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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!

Ved hvert årsskifte er det mange av oss som 
lover både oss selv og andre at nå skal saker 
og ting bli bedre. Enten det gjelder fysisk 
form, vekt, røyk- eller snusstopp, mer besøk, 
og så går det ikke lenge før vi ramler tilbake 
i gamle spor. Sjøl har jeg sluttet med å gi 
meg selv nyttårsløfter. Jeg satser heller på 
at jeg skal gjøre mitt eget liv så godt som 
mulig, for da blir jeg etter all sannsynlighet 
bedre både som venn og korsanger, kanskje 
endog som redaktør i menighetsbladet. Jo, 
jeg skjønner at det er et slags nyttårsløfte, 
men det er ikke noe annet enn det jeg har 
gjort de siste 15 åra! Og det har da gått så 
nogenlunde bra hittil!

Rundt om i den lille norske verden og i den 
litt større verden ser det imidlertid ut til at 
noen gjør alvor av sine nyttårsløfter – skape 
ufred, bruke makt, fordele skyld og ha en 
usvikelig tro på markedskrefter og egen 
fortreffelighet. Jeg har mine tvil om at de 
færreste av klodens såkalte ledere egentlig 
vil klodens beste, trolig bare hvis det gagner 
dem selv. Omsorg, medmenneskelighet, til 
og med kjærlighet tror jeg ikke de har i sitt 
vokabular. Jeg håper jeg tar feil! For tenk  

hvordan det ville se ut om nyttårsløftene 
var fred, demokrati, ansvar, solidaritet og 
selvinnsikt?

Før jul var det hyggelig å registrere god 
oppslutning om julegudstjenestene i kirkene 
våre, det samme gjaldt også da jula ble 
sunget – og spilt – inn. Det er et godt tegn 
at vi trekker sammen mot det som betyr noe 
for oss som mennesker, det være seg sosialt 
fellesskap, glede over kulturelle opplevelser, 
og kjenne på tryggheten som prestene på 
beste vis formidler for oss i den mørkeste 
tida på året.

Som «redaktør» er det fint å få tilbake-
meldinger. Mange sier at de leser bladet fra 
perm til perm, og det er veldig hyggelig. Da 
er det klart at noen finner ting som de ikke 
liker, også, og det kommer også til uttrykk i 
henvendelser. Redaksjonen vil gjøre så godt 
vi kan for å opprettholde kvaliteten, både i 
form og innhold. 

En programleder i et populært og alvorlig 
TV-program sier det så godt: 
Ta vare på hverandre der ute!

Bjørn Nyland

Fra redaktøren

 3Grue menighetsblad nr. 1 • 2020



Svenske Tomas Tranströmer har noen flotte 
linjer i et av sine dikt: «De som inte kan 
vistas någonannanstans än på sin framsida, 
de som aldrig är tankspridda, de som aldrig 
öppnar fel dörr och får se en skymt av den 
Oidentifierade – gå förbi dem!» 

Tranströmmer vil som så mange andre 
poeter slå hull i forestillingen vår om en vir-
kelighet som bare er fylt av sitt eget nærvær 
på en slik måte at dette nærværet fortren-
ger undringen og skyver troen på Gud ut i 
marginalene. Hans bilde på å åpne en feil 
dør, peker mot noe mange kjenner seg igjen 
i, å ikke ha kontroll, at glimtet vårt av «den 
Uidentifiserte» oftest skjer når noe glipper, i 
nederlagene, når livet presses. Når noe går i 
stykker. Når vi oppsøker baksiden av livene 
våre – «de som inte kan vistas någonan-
nanstans än på sin framsida» -, da er det 
vi skimter Gud som den ukjente, den totalt 
annerledes. Også nederlag og mørke gjen-
nomstrømmes av et Gudsnærvær. Gudsmø-
tene som Jesus gir mennesker skjedde aldri 
gjennom det velpolerte, det dannede og vel-
lykkede. Men det skjedde når Jesus ble budt 

inn og tok del i menneskers bakside, 
da skjedde forvandlingen, underet. 
Mennesker som aldri oppsøker sitt livs 
bakside, fylles ofte av et ødeleggende sinne 
og en fortærende selvforakt. Veien ut av det 
skjer gjennom nådefullt møte med Gud på 
baksiden av det polerte livet, i den mørke 
natten. Kristendommens store gåte er at 
fraværet av lys, det tilsynelatende fraværet 
av Gud, stille hvisker oss noe annet: «Gud 
er gjemt i fraværet», her lar han seg finne.
Guds virkelighet er alltid større, alltid mer 
omfattende og omsluttende enn vi kan fore-
stille oss. For noen er ordet «gud» knyttet til 
noe mennesker må, krav til tro, livsstil, krav 
til liv som er som dødt. Kanskje er det da vi 
trenger å bli minnet om virkeligheten som 
er større enn det vi ser, veier og måler? At 
vi til og med kan erfare at det i et sekulært 
samfunn likevel finnes det mange uventede 
dører som åpnes ved en feiltakelse og gjør 
at mennesker «får se en skymt av den 
Oidentifierade», den Gud som i Jesus Kristus 
har satt sin evige himmelstige på jorden.

Tekst: Morten E. Stensberg

Livets framside og bakside

Armelenke funnet på 
kirkegården sommeren 2019. 

Noen som savner?

Ta kontakt på tlf. 452 34 382

OBS! OBS!

Foto: K
im

 A
ndré L

indberget

13. desember 2019 

– jula ble sunget og spilt 

inn i Grue kirke
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21. desember ble det holdt en flott jule-
konsert i Grue kirke. 23 musikalske numre 
som gjorde det hele til en flott førjulskveld.
Orkesterleder Johannes Enger med band, 
åpnet med  «Jul i Svingen». Solistene 
Mari Bølla, Kate Gulbrandsen og Sandra 

Gulbrandsen ga publikum en musikalsk 
julegave, fylt med alt fra «Sonias sang» til 
«Helga Natt». Tommy Michaelsen sang 
«Helga Natt» fantastisk. Et verdig punktum 
ble «Deilig er jorden».

Vår jul - en flott konsert
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

2020 er her med nye utfordringer, gleder og 
sorger og alt annet hverdagslig. Også 
redaksjonen i Grue Menighetsblad ser 
utfordringer i det nye året, for bladportoen har 
gått opp, og det er vanskeligere å få nye 
annonsører og å beholde de som har støttet 
bladet til nå. Derfor er utgivelsene helt og fullt 
avhengig av at leserne betaler «årskontingent» 
- uendret fra 2019: 200 kr - eller 250 kr for 
adresserte forsendelser. Det kan gjøres ved å 
bruke giroen som kommer i nr 2/2020, eller ved 
å ta godt imot årets konfirmanter som kommer 

på døra for å få samlet inn kontingenten. Denne 
dugnaden gir penger både til menighetsbladet 
og til arrangementer som konfirmantene så 
gjerne vil være med på, men som koster! 

Redaksjonen vil også få takke nok en gang for 
alle små og store gaver til menighetsbladet 
fra både organisasjoner og privatpersoner. Det 
gjør redaksjonsarbeidet både lettere og mer 
meningsfullt. Godt nytt år til både lesere og 
støttespillere!

GRUE MENIGHETSBLAD 2020
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”Et menneske uten gudsfølelse - nei, 
det tror jeg ikke eksisterer.»

Innlandsdikteren Hans Børli setter ord på 
det mange av oss opplever, og som vi stad-
fester gjennom dåpen. Åtte av ti innbyggere 
i Innlandet er døpt, og med det medlemmer i 
Den norske kirke. 

Dere har nå valgt hver enkelt av oss i bispe-
dømmerådet, til å forvalte og videreutvikle 
kirken vår. Vi er svært takknemlige for den 
tilliten dere har vist oss i valget, og skal 
gjøre vårt beste for at kirken vår skal ha 
rom for alle. 

Folkekirken rommer det alminnelige livet. 
Her er det rom for tradisjon og kultur, og 
et hellig rom for livets milepæler, dåp, 
konfirmasjon, vigsel og begravelse. Det 
kristne budskapet om nestekjærlighet, er 
verdigrunnlag og bærebjelke. 

Bispedømmerådets oppgave er å «vekke og 
nære det kristelige liv i menighetene». 
Det skal rådet gjøre, gjennom å fremme 
samarbeid mellom menigheter og bispe- 
dømme, fordele statlige tilskudd, opprette 
og legge ned stillinger, tilsette kirkelige 
ansatte og legge planer og strategier. 

Hamar bispedømmeråd vil at kirken vår 
skal være mer synlig, mer relevant, og mer 
tilstede i folks hverdagsliv. Framover vil vi 
satse på dåp, og på rekruttering til stillinger 
i kirka. 

I dåpen feirer vi livet, tar imot Guds kjærlig-
het og blir del av det kristne globale felles-
skapet. Medlemsundersøkelsen fra 2019 
viser at 8 av 10 ville valgt å døpe barna sine 
i dag. Dette ønsker vi å imøtekomme ved å 
gjøre dåp mer tilgjengelig. I hvert prosti vil 
det i løpet av 2020 bli gitt tilbud om drop 
in-dåp.

Til tjeneste for folkekirken
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Prestemangelen er mange steder prekær. 
Det pågår et arbeid nasjonalt for å øke 
rekrutteringen til stillinger i kirka, og i 
Hamar bispedømme gjør vi i tillegg egne 
tiltak. Vi har som mål at flere nyutdannede 
prester vil se mot Hamar bispedømme, 
som et attraktivt sted å jobbe og bo.

Hamar bispedømmeråd vil at folkekirken 
i Hamar bispedømme skal være for deg 
og meg; hellige rom for alminnelige liv.
Takk for tilliten dere har vist oss.

Hamar bispedømmeråd
•  Gunhild Tomter Alstad, leder 
 (Åpen folkekirke)
• Inger Kragh Nyhus, nestleder  
 (Nominasjonskomiteens liste)
• Finn Ragnvald Huseby (Åpen folkekirke)
• Iselin Vistekleiven  
 (Nominasjonskomiteens liste)
• Lisbeth Sydbøge (Åpen folkekirke)
• Trond Rønning (Bønnelista)
• Lars Erik Flatø (Åpen folkekirke)
• Thomas Tinglum  
 (representant for prestene)
• Gunnstein Endal  
 (representant for de kirkelige ansatte)
• Biskop Solveig Fiske 

Foto: Halvard Bjørkås
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GRUE MENIGHETSRÅDS UTVALG:

Trosopplæring:
Solveig Petra Hansen
Lill-Anni Velten

Kommunikasjon:
Kjersti Nicolaysen
Morten Stensberg
Anita Ødegården

Diakoni:
Reidun Carlsen
Solveig Petra Hansen
Anita Ødegården

Kirkemusikalsk 
utvalg:
Ola Lilleåsen
Olav Skyrud

Ola Lilleåsen Leder + fellesrådet
Anita Ødegården Nestleder
Olav Skyrud Kasserer + vara for Ola i fellesrådet
Kim Andre Lindberget Sekretær
Solveig Petra Hansen Medlem + fellesrådet
Reidun Synøve F. Carlsen Medlem + vara for Solveig i fellesrådet
Lill-Anni Velten Møtende vara
Kjersti Nicolaysen Møtende vara
Stina Mari Lønmo Vara
May Liss Sørlie Rismoen Vara
Anne Hammer Vara

GRUE MENIGHETSRÅD

GRUE FINNSKOG MENIGHETSRÅDS UTVALG:

Trosopplæring:
Hege Løvberg
Rubi Synnøve Bøhmer

Menighetsbladet:
Inger Lise Korbøl

Diakoni:
Tove Nygård
Turid Wilhelmsen

Kirkemusikalsk/
gudstjeneste:
Turid Wilhelmsen
Rubi Synnøve Bøhmer

Inger-Lise Korbøl Leder + fellesrådet
Bjørn Olav Waalberg Nestleder + leder i fellesrådet
Tove Elisabeth Nygård Sekretær
Turid Spangen Wilhelmsen Kasserer
Hege Løvberg Møtende vara
Rubi Synnøve J. Bøhmer Møtende vara
Roger Hansen Vara + vara for Inger-Lise i fellesrådet
Liv Busch Vara
Sven Bundli Vara + vara for Bjørn i fellesrådet

GRUE FINNSKOG MENIGHETSRÅD

Nye menighetsråd 2019-2023
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Veileder VTA, Amanda Borge kommer 
fra Canada, og jobber på kjøkkenet 
på Grue service. Hun ble tipset om 
jobben av en som jobber der. Jeg og 
mannen min flyttet til Grue i 2016, 
sier Amanda, som synes det er fint 
å jobbe i den kommunen man bor i. 
Veilederen på kjøkkenet har blitt så 
godt tatt imot, og trives veldig godt 
med alle på «huset».

Vekstbedriften Grue service øker 
stadig, og man vokser jo på det man 
er god på, mener Amanda, som har 
jobbet på Grue service i 6 måneder. 
Amanda har jobbet i 8 år som 
institusjonskokk i Hakadal. Hun tok 
mastergrad i Oslo som spesialpedagog, 
og den trivelige kanadieren er glad i 
friluftsliv.

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Veileder 
Amanda Borge

Skjult rasisme?

Tenk deg at du står i kø for å komme inn 
på et utested for å feire 20-årsdagen din. 
Når du kommer frem til dørvakten får 
du beskjed om at du ikke slipper inn med 
«genser med rund hals». Ikke personlig 
ment, sier han som står i døren, men du 
må ha skjorte for å komme inn her. Du er 
ellers pent antrukket. To kamerater av deg 
kledd i «genser med rund hals» slippes inn 
uten problemer. For deg er feiringen over. 
Eneste forskjellen på deg og dem er at du 
har en mørkere hudfarge enn dine venner.

Nøyaktig dette opplevde vår sønn da han 
før jul skulle feire 20-årsdagen sin med 
venner på utestedet X på X. Jeg var tilstede 
da han kom hjem sammen med kjæresten 
den kvelden. Han var fortvilet og veldig lei 
seg. Han følte seg tråkket på, og vi er ikke 
i tvil om at han har blitt et offer for en 
kynisk og rasistisk motivert handling fra 
representanter fra X. 

Vår sønn er 100 prosent norsk. Men 
ettersom han er adoptert fra Sør Amerika 
har han en mørkere hudfarge enn de fleste 
av vennene. At han og andre med en annen 
hudfarge skal oppleve å bli diskriminert i 
Norge i 2020 er totalt uakseptabelt.

Skal vi vinne over den skjulte rasismen 
må vi tørre å si fra når noen tråkker over 
streken. Vi må slutte å le av rasistiske 
spøker, vi må slutte å bruke ord som 
oppleves diskriminerende og vi må 
begynne å behandle hverandre som like-
verdige mennesker. Og vi må ikke gi oss 
før vi er kvitt all form for rasisme.
 
Hilsen skuffet og frustrert far

– et innlegg på Facebook, 
litt anonymisert av Bjørn Nyland
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7. juni 1970 i Grue kirke
Monica Økstad
Annica Økstad
Mona Hordvik
Aud Elisabeth Bøgwald
Britt Stenshol
Hilde Rigmor Bråten
Tove Haugen
Anne Haugen
Inger Ragni Holmen
Inger Helen Paulsrud
Marit Helen Karlsen
Mona Hellen Telebond
Wenche Lill Dahl
Kirsten Johansen
Liv Nøkleberg
Anne Kristine Skraastad
Sonny Økstad
Sidsel Beate Aamodt
Kristin Huset
Anne Marie Furuberg
Eva Lis Klingenberg
Inger Marie Sankerud
Aud Karin Dahler
Øystein Johnsrud
Ottar Skaslien
Magnar Opsahl
Terje Rolsdorph
Ivar Hoff
Vegard Sjaatil
Ole Robert Bergh
Arne Ragnar Svensson
Ole Arne Frysjøenden
Stein Åge Gjedtjernet
Bjarne Ingar Hammer
Bjørn Arne Nordlund
Magne Edgar Martinsen
Jørn Ove Sæthern
Bjørn Sandvik
Erik Gjermshus
Bent Egil Jonassen
Dag Midttun
Harald Gunnar Berg
Erik Magnus Gunnarsrud

14. juni 1970 i Grue kirke
Kari Marianne Olsen
Tamara Karpow
Grethe Sandstad

Anne Marie Øvergård
Åse Anny Skarateppen
Britt Iren Einarsrud
Grete Toril Ås
Wenche Furuberg
Liv Grete Velten
Britt Vangerud
Lill Anita Sandberg
Thorbjørg Kristine Sand
May Borgny Ruud
Wenche Johansen
Kaja Helene Sillerud
Britt Ingunn Midtsundstad
Britt Søgård
Ingeborg Holter
Randi Westerbakk
Åse Meldahl
Anne Margrethe Rensmoen
Gunn Astrid Eriksen
Bente Nordbeck
Rigmor Helen Berger
Åse Irene Nesholen
Anne Beate Mella
Kjerstin Skyrudsmoen
Marit Haagensen
Hilde Hordvik
Roy Egil Bråthen
John Grinden
Kjetil Dammen
Jan Helge Raaberg
Bjarne Nesholen
Finn-Arne Østlie
Terje Bråthen
Carl Gjermund Haugen
Ove Åsmund Berg
Hugo Haugen
Tore Hansen
Arild Lindberg
Per Gunnar Haagensen
Thore Haagen Haagensen
Arnfinn Brattli

Konfirmanter som er 
undervist 1969/1970
Bjørn Hagen
Arne Thorbjørn Sund
Svein Erik Karlsen Wold
Per Løvstad
Olav Skyrud

Kjetil Bjørnerud
Håvard Volle Helland
May Kristin Skadsdammen
Laila Irene Steen

5. juli i Grue Finnskog kirke
Karen Sofie Thygesen Bjørklund
Mona Danielsen
Inger Beate Helgeberg
Elin Johanne Hermansson
Marie Johanne Holen
Rita Kirkesjøberg
Åse Heidi Lindstad
Anne Marit Løvåsen
Bente Ottoson
Ruth Kari Paulsen
Gerd Edel Tørmo
Bjørn Ove Gammeltorp
Geir Arne Hagen
Kjell Olav Holen
Arne Henrik Lukashaugen
Per Henrik Tvengsberg
Anders Wiger
Kai Wilhelmsen
Jan Erik Wålberg

Konfirmant som er 
undervist 19639/1970
Erki Halvorsen

50-års konfirmanter
i Grue kirke og Grue Finnskog kirke
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VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX
STEGMATER

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

STEGMATER
NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

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. 

Ann Kristin Harbosen AS 
Bønderneshus, Begravelsesbyrå 

og Blomsterbinderi 
Tlf 924 46 373

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
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Bilsalg • Bilverksted • Oppretting
Lakkering • EU-kontroll

Bruvegen 63, 2260 Kirkenær • Tlf. 62 94 76 55
www.triobilservice.no

14   Grue menighetsblad nr. 1 • 2020



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

Bruvegen 68, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 64 40

Web: www.weldingh.no

Nyt førjulstiden!

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

-se vår nettside for våre arrangement-

2260 KIRKENÆR - TLF.: 62 94 70 54

Solørveien, 2260 Kirkenær
Tlf. 629 49 900 - 629 49 901
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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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Sammen lager vi Norges 
beste mobilbank.
Takk til Kamilla og alle dere andre 
som gir oss tips til nye funksjoner.
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Seks barn fikk i år utdelt 4-årsboka «Fest på 
slottet» i Grue kirke. Da ble kirka pyntet til 
festgudstjeneste, og 4-åringene kledde seg som 
prinser, prinsesser og Batman for å markere at de 
alle er med i Guds rike, det som 4-årsboka handler 

om. 4-åringene hadde en samling i forkant av 
gudstjenesten der de hadde lek, bibelfortelling og 
kirkesaft. Under gudstjenesten var det påminnelse 
om dåpen, og da var det mulighet å komme opp 
til døpefonten.

Utdeling av 4 års boka, fest på slottet

Andre helga i desember møttes 12 tiåringer 
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, adventsverksted, skattejakt og 

adventssamling. Fire av konfirmantene var 
ungdomsledere og overnattet sammen med 
barna i kirka. Under søndagens gudstjeneste 
presenterte 10-åringene og konfirmantene
 kristuskransen som levende perler.

 Koselig med filmkveld i kirka.
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Velkommen til nytt år og nye aktiviteter i 
aktivitetsklubben i Grinder samfunnssal! Her er 
alle som ønsker det, hjertelig velkomne uansett 
alder. Det er hobbyaktiviteter, bilspill, bordtennis, 
småbarnssang og mye mer. Vi avslutter med 
enkel servering. Det koster 20 kr pr barn.

Datoer for våren:
Søndag 22. mars kl.13.00 - 15.00
Søndag 19. april kl. 13.00 - 15.00
Søndag 24. mai kl. 13.00 - 15.00
Søndag 13. juni kl. 13.00 - 15.00

Aktivitetsklubben

Velkommen!

BILDEGLIMT  

FRA AKTIVITETS- 

KLUBBEN

20   Grue menighetsblad nr. 1 • 2020



Foto: K
ristin Skaalerud 

Foto: K
ristin Skaalerud 

Konfirmantene 2019
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7. og 8. mars er det tårnagenthelg i 
Grue kirke. Vi løser mysterier, leker, blir 
kjent med kirka og har gudstjeneste med 
tårnvandring. Følg med i postkassa etter 
invitasjon!

MELDING TIL ALLE SOM FYLLER 8 ÅR I 2020 

Gjennom sang og berøring knyttes kontakt mellom foreldre og barn.
Sang og musikk er viktig stimuli for barn og det kan man ikke 

begynne for tidlig med. 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.
Du trenger ikke melde deg på, her er det bare å møte opp. 

Vi har laget en Facebookside for Trosopplæring i Grue.

Bli gjerne med i gruppa og få oppdateringer/forandringer der.
Vet dere om noen som kan tenke seg å være med så bare ta de med.

                                Håper vi ses
Datoer for våren 2020:

Torsdag 12. mars kl. 11. 30
Torsdag 16. april kl. 11.30

Torsdag 14. mai 11.30

Velkommen til sang!
Hilsen Anita

Velkommen til babysang 
i Grue kirkestue
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Christin Ødegården og Grinder Grendelag 
ble tildelt Grueprisen for 2019. Prisen fikk 
de for sitt gode arbeid for grenda, og for at 
de får til aktiviteter for alle. Frivillighets-
prisen gikk til Ingar Fjørtoft for sin 
mangeårige innsats i Norsk Folkehjelp, for 
arbeidet med å få til Frivillighetssentralen 
i Grue, og for sitt engasjement i Agnåa-
prosjektet.Liv og Arild Bonsak mottok 
Frivillighetsprisen for sitt engasjement og 
arbeid for mindreårige flyktninger. Ordfører 
Rune Grenberg delte ut prisene, og Hege 
Mobakk underholdt under utdelingene.

Tekst og foto: Per C. Uggerud

Velfortjente priser!

Bjørn Nyland
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Dagens treff startet som vanlig kl. 11.00, og 
det møtte ca 25 personer som fikk føle at 
vinteren var på tur med 8 – 10 minusgrader. 
Det var imidlertid god innetemperatur.
 
Etter at leder Gerd Saxrud hadde ønsket  
velkommen og organist Kim André hadde 
ledet oss igjennom allsang, var det klart for 
dagens gjest som var Bjørn Ottesen. Han 
hadde med sin siste bok - «Fra barkespade 
til Bachs messe i h – moll...», som tok for 
seg hans bakgrunn og liv fra han var født i  
1927. Han er 7. generasjon av rett nedad - 
stigende innvandrere fra Finnland.
 
Tidligere var det ikke så stas å være av 
finneslekt, men som mye annet er det nå 
blitt populært å kunne dokumentere sine 
røtter. Denne boka starter med omtale og 
sitat fra folkelivsgranskeren Eilert Sundt 

som gjorde sine reiser og registreringer 
fra 1850-tallet og utover mot 1880. Han 
registrerte at det var velstand og «sivilisert» 
oppførsel blant dem som mottok han, selv 
om det var forskjeller da som nå. Og ikke 
slik som mange gjerne ville framstille dem 
– som «det skadeligste ukrudt for landet 
som nogensinde nevnes kan ------». Men det 
passet inn i datidens embedsmanns -velde, 
og derfor i noen tilfeller gjorde det lettere å 
tilegne seg skogfinnenes livsverk.

Bjørn Ottesen ble født i Skasenden, og hans 
morfar – Tormod Elias Olsen – startet som 
omgangsskolelærer på Finnskogen i 1875 før 
han ble ansatt som første fast skolelærer 
i Skasenden i 1880. Skasenden ble etterhvert 
et lite «tettsted» på grunn av at de store 
barnekullene som vokste opp, dannet familier 
og slo seg ned der.

Referat
FRA DIAKONITREFF 05. 11. 19, I KIRKESTUA
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Deretter tok han mer konkret for seg sitt 
eget liv og uvikling i yrke, familie og sam-
funn. Han henviste oss til å lese boka hans! 
Men noen små stubber og betraktninger fikk 
vi. Et interessant innblikk i en ikke alt for 
fjern fortid gjennom et langt liv. Mange vil 
kanskje takke Bjørn – også i framtiden  
– for at han har dokumentert historien.

Etter dette innslaget var det som vanlig klart 
for fellesbespisningen ca kl 12, etter at bord-
verset var sunget. Under måltidet orienterte 
Solveig Petra Hansen om misjonsprosjektet 
som Grue menighet hadde valgt. Det var 
etter oppfordring fra biskop Solveig Fiske 
ved visitasen her i Grue at valget hadde falt 
på Stefanusalliansen og arbeidet med å gi 
noen av de mange tusen barn og deres 
familier, som lever av og på søppelfyllingene 
i Kairo, et verdigere og bedre liv. (Stefanus- 
alliansen er en misjons – og menneskeretts-
organisasjon som legger særlig vekt på tros-
frihet). I sin andakt belyste prest Morten E. 
Stensberg situasjonen for de gamle og store 
kristne menigheter/samfunn som har fått 
store vansker, og blitt sterkt minimert på 
grunn av vestens behov for naturressurser 
i områdene (bl.a. olje), og med påfølgende 
konflikter blant styrende krefter. Han leste så 
fra Jacobs brev om fordommer mellom fattige 
og rike, og som gjør oss til «lovbrytere» 
dersom vi bevisst gjør forskjell på folk.

Prest og menighetsrådsmedlem hadde 
det travelt med å nå et nytt møte på Flisa, 
mens vi øvrige fortsatte med åresalg og bra 
med gevinster som vanlig, og etter at vi 
hadde forsynt oss godt av bordets gleder. 
Denne dagen kom det inn 1690 kroner, 
noe som det ble takket varmt for.

Hyggetreffet ble avsluttet med mer allsang, 
før leder Gerd takket for møtet og ønsket 
vel hjem for alle ca kl 14.00.

Referent: Arne H. Andersen
Foto: Kim André Lindberget

Sent på kvelden
Ikke gi meg kallenavn,

men kall på meg med mitt døpenavn.
Ikke avskriv meg,

men skriv da heller til meg.

En kopp kaffe til, 
en meningsutveksling til, 

slik ble dagen god, tross alt, 
i nattens mulm glemmes alt.

Tell sovepillene dine, 
tell også tærne dine, 
tell også dine øyne 

så sovner du med lukkede øyne.

Les et kapittel til,
eller løp en runde til.

Morgendagen kommer likevel, 
bedre om du smiler likevel.

Gi meg bare et lite håp, 
et eneste lite håp.

Egentlig er livet lyst, 
bare vent til det blir lyst!

Bjørn Nyland
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Foto: K
im

 A
ndré L

indberget

SANITETENS 
JULEMIDDAG PÅ 

ELDREHUSET 
19. DESEMBER

Sang- og andaktsstunder
Peisestua kl 12.30

Onsdag 15. mars
Onsdag 15. april
Onsdag 13. mai
Onsdag 10. juni

Medvirkende menighetens prester 
& damene fra Sangtimen

Velkommen til både beboere og pårørende!
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Foto: K
im

 A
ndré L

indberget

DIAKONITREFF 

7/1-2020 

Far og datter ga hverandre en stor klem på 
flyplassen. Begge visste at dette kunne være 
deres siste møte – han var gammel og hadde 
ikke så lenge igjen, hun bodde langt unna og 
kunne ikke komme så ofte på besøk. Til slutt 
måtte hun gå til utgangen.

“Jeg er glad i deg. Jeg ønsker deg nok!” sa faren 
til datteren.

“Og jeg er glad i deg pappa. Jeg ønsker deg nok!”

En passasjer som sto i nærheten, kunne ikke 
la være å spørre hva de mente, når de ønsket 
hverandre “nok”.

“Det er en hilsen som er gått fra generasjon til 
generasjon i vår familie” svarte mannen.

“Det betyr: Jeg ønsker deg nok sol til at livet ditt 
blir lyst. Jeg ønsker deg nok regn til at du setter 
pris på solen.

Jeg ønsker deg nok lykke til at du bevarer 
livslysten. Jeg ønsker deg nok sorg til at selv 
de små gledene blir store.

Jeg ønsker deg nok fortjeneste til at du får råd til 
alt du trenger. Jeg ønsker deg nok tap til at du er 
takknemlig for det du har.

Jeg ønsker deg nok velkomster til at du holder ut 
den siste avskjeden.”

Så i dag ønsker jeg dere nok alle sammen :)

Nok......
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- Bære dom snart blir store,
fär småunger ér nåe räl!
Slik tenkte ofte han Tore.

- Og da kan dom klare sæ själ!

Men så vart dom plutselig vaksne,
og je vart gammal og stäl. 
Nå sitter je heilt aleine – 

og prøver å greie mæ själ.

Ho nærmer sæ fort – den tida – 
som handler og mark og mäl.
Men – så fekk je sjå a Ingrid –

med krøller og smilehäl.

Den vesle jintungen tôg
liksom tå mæ ei gammal bäl.

– Og bæssmora ér itte mindre søt, –
men ho veit itte om det själ!

SJÄL
av Tore Hestbråten

Helter
Ord...

ALENE
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Takkeannonser

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på 
dagen min.
Mary Smestad

Tusen takk for oppmerksomheten på vår 
70-årsdag.
Karin og Magnar Ødegården

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk 
på min 80-årsdag
Aase Johnsen

Takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Målfrid Kristine Brattli

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 
80-årsdag.
Agnar Marthinsen

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Kari Haugen

Takk for blomsten jeg fikk på min 85-årsdag.
Grethe Ottesen

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i 
anledning min 95-årsdag.
Anne Hansen

Tusen takk for fin blomst og hyggelig besøk på 
min 85-årsdag.
Ebba Ågot Furuberg

Hjertelig takk for blomst på min 85-årsdag.
Thorbjørg Olsen

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Inger Karin Akselsen

Eldres Venners hjertebarn takker hjerteligst for 
pengegaven i anledning Ragna Wolds bortgang.

Til Eline Ødegårdens etterlatte
Ansatte i Grue kommune HDO takker 
hjerteligst for pengegaven i forbindelse med 
Eline Ødegårdens bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte
v/ enhetsleder Liv Wang Pedersen

Til Anne Petra Norbecks etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til 
2.etg. nord i anledning Anne Petra Norbecks 
bortgang.
Med vennlig hilsen
Grue sykehjem, 2. etg. nord
V/Lene Willoch, avd.leder

Døde i Grue sokn.
Leif Holmen f. 1925
Reidar Oddmund Einarsrud f. 1936
Jorunn Rønning f. 1935
Ragna Margrete Wold f. 1925
Harry Ivlund f. 1931
Grethe Gulbrandsen Fossum f. 1945
Kåre Jørgensrud f. 1928
Magne Ottesen f. 1928
Per Arne Kalgård f. 1949
Per Kristian Aadnes f. 1941
Leif Ragnar Vangerud f. 1935
Kåre Edvin Lund f. 1928
Svein Botilsrud f. 1940

Slekters gang
Ellen Marie Halvorsen f. 1958
Lillian Helen Dahl f. 1939
Aslaug Fredbo f. 1929
Laura Korsmo f. 1925
Odd Berg f. 1929

Døde i Grue Finnskog kirke
Grethe Wormdahl f. 1946
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GRUE HUSFLIDSLAGS JULELOTTERI 2019

1. Blå tubesokker  Sonja Aasheim
2. Sokker  Lena Ørbog
3. Bosnia tøfler  Line Ebbell
4. Toalettmappe  Mari Skadsberg
5. Grytekluter og klokkestreng Fam. Fossum
6. Juleløper  Ella Rismoen
7. Nisse  Nicolay Fjeld
8. Barneforkle  Magnus Sjulstad
9. Forkle  Kjetil Bye

Solveig Søråsen

Trekningslister

GRUE FINNSKOG SANGKORS JULELOTTERI 2019

1. Gavekort 1000 kr   Inger Lise Korbøl
2. Gavekort 500 kr   Tor Arne Rønningen
3. Gavekort 500 kr   Nina Størkersen
4. Gavekort 500 kr   Lillian Rybråten
5. Gavekort 500 kr   Odd Wålberg
6. Julemat 1000 kr
 på Joker Grue Finnskog  Karin Berg
7. Fruktkorg 500 kr   Anniken Neby Jansson
8. Gavekort 1/2 velværedag
 på Finnskogtoppen   Bård Andersen
9. CD m/Grue Finnskog Sangkor  May Gullikstad
10. Bok av Tore Hestbråten  Elna Albertsen
11. Pakke   Bjørnar Smedtorp m/familie

GRUE SANITETSFORENINGS BASARBORD PÅ JULEMESSA 2019

Twist  Inger Lise Skarabråten
Sekk  Paula Bye
Lys og lysestaker  Mary Smestad
Håndklær   Åse Gyrid Solli
Håndsåpe, dusjsåpe, shampo og våtservietter Anne Torill Toverud
Shampo og balsam  Inger Lise Tveter
Olivenolje + krydder  Gunn og Henning Eid
Gavekort på fotpleie  Vesla Lindstad
Gavekort på fotpleie  Vegard Rismoen Sommerseth
To par ullsokker  Vesla Lindstad
Herreskjorte  Else Tryland
En sekk poteter  Jenn Tømmervik
Strikkeboka fra NKS  Gunn og Henning Eid
Strikkeboka fra NKS  Becky Ødegård
To sengesett  Karin Kalnæs
Blomst   Karin Kolstad
Nisse  Ivar Rismoen
Hotellpute  Ivar Furuberg
Shampo og balsam  Håvard Frysjøenden
Julehjerter  Erik Olav Steen 
Håndklær   Ivar Rismoen
Glasslysestaker  Anette M. Engebretsen
2 vinglass  Inger Lise og Sverre Skarabråten
Kaffetrakter  Else Risbergseter
Grønnsakskurv  Turid Tenåsen
Heklet sengeteppe  Else Risbergseter
Gavekort på 300 kr fra Skaslien gjestgiveri Gunn og Henning Eid
 
Rett trekning bevitnes. 29.11.2019 
Ella Rismoen og Britt Bråten 

GRUE SANITETSFORENINGS 
KURVLOTTERI 2019 

1. Matkurv 
 Anne Hammer
2. Matkurv 
 Vera Ochremenko
3. Gavekort-kurv 
 Hans Fleischer
4. Gavekort-kurv 
 Bent Sparby
5. Utstyrs-kurv 
 Inger Lise Tveter
6. Lys og varme-kurv 
 Turid Tenåsen
7. Kaffe-/tekos-kurv 
 Berit Norheim
8. Mors kurv 
 Camilla Nygaard
9. Barnas kurv 
 Elna Albertsen
10. Fars kurv 
 Knut Larsson
  
Rett trekning bevitnes.  
25.11.2019 
Arnfinn Brattli, Aashild Holth 
og Kari Holmen



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: Ola Lilleåsen Mobil tlf. 975 16 241
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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23. februar, 
Fastelavenssøndag
Kor 13, 1-7
GRUE KIRKE KL. 11.00
Karnevalsgudstjeneste.
Takkoffer: 
Steffanusalliansen

26. februar, Askeonsdag
Matt 6, 1-6.16-18
GRUE KIRKE KL. 19.00
Askeonsdagsmesse.

8. mars, 2. s. i fastetiden
Matt 15, 21-28
GRUE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste for store 
og små. Takkoffer: 
Trosopplæringsutvalget

15. mars, 3. s. i fastetiden
Luk 11, 14-28
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten.
Takkoffer: Kirkens Bymisjon

22. mars, Maria 
Budskapsdag
Luk 1, 26-38
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00. Høymesse.
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten. Takkoffer: 
Kirkens Nødhjelp

GRUE KIRKE KL. 18.00
Jazzmesse med Papa Pauls 
Tradband. Takkoffer: 
Kirkemusikalsk utvalg.

kirken.no/grue

Med forbehold om endringer.


