå rart’n blir
rådlaus i hjertet

nér enda eitt jordisk år har gått,
og du sitter og skätter

i lause lufta –
og ingenting særlig

har du färstått
 tå hå som ér meining

med dette hére.
Ja, bortsett frå det, da –

å spå om véret.
Og alt det du stræva, -

og alt det du kava!
– Men némmere kommer du

likevel grava. 
Om peng’sekken din
vart aldri så stinn, -
i Himmeriks Bank

får du ingenting inn.
Jo, hjalp du einn stakkar

med avdrag og lån,
så slepper du kanskji

frå Satans gå’n.
Men alt detta dér

veit vi ingenting om,
så je sitter nå hér 
og ér like dum.

Kanskji det hjelper
med sprit oppi koppen?
– Det skær da i hvert fall

bevara kroppen.

TANKER VED ÅRSNU
av Tore Hestbråten
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Trekningslister

GRUE SANITETSFORENINGS BASARBORD PÅ JULEMESSA 24.11.2018

Karaffel + fat fra Magnor Anne Lise Jensen
Krem fra Clarins Anne Dorothea Woll
Krem fra Clarins Anette Møllerud Engebretsen
Julekaker Anne Hammer
Pute  Connie Clemson
Bordlampe Anne Dorothea Woll
Bøtte m/vaskemidler Ingrid Bjørnstad
Babyjakke Fam. Meland
Fotbad Reidun Carlsen
Kaffe, te og godis Fam. Geir Furuberg
Mugge fra Porsgrunn Porselen Kari Holmen
Matkurv Undis og Ivar Rismoen
Stoffveske Fam. Geir Furuberg
Diverse juleting Rønnaug Lingaas
Håndkle og såpe Marte Skoglund
Liten nisse Ella Rismoen
To hvite heklebrikker Ella Rismoen
Gavekort fotpleie Anne Hammer
Gavekort fotpleie Marie Fuglestved
Konfekt Birgit Enger
Fruktkurv Fam. Lill Beate Bråten
Strikkeboka ”To rette og en vrang” fra NKS Birgit Enger
Stor nisse Fam. Øvergård, Grinder
Fruktkurv  Sonja Kalfoss
Gavekort på 500 kroner Ingrid Bjørnstad
Fruktkurv Inger Lise og Sverre Skarabråten

Rett trekning bevitnes. Kirkenær, 24. november 2018
Guri Snapa og Britt Bråten

GRUE HUSFLIDSLAG – TREKNING 08.12.2018

1. Nisse familie Kaja Haug
2. Vevd løper Gunn Frysjøenden
3. Grep vott Olav Støp
4. Røde votter Roy Hytjan
5. Grå votter Aina Briskerud
6. Forkle Gerd Kure Bjugstad
7. Sjal Grethe Myklebust
8. Veske i lappesøm Elbjørg Ringnes
9. Klokke Elbjørg Bjørklund
10. Nisse Torgeir Bekken
11. Quiltet løper Anne Mette Andresen
12. Tveband bok Rønnaug Evje

GRUE SANITETSFORENINGS KURVLOTTERI 
2018

1. Matkurv Berit Velten
2. Matkurv Bjørn Nyland
3. Gavekort-kurv Reidun Carlsen
4. Gavekort-kurv Undis Rismoen
5. Utstyrs-kurv Else Marit Gjedtjernet
6. Lys og varme-kurv Tindra Larsen
7. Kaffe-/tekos-kurv Ole Petter Åslie
8. Mors kurv Karin Kalnæs
9. Nygiftes kurv Merete Sundeng Austad
10. Fars kurv Reidun Jensrud

Rett trekning bevitnes. 15.11.2018
Arnfinn Brattli, Berit Steen og Kari Holmen

1. Solveig og Tore Bekken
2. Knut Lilleåsen
3. Bjørn Seigerud
4. Marit Berg
5. Hilde Nordlie
6. Tove Ørbog
7. Turid og Leif Tenåsen
8. Marie Fuglested

MØTEPLASSEN PÅ GRUE FRIVILLIGSENTRAL

9. Dag Arne Skulstad
10. Tove Bjørnevåg
11. Just Bakken Karlshaugen
12. Aud Aasheim
13. Familien Kjell Bye

Vinnerne er kontaktet. Tusen takk til alle 
som har støttet oss ved å kjøpe lodd!

Einn gong gikk vi flittig 
i kjerka hær søndag,
på første beink vi sætte æss ne,
det var je og a Tove
som likte å singe,
så tæill kjerka vi gikk
fær å gjæra akkurat det.

Der satt vi to småjinter 
med salmeboka i hånd
og sang om Gud Fader 

og deinn Hellige ånd,
vi følte æss nukk flinke
der vi satt og sang,
meinn salma var stutte
og prekna var lang.

Så det vara full itte så læingi
vår kjerkegang,
meinn je minnes det væl,
at vi satt der på første beink
og gamle salmer sang.

Kjerka 
der hemme

av Torill Ellinor
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Takkeannonser

Tusen takk for fin blomst på dagen min.
Hilda Helland

Takk for blomsten jeg fikk på dagen min.
Reidun Holt

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk til min 
80-års dag. (feil tekst i forrige utgave av bladet)
Magne Rismoen  

Tusen takk for de fine rosene jeg fikk på min 80-årsdag.
Leif Bye

Tusen takk for blomsten jeg fikk på min 85-årsdag.
Helga Kjelgren

Takk for oppmerksomheten på min 85-årsdag.
Åge Skyrud

Tusen takk for blomsten jeg fikk på min 85-årsdag.
Gerd Gjeterud

Hjertelig takk til Diakoniutvalget for omtanke og 
blomst på min 90-årsdag.
Solfrid Hordvik

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 90-årsdag. 
Astrid Sillerud

Takk for blomsten jeg fikk til min 90-årsdag.
Marit Colbjørnsen

Tusen takk til Grue Finnskog sanitetsforening og Grue 
Finnskog menighet for de flotte blomstene jeg fikk på min 
90- årsdag.
Arne Aamodt

Til Grue Finnskog sanitetsforening
Tusen takk for blomster og sjokolade vi fikk til jul.
Anne og Alf Hansen

Til Finn Trylands etterlatte
Dølpa Skianlegg takker for pengegaven vi fikk til 
oppkjøring av skiløyper på Grue Vestside i anledning 
Finn Trylands bortgang.
For styret, Arne R. Hofosseter

Til Per Arne Flåseths etterlatte
Ansatte ved Grue omsorgsbolig takker hjerteligst for 
pengegaven i forbindelse med Per Arne Flåseths bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte v/ enhetsleder Liv Wang Pedersen

Hjertelig takk for all god omsorg, blomster og hilsninger ved-
rørende vår kjære mor Gerd Helene Bergsløkkens bortgang.
Bjørn, Gunn, John, Geir, Liv og Else Berit med familier

Til Grue Finnskog menighetsråd.
Tusen takk for blomsten på min 80 årsdag.
Hilsen Solveig Gullikstad

Døpte i Grue kirke
18. november 2018
Ole Oskar Lilleåsen Bakkebråten f. 13.07.2018

20. januar
Sigurd Vestmo Rolsdorph f. 02.10.2018
Billy Sandberg f. 07.10.2018

Døde i Grue sokn.
Torolv Ola Skasberg f. 1932
Hans Erik Uggerud f. 1940
Lars Magnus Trogstad f. 1997
Marit Skyttern f. 1926
Inger Otilie Bredesen f. 1925
Harry Myhre f. 1948
Ruth Nerstad f. 1926
Kirsten Jorun Roan f. 1944
Kjell Oskar Hvidsten f. 1931
Margit Julie Stemsrud f. 1927

Slekters gang
Paul Magnus Østre f. 1938
Kåre Sletten f. 1938
Ragna Marie Braaten f. 1922
Åse Hagen f. 1928

Døpte på Grue Finnskog
10. februar   
Tim Ødegården Bråten f. 31.10.2018

Døde på Grue Finnskog
Henry Skasberg f. 1932
Trond Skaslien f. 1934
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Benytt gjerne blomsterkort ved begravelser!
Grue: Kortene føres av Grue Sparebank og  
Sparebanken Hedmark. De koster kr. 100,-.
Grue Finnskog: Blomsterkortene på Grue 
Finnskog koster kr. 100,-, og er å få kjøpt i Grue 
Finnskog Forbruksforening.
Inntekten av salget går til menighetsrådenes 
blomsterfond, som bl.a. brukes til utsmykking i 
kirkene.
Det er selvfølgelig anledning til å gi mer, 
selv om minsteprisen nå er kr. 100,-.

GRUE PRESTEGJELD
Grue Kirkekontor, postboks 73, 2261 Kirkenær  Tlf. 62 94 10 40
Mandag – fredag kl. 10.00–14.00   
kirkekontoret@grue.kommune.no

Sokneprest: Morten Stensberg Mobil tlf. 913 87 696
Kapellan: Janne Sannesmoen Mobil tlf. 951 01 623 

Kirkeverge: Tore Ellefsen Mobil tlf.  977 31 500
Saksbehandler: Elisabeth Rolsdorph Braaten Mobil tlf. 482 26 538
Organist: Kim André Lindberget Mobil tlf. 952 77 422 
Trosopplærer: Anita Ødegården Mobil tlf. 905 43 017

Grue kirke/Grue Finnskog kirke:
Kirketjener: Tommy Andre Aas Mobil tlf.  916 68 400
Kirkegårdsarbeider: Tom Sollien Mobil tlf. 918 85 884

Menighetsrådsleder i Grue: Solveig Petra Hansen Mobil tlf. 900 45 423
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Inger Lise Korbøl   Mobil tlf.  952 34 611 
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg Mobil tlf. 412 85 183
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24. februar, 2. s i faste
Luk 9, 28-36
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse.
Takkoffer: Knutepunktet

3. mars, Fastelavenssøndag
Luk 18, 31-35
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste for store og små.
Takkoffer: Trosopplærings-
utvalget

6. mars, Askeonsdag
Mark 2, 18-20
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Askeonsdagsmesse.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

10. mars, 1. s. i faste
Matt 26, 36-45
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Ordinasjon av Janne 
Sannesmoen. Kirkekaffe i 
Festsalen, Grue rådhus.
Takkoffer: Diakoniutvalget
17. mars, 2. s. i faste
Luk 13, 22-30

GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse. Menighetens 
årsmøte. Takkoffer: Kirkens 
Bymisjon

24. mars, Maria budskapsdag
Luk 1, 39-45
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00. Høymesse.
Menighetens årsmøte.
Takkoffer:

GRUE KIRKE KL. 18.00
Jazzmesse. Takkoffer: 
Kirkemusikalsk utvalg.

7. april, 4. s. i faste
Joh 6,24-36
GRUE KIRKE KL. 11.00
Taizegudstjeneste med 
vandring. Takkoffer: 
Diakoniutvalget

14. april, Palmesøndag
Joh 12, 1-13
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse. Takkoffer: NMS

Med forbehold om endringer.


