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Fra redaktøren
Hva skjer egentlig når en får «skrivesperre»? For en forfatter med tidsfrist fra
forlaget må jo det være et mareritt, eller han
som sitter med en fantastisk melodi og ikke
finner de rette ordene!

I all absolutt beskjedenhet har jeg det litt
sånn for tida. Kanskje er det den litt uforutsigbare våren som gjør det? Eller er det fordi
jeg har brukt opp alle ordene jeg har møtt?
Eller har jeg plutselig fått prestasjonsangst?
Gudene vet …..
Kanskje ligger det noe der? Hos gudene?
Eller hos Gud? Jeg har aldri vært en kirkegjenger, går sjelden til vanlig gudstjeneste –
til tross for at jeg gjennom mye tvil helt fra
konfirmasjonstiden har funnet fram til en
tro på en allmektighet som må ligge bak vår
eksistens. Jo eldre jeg blir, så blir jeg jo mer
og mer bevisst på at en dag er dette jordiske
livet over. Og hva venter da? Er det noe å
være engstelig for? Er det noe etterpå?
I alle fall prøver jeg å leve slik at jeg har
det greit med meg sjøl. Blant annet har jeg
begynt å trene – igjen! Nå gjør det faktisk
godt, både for kroppen og for sjelen, tror
jeg. Jeg går IKKE på ski, det ble slutt i 2005
etter et forferdelig mislykket forsøk på å
smøre ski. Nei, nei, ikke foreslå «felleski»!
Ikke vet jeg hva det er, men har hørt at det
skal være midt i blinken for slike som meg.
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Nei, jeg går på tredemølla, sykler, løfter,
presser, vrir og balanserer – inne!
Og så har jeg vært på mimre- og opplevelsestreff med gamle venner – på Mallorca!
Studievenner fra sommeren 1991 møtes med
ujevne mellomrom rundt omkring i Europa
der vi alle bor. Nå er det bare to av oss som
ikke er alders-pensjonister, men i 2020 skal
vi feire at da er vi det, alle sammen!
Og i mai skal jeg treffe russevenner fra 1963
– det blir spennende, også. I det hele tatt er
livet ikke så verst. I skrivende stund skinner
sola sterkere her enn på Mallorca, snøen
smelter og innkjørselen min er et gjørmehøl.
Jammen er det VÅR!
Til slutt: redaksjonen i Grue Menighetsblad
blir veldig glad hvis du som leser bladet,
bruker giroblanketten som følger med dette
nummeret. Prisen er den samme som
forrige år, men utgiftene er litt større, blant
annet porto. Årets konfirmanter har gjort
en finfin innsats med å samle inn bladkontingent, men opp i alt de unge i dag
strever med, rekker de ikke alle.
Og så må dere ha en fortreffelig 17. mai!

Bjørn Nyland
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17. mai program 2018
Grue
Kl.08.00
Kl.08.00
Kl.08.00
Kl.08.30
Kl.10.00
Kl.10.45
Kl.11.00
Kl.11.30
Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 12.55
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00

Flaggheising ved Domma Bru
Speiderne heiser flagget ved Grue Rådhus
Flaggheising ved Tjura skole
Bekransning av bautaen ved Domma Bru
Familiegudstjeneste i Grue kirke
Bekransning av bautaen ved Grue kirke
Kioskene åpner
Gruehallen:
Tale for dagen og appell ved 7. klasse.
Gruehallen er åpen for bevertning
Togoppstilling ved Gruehallen
Togavgang fra Gruehallen
Toget ankommer Grue alders- og sykehjem.
Musikk – korpset spiller.
Toget returnerer til Gruehallen via Finnskogvegen
Gruehallen er åpen for bevertning
Leker for barna
Fotballkamp mellom elever fra 7. trinn og foreldre/foresatte.

Entre Gruehallen kr 50,- pr. voksen inkl. smørbrød, kaker og kaffe.
Barn t.o.m. 10. trinn gratis inngang.

Svullrya
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30

Gudstjeneste i Grue Finnskog kirke
Toget går fra kirka til Eldrehuset med musikkorpset i spissen
Tale for dagen
Servering, leker for barn og unge, konkurranser og utlodning.

Entre Eldrehuset kr 50,- pr. voksen inkl. rundstykker, kaker og kaffe.
Barn t.o.m. 10. trinn gratis inngang.
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Velkommen!
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Velkommen

til 17. mai feiring i
Grinder Samfunnssal 2018
Kl.09.00
TALE FOR DAGEN ved Wenche Huser Sund
			
Sang ved Hege Pedersen.
Servering av kaffe, kaker og smørbrød
Gratis brus til barna.
Leker, natursti, kiosksalg og loddsalg

ALLE TAR MED MAT- ELLER KAKEFAT.
(Gjelder ikke eldre og enslige)
INNGANG KR.50,- PR. VOKSEN
BARN OG UNGDOM OPP TIL 16 ÅR GRATIS.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

DUGDAG

på kirkegårdene
GRUE SANITETSFORENING
Middag for alle pensjonister i Grue
holdes på Skaslien gjestgiveri onsdag
31. mai 2018 kl. 14.00.
Det vil bli servert tradisjonell middag
med dessert og kaffe.
Underholdning og utlodning.
Grue kirkegård:
Tirsdag 8. mai fra kl. 15.00
og utover (både ute og inne)
Grue Finnskog kirkegård:
Onsdag 9. mai fra kl. 17.00
Ta gjerne med:
• Bøtter og annet vaskeutstyr
• River/rake - gressklipper og lignende

VELKOMMEN!
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Påmelding innen 18. mai til:
Connie Clemson, tlf.: 91 81 75 80
Inger Lise Tveter, tlf.: 92 89 90 35

KONSERT
Grue Finnskog Sanitetsforening
arrangerer konsert med Erik Lukashaugen
på Eldrehuset tirsdag 8. mai kl. 18.00
på Eldrehuset. Velkommen!
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Pinseandakt
Morten Stensberg

Under påsken i fjor hentet jeg fram gamle brev
fra loftet, brev skrevet til mormoren min under
krigsårene, jeg har sett gamle bilder, av slekt og
familie. Jeg har kjent et mildt vemod av savn.
Jeg måtte forholde meg til at mitt eget liv også
rommer den samme flyktigheten som ble alle dem
som levde før meg til del. Om noen år eller tiår,
sitter kanskje noen å ser på bilder av meg, leser
det jeg har skrevet. Kanskje denne andakten til
og med? En dødeligs ord, fra et menneske som er
grepet av ordene om alle tings nyskapelse.
Når jeg har blitt til støv, til ingenting – hva forblir
igjen etter meg da? For livet er en bevegelse mot
en fysisk avslutning, mot død. Min egen død. I
møtet med døden er det bare ett liv og en død
som bekrefter unntaket fra regelen om at alle
bærer døden i seg; Jesu oppstandelse. Min egen
erfaring av død og dødelighet gir meg ingen gode
grunner til å tro at jeg selv kan utsette eller komme utenom denne slutten. Snarere tvert om. Men
i kirken har jeg også fått høre og se noe annet.
Kirken er betrodd hemmeligheten om dødens
endelikt. Men det er hemmelighet gitt videre fra
generasjon til generasjon av dødelige. Fra en

dødelig til en annen: hviskes et håp om udødelighet.
Det er nærmest som om Gud betrodde oss denne
hemmeligheten uten å gi oss noen varige erfaringer
av udødelighetens gjennomslagskraft. Skal vi si
noe om våre haltende erfaringer av udødelighet
skjer det gjennom bilder fra årstidene, våren og
sommeren, vekslingen mellom spirende liv og
død. En syklus vi selv føres fram på og faller ut
av, når vår egen tid er omme.
Med påsken betros vi på nytt hemmeligheten
dødens endelikt. Et håp som strider mot alt
håp. Et fremmed budskap om oppstandelse i en
virkelighet hvor den grunnleggende erfaringen
som forener oss er død og tap. Erfaringer som
til syvende og sist gir oss vissheten om vår egen
dødelighet.
For om mennesket visste at det var unntatt døden
ville det miste sin menneskelighet. Jesus var den
eneste som kunne gjenoppstå og fortsatt bære sin
menneskelighet inntakt. Jesus kommer ikke ut av
døden som et overmenneske, men som det nye
mennesket. Han er foregripelsen av det som en
dag skal skje med oss alle, som skal skje med alt
det skapte.

DALAI LAMA
Dalai Lama ble en gang spurt om
hva som overrasket ham mest ved
menneskeheten, og han svarte:
«Menneskene. De ofrer helsen for
å tjene penger, og bruker deretter
penger for å gjenvinne helsen. Og
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så er de så engstelige for fremtiden
at de ikke nyter øyeblikket.
Resultatet er at de verken lever i
øyeblikket eller i fremtiden; de
lever som de aldri skal dø, og så
dør de uten egentlig å ha levd!»
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INFORMASJON OM KONSERTER I GRUE
– og konserter med deltakere fra Grue
Onsdag 6. juni holder Glåmdal Kammerkor konsert i
Grue kirke på kveldstid. Der framfører koret – sammen
med profesjonelle musikere og solister – «Gloria in D»
av Antonio Vivaldi og «Magnificat» av Henning
Sommerro. Leder og dirigent er Ole Karsten Sundlisæter.
I dette koret er det flere sangere fra Grue.
Ole Karsten Sundlisæter bor på Holmgård i Grue,
dirigerer flere kor i vårt distrikt og driver prosjektet
«Holmgård kunst og kulturhjem» med bl.a. månedlige
lørdagskonserter med dyktige og kjente utøvere.
Søndag 27. mai framføres det store prosjektet «Rekviem»
av Wolfgang Amadeus Mozart i Hof kulturkirke.

Hof Oratoriekor, også med sangere fra Grue, ledes av
Ole Karsten Sundlisæter, denne gangen sammen med
profesjonelle solister og Hedmarken Symfoniorkester.
Dagen før framfører de samme aktørene verket i Vang
kirke i Hamar.
For første gang arrangeres «Holmgårdfestivalen»
hos Ole Karsten 15.-17. juni i og omkring den gamle
«Sætre-butikken». Her vil det etter hvert komme fyldig
informasjon om programmet i pressen, på nett og på
plakater. Allerede nå kan han friste med konsert lørdag
16.juni med Gruekoret – som denne gangen har med
seg Øyvind Roos, og søndag kveld – 17. juni – avsluttes
festivalen med Glåmdal Kammerkor.

FINNSKOGKONSERTENE

FRIDA ÅNNEVIK Visekonsert
Lørdag 16. juni kl.16.00
Halldor Røyne gitar

ANDERS EIDSTEN DAHL
Lørdag 15. september kl.16.00
Orgelkonsert

LARS ANDERS TOMTER bratsj
Lørdag 27. oktober kl.16.00
Trond Våge, orgel
J.S. Bach Gambesuitene

HANNE DAHLE Dukketeater
Lørdag 10. november kl.16.00
”Ringer i vann”

ANNE MARIT JACOBSEN
Lørdag 8. desember kl.16.00
Sinikka Langeland
Fra Istid til Nå” Hans Børli 100 år
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VISER, DIKT, KLASSISK, FOLKEMUSIKK,
JAZZ, BARNETEATER FINNSKOGORGELET,
KANTELE, SANG, GITAR, TROMMER,
SAKSOFON, TROMPET, BASS, SEKKEPIPE,
BRATSJ.
TIi Finnskogen kommer noen av Norges
mest spennende musikere og skuespillere
i en konsertserie som søker å løfte fram
Finnskogorgelet og gi et spennende
tilbud til Finnskogens befolkning og
tilreisende. Organistene som deltar er
blant Norges beste konsertorganister og
vil framføre både moderne orgelmusikk,
finsk orgelmusikk, verker av J. S Bach
solo i samspill med en annen musiker. Vi
vil også teste noe nytt, å ha dukketeater
for barn i kirkerommet! Hanne Dahle fra
Teater Krummelanke vil dra barna inn i
en eventyrlig verden, noe som vi håper
Finnskogens yngste vil sette pris på.
Vi vil også vil løfte fram dikting og musikk
fra Hedmark, Frida Annevik med egne
viser og Anne Marit Jacobsen og Sinikka
Langeland vil hedre Hans Børli på 100 års
dagen den 8. desember med konsertforestillingen ”Fra Istid til Nå. ”.
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BILDER OG SMÅPLUKK FRA AKTIVITETER I GRUE MENIGHET
Tekst og bilder: Arne H. Andersen
FRA DIAKONIUTVALGET – HYGGETREFF I
KIRKESTUA
Vår tidligere sogneprest Åge G. Hval og vår nytilsatte
sogneprest Morten E. Stensberg møttes ved en tilfeldighet
på diakoniutvalgets hyggetreff i kirkestua 6. februar i
år. Hval hadde deltatt i begravelsen for en god, gammel
kjenning, og vår nye sogneprest skulle holde en liten
andakt for deltakeren i diakoniutvalgets hyggetreff i
kirkestua. Hval syntes han måtte ta en svipptur innom
og hilse på og treffe noen av dem han hadde vært
sammen med i diakoniutvalgets oppstart, noe som ble
satt stor pris på. Et sammentreff var det også at begge
prestene kunne kalle seg «stangesokninger». Resten av
hyggetreffet forløp på vanlig trivelig vis med allsang,
lunsj, åresalg – som denne dagen ga 1350 kr brutto.
Spesiell gjest var Thorbjørn Bakke som sang bl.a.
«Hjembygden min» av Konrad Fjæråsen og ellers fra
Jim Reeves og Håkon Bankens mest populære sanger
ved siden av religiøst og populært repertoar.

HYGGETREFF I KIRKESTUA 6. MARS
Denne dagen var det vanlig hyggetreff i kirkestua, og
vel 20 frammøtte deltok i allsang og prat, felles lunsj
med påfølgende gode kaker og god kaffe. Sonny Økstad
hadde to sanginnslag – før og etter mat. «Åresalget»
med mange flotte gevinster fulgte så. Dette innbrakte
1260 kroner brutto denne dagen. Sogneprest Morten

Stensberg holdt en kort andakt om det å være menneske
– noe som kan arte seg forskjellig på»hjemmebane» og
ute i yrkessammenheng. Livet har sine faser med lyse
og mørke sider som veves sammen til å bli et helt liv.
Leder Gerd Saxrud avsluttet og lot sognepresten lyse
velsignelsen før vi avsluttet ved 14-tiden.

PÅSKETREFF PÅ GAS 23. MARS, KL. 11–13
BLÅ AVDELING
Ved høytider som jul og påske pleier diakoniutvalget
i Grue å ha ekstra gode tilstelninger for de beboerne
på GAS som kan og har ønske om å delta på samling.
Så også denne gangen (fredag før palmesøndag), som
samlet nesten 40 personer inkludert utvalgets hjelpere,
prest, organist og Sonny Økstad som hadde sanginnslag
mellom alle allsangstubbene som ble ønsket av de
frammøtte. Sognepresten åpnet med å ønske velkommen
på vegne av diakoniutvalget, og holdt så en liten andakt
ut i fra dagens tekst om kvinnen som salvet Jesu føtter
med kostbar salve, hjemme hos Simeon.
Deretter var det litt fellessang før servering av gode
kaker «av alle slag»! Praten gikk lett, og mye kaffe og
kaker «forsvant»! Slutningssalmen ble «Dine hender er
fulle av blomster» før sognepresten lyste velsignelsen.
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HØYMESSE SKJÆRTORSDAG 29. MARS KL. 18.00
Gudstjenesten denne dagen var lagt til kveldstid med
håp om at det kanskje kunne passe bede inn i en for
mange travel «hverdagshelligdag» før helgen for alvor
satte inn. Den samlet 6-7 personer ved siden av de fast
ansatte og frivillige medhjelpere og rådsmedlemmer.
Det ble en fin gudstjeneste for oss som var til stede,
men kirken er stor og vi var få. Det må antakelig føles
litt demotiverende for en prest å møte en slik «oppslutning». Med bakgrunn i hvorfor vi feirer påske,
hvilken betydning vår tilknytning til den lutherske
norske kirke bør ha for oss, og til glede for de ansatte
og frivillige som er med på å forberede og gjennomføre
tjenesten, så burde det vært flere til stede. (Kom gjerne
med innspill om hva og hvordan tjenestene kunne fenge
mer uten at de faste grunnsteinene i gudstjenestelivet og
kirkeåret blir svekket).
Leder av Grue Menighetsråd hadde med hjelpere laget
i stand et kveldsmåltid i kirkestua, med varm suppe
og nybakte horn til minimum 20 besøkende – som en
påminnelse om påskemåltidet for ca 2000 år siden, og
med håp om et byggende fellesskap etter gudstjenesten.
6 personer deltok på dette og hadde en fin stund som
godt kunne ha blitt delt med flere. Det kan jo minne litt
om lignelsen om mannen som bød inn vennene sine til
en fest for å feire en begivenhet, men hvor alle hadde en
eller annen unnskyldning for å utebli. Horpå han bød
tjeneren sin å gå ut i byen for å hente inn fremmede og
uinnbudte som da skulle få plassene til dem han trodde
var villige til å «stille på lag» med ham. Bare det at vi
ikke tok oss tid til å gå rundt og nøde folk!
Men la oss heller ikke komme dithen at vi som en
tidligere prest i bygda provoserte med å si at det bare
var så og så mange kristne i Grue. Hvor mange

HYGGETREFF 3. APRIL I KIRKESTUA
Leder Gerd Saxrud ønsket de ca 30 frammøtte
velkommen, inkludert gjester fra frelsesarmeen,
organist Kim André Lindberget og diakoniutvalgets
egne trofaste hjelpere. Organisten valgte å starte
med «Alle fugler små de er», deretter fulgte 3-4
fellessanger fra sangboka før Frelsesarmeen slapp
til med sitt første innslag. Denne dagen hadde
arbeidsgruppa gjort en «vri» med lunsjen, og
serverte varme pølser med lomper eller pølsebrød.
Kaffebordet var som vanlig godt fylt opp, og det
var ikke tømt da folk var godt forsynt. En av
Frelsesarmeens representanter fylte 75 år denne
dagen, så det passet godt med pølsefest og bløtkake
for ham. Etter dette kom «årene» fram, og loddsalget og trekningen tok ca en halvtime – brutto
denne dagen var 1600 kroner.
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Skjærtorsdag - Måltid i kirkestua.
ganger den enkelte deltar i gudstjenester og er aktiv i
kirkelivet, er jo ikke noe mål på den enkeltes religiøsitet
eller kristendomsforståelse. En bekjent sa da vi diskuterte
dette i vennskapelige former en gang: «Jeg møter Gud
best når jeg går tur i skaperverket rundt meg». Andre
kan føle nærværet i andre sammenhenger.
Likevel – flere besøkende, og gjerne yngre mennesker
kunne det være et ønske og håp om å se i kirkebenkene.
Om ikke annet som en moralsk støtte til menighetenes
frivillige og ansatte medarbeidere, for å drive kirken
vår videre – i medvind og motvind. For noen kan jo rett
og slett det å komme ut i et lite felleskap, kanskje sitte
og meditere, lytte til sang og musikk ved siden av Guds
ord, gjøre dagen og livet videre litt bedre.
Etter flere turbulente år – særlig i Grue menighet – virker
det for undertegnede som om «saker og ting» nå er
kommet på stell med nytilsatt sogneprest, trosopplærer
for hele Grue og Grue Finnskog, og nyansatt kirkeverge
ved siden av valgte og frivillige som trofast gjør «sin
plikt», slik at bemanningen snart er slik den bør være,
iberegnet våre fra før samvittighetsfulle ansatte.
Måtte vi oppleve økt oppslutning om hele kirkesektoren!

Deretter var det et nytt innslag av sang fra Frelsesarmeen før ny fellessang. Avsluttende andakt ble
holdt av en representant fra Frelsesarmeen, før
Gerd Saxrud takket for laget og minnet om at neste
hyggetreff ble forskjøvet til 8. mai pga de ekstra
fridagene i mai, som starter 1. mai.

Fra diakoni hyggetreffet i kirkestua 3. april.
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Mob. 913 93 784
2211 Kongsvinger

Kongsvinger
Begravelsesbyrå

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

Vakttlf. dag og natt: 62 81 82 62

Mob. 917 48 095
2260 Kirkenær

Grue
Begravelsesbyrå
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Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær
Tlf: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no

Tlf.: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no • www.glomdalmaskin.no
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Tlf.: 62 94 83 20

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.
Frivillighetens Hus,
Brannstasjonsveien
1, 2260 Kirkenær
Ring Line 976 78 069
eller stikk innom.

Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209 2270 Flisa
Tlf : 91740376
E-post:prod@flisasteinindustri.no

FRISØRSENTER
2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60
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Bank.
Og deg.
deg.
Bank. Forsikring.
Forsikring. Og
Tilbyr juridiske tjenester innfor
følgende hovedområder
• Eiendomsmegling, skifte
etter ekteskap og ugift samliv
og ved oppgjør av dødsbo.
• Bistår i straffesaker.
God erfaring innenfor barnefordeling, trygde- og arbeidsrett.

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.
«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.

Lenas Salong

Åpningstider:
Ta kontakt
Tirs og fre: 09.00-16.00
Lisbeth Moe 40 02 83 41
Ons: 10.00-19.00
Lør: Etter avtale
Lisbeth.moe@solormontessori.no
Man. og tors: Stengt
Eller søk opp Solør Montessori på Facebook

Tlf. 62 94 53 14

Eldresenteret, 2256 Grue Finnskog
- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

Jubileum

Vi spanderer velkomstdrinken
- ta kontakt for jubileumsmeny

Tlf: 62 94 66 66 • www.skaslien.no

2260 Kirkenær
anledninger
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: Catering
62 94 til
10alle85
2260 Kirkenær
E-post: post@sandermoen.no
Tlf: 62 94 66 66
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Nyt førjulstiden!

-se vår nettside for våre arrangement-

33

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

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85
E-post: post@sandermoen.no
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Grue Sparebank, beste
bank i EIKA-gruppen på
skadeforsikring i 2017.
Snakk med oss angående dine
skadeforsikringer, du vil neppe
angre på at du tok kontakt!
Vi hjelper deg å ta gode valg

Gærbra bank fær vanli’ fælk
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62 94 91 00
epost@gruesparebank.no

En alliansebank i
Grue menighetsblad nr. 2 • 2018

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

FLISER & VÅTROM
Vi pusser opp badet ditt
Ta kontakt for uforbindtlig tilbud

TØMRERMESTER
Våtromsser tifikat

ARNE SAGERUD
2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339
20

TRENGER DU ELEKTRIKER?

Grue menighetsblad nr. 5 • 2012

Fra en enkel stikkontakt, utskifting av
sikringsskap til komplette installasjoner.

Sikrer deg et bedre
inneklima både
sommer og vinter.
Kan fjernstyres.
Vi har også
hyttemodell med
fjernstyring.
Kåret til markedets
beste!
Grue menighetsblad nr. 2 • 2018

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

2260 Kirkenær • 62 94 87 90 • www.eltjenester.no
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VELKOMMEN TIL

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Finnskogen er unik og må oppleves!

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Tlf. + 47 901 75 084

www.finnskogen.no – eva@finnskogen.no

GPS: 60O25’30.5”N12O24’06.5”E
16 		
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Barne- og Ungdomskroken
OVERSIKT OVER KONFIRMANTER 2018:
20. MAI GRUE KIRKE
Kirkenær/Refset
Svea-Iselin Børgersen
Odin Furuberg
Mia Østerud Nymoen
Marius Trygve Bunes Holtmoen
Malene Syvderud Vangerud
Marius Skytteren Møller
Oda Martine Sandberg
Barbro Sund
Christian Johansen
Hampus Lars Bjørn Otlind
Michelle Martinsen
Minda Marie Braathen Valby
Even Snapa
Jørgen Svarttjønnli
Marion Lønmo
Daniel Rensmoen

27. MAI GRUE KIRKE
Grinder/Namnå
Even Foseid
Pia Tellesholmen
Vilde Skytteren-Furuberg
Jenny-Emilie Aanerud
Tiril Aaseth
Brede Sebastian Bredesen Opseth
Emma Eiken Sand
Håkon Andrès Haraldsen Myhren
Christopher Michaelsen Steen
Daniel Gustavsen

21. MAI GRUE FINNSKOG KIRKE
Jonas André Larsen
Dennis Christoffer Stenby Grønnerud
Jørgen Oltedal Markussen

VÅRDIKT - FRØET
Inger hagerup
Jeg ligger bare her og gror
og drikker vann og spiser jord.
Her er så varmt og mørkt og
vått. Her er så fredelig og godt.

Grue menighetsblad nr. 2 • 2018

I natt kom regnet lett på tå
og banket ganske sakte på.
Det hvisket til meg: Lille bror,
en vakker dag blir du så stor

at du kan løfte taket vekk.
Og i en bitteliten sprekk
vil hele verden åpne seg
og sola smile ned til deg
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FIRKLØVER KAKE:
INGREDIENSER
• 4 stk egg
• 1.5 dl sukker
• 1 dl hvetemel
• 1 dl potetmel
• 1 ts Freia Bakepulver
• 50 gr Freia Dronning Sjokolade
Fyll
• 1 pk vaniljekrem
Pynt
• 200 gr Freia Firkløver
• 0.5 dl melk
FRAMGANGSMÅTE:
Bunn
Pisk sammen egg og sukker til tykk
eggedosis. Tilsett revet sjokolade, siktet
hvetemel, potetmel og bakepulver.
Rør forsiktig sammen og hell i en godt
smurt form.
Stek kaken til den slipper kanten av formen,
180 °C nederste rille i 40 minutter. Avkjøles i
formen på rist.

Fyll og pynt
Del kaken i 3 lag og ha fyllet imellom lagene.
Smelt firkløversjokoladen i melken ved svak
varme. Rør glasuren jevn og bre den over
kaken.
Bruk en 24 cm rund kakeform.
HÅPER DET SMAKER!

PÅSKEAKTIVITETER

Her produseres
det mye fint til
påske.

Barnekoret «Mini-Shine» hadde
påskeaktiviteter i kirkestua.
Før korøvelsen hadde vi påskeverksted,
og her ble det laget mye fint.
Koret øver hver tirsdag kl 17.00 – 18.00.
Alle fra 5 år og oppover til 11 år er
velkommen til å bli med.
Den 3.juni kan alle som vil, høre oss
synge i Grue kirke kl 11. Da skal vi synge
sammen med gospelkoret «Shine»
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Barnekoret Mini
Shine lagde
påskeegg på
aktivitetsdagen.
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BARNS RETTIGHETER
FNs barnekonvensjon handler om dine og
andre barns rettigheter. Den ble enstemmig
vedtatt av alle landene i FN 20.november
1989. Barnekonvensjonen er en slags lov
som sier at alle barn har rett til å være trygge
og ha det de trenger. Den sier at staten har
ansvaret for barna i landet, slik at de ikke blir
mishandlet, utnyttet eller har det vondt.
Barnekonvensjonen gjelder i alle situasjoner
og for alle under 18 år. Barnekonvensjonens
riktige navn er ”FNs konvensjon om barnets
rettigheter”. En konvensjon er en avtale mellom

Grue menighetsblad nr. 2 • 2018

flere land og folk. Barnekonvensjonen består
av 42 artikler med rettigheter. Nedenfor er
noen av rettighetene.
Alle barn ...
... er like mye verdt.
... har rett til et navn og en nasjonalitet.
... har rett til beskyttelse.
... har rett til helsehjelp og nok mat og drikke.
... har rett til å si sin mening og bli tatt på alvor.
... har rett til å gå på skole.
... har rett til lek, fritid og hvile.
... har de samme rettighetene.

19

Her testes styrken

i strikk tøying.

FASTEAKSJONEN 2018

omslederne sine
Her er gruppa sammen med ungd
l-quiz. Gruppa
bibe
av
for å få premie som vinnere
rett.
hadde alt

Natta»

«

Årets konfirmanter gikk også i år med
innsamlingsbøsser under Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. De gjorde en utmerket jobb og
samlet til sammen inn
24.627 kroner. Dette betyr
i realiteten at de har
hjulpet 123 mennesker
til å få tilgang til rent
vann resten av livet!
GODT JOBBA!!!

65 ÅR!

Den 17. mars reiste alle konfirmantene på
konfirmantfestival i Kongsvinger-hallen. Vi er
så heldige at vi blir invitert dit hvert år til et
fantastisk arrangement i regi av ACTA med
Morten Ruud i spissen.
I løpet av kvelden er det idrettsarrangement i
form av volleyball og fotball. Alle menighetene
stiller med lag i de to grenene, og det er
kamper hele natta.
Når de ikke har kamper, er de sammen
med gruppene sine og deltar på forskjellige
aktiviteter. Alle har en ungdomsleder som
følger dem hele natta, og de jobber sammen
på både bibel-quiz og med andre spørsmål og
aktiviteter rundt i hallen.

JUBILEUMSKONSERT
Grue Finnskog Sangkor fyller 65 år og
inviterer til konsert i Grue Finnskog kirke
lørdag 5. mai. Sammen med koret får kor og
tilhørere et gjensyn og gjenhør med
fabelaktige Magnolia Jazzband.

Det er også sceneshow, mye sang og
gudstjeneste under festivalen. Vi er veldig
stolte over at Grue gikk av med seieren under
årets bibel-quiz. Gratulerer så mye!
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Tilbys god og næringsrik mat
Grue Service driver skolekantina på Grue Barne- og
Ungdomsskole (GBUS) tirsdag, onsdag og fredag. Julie
Camilla Løvenskiold Skulstad sier at dette gjøres for å
kunne tilby og selge god og næringsrik mat. Samtidig
er det en fin arbeidsplass og et godt samarbeidsmiljø
på skolen. Fra 4. klasse får elevene kjøpe mat, forteller

Tekst og bilder: Per Chr. Uggerud

Julie Camilla. Det som det går mest av, er taco, pizza,
byggrynsgrøt og bagetter. En av elevene kunne tenke
seg å selge skolemat i framtida. Lærerne ved skolen
mener det er viktig at elevene sitter i ro mens de spiser,
snakker med hverandre og holder hverandre med selskap.

Nytt bilverksted
Tekst og bilde: Per Chr. Uggerud
For en tid tilbake startet et nytt bilverksted opp
på Kirkenær. Aleksander Bredesen jobbet tidligere
hos Møller Bil på Elverum og ble sugen på mer
utfordringer. Da muligheten bød seg i Herbjørn
Haugs lokaler på Kirkenær, var det midt i
blinken. Bedriften er en del av den svenske kjeden
AUTOEXPERTEN og er den første avdelingen i
Norge, forteller Aleksander. Verkstedet satser
på reparasjoner og vedlikehold av biler under
3,5 tonn – foreløpig!

Grue menighetsblad nr. 2 • 2018
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Norsk grammatikk

funnet på Facebook

Vi starter med LÅS som blir LÅSER,
men flertall av GÅS det blir GJESS, ikke GÅSER.
Vi sier en FOT, er det fler, blir det FØTTER,
men det er ikke en NOT som i flertall gir NØTTER.

Å SLENGE i fortid på norsk heter SLANG,
men å KLENGE i fortid gir slett ikke KLANG.
Og hvem kan forstå hvorfor SPRINGE er SPRANG,
når RINGE i fortid slett ikke er RANG?

At flertall av MANN er MENN – ikke MENNER
er hardt å forstå når en TANN blir til TENNER.
Og selv om flertall av AND heter ENDER,
så hører man aldri at SPANN blir til SPENNER.

Den riktige fortid av RINGE er RINGTE,
men den riktige fortid av BRINGE er BRAKTE.
Da burde jo SPRINGE i fortid gitt SPRAKTE
og RAKE gitt RANG og RINGE gitt RAKTE.

Litt underlig er det at menn her til lands
i tredje person kalles HAN, HAM og HANS.
Hvis man bruker logikk for å komme til bunns,
burde damene heter HUN, HUM og HUNS.

Burde SLENGE blitt SLAKTE?
Nå er jeg i tvil.
Det er visst på tide å ta seg en hvil …

JUNIKVELD
Fra Hans Børlis diktsamling
«Dagene» som kom ut i 1958
Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefallsriker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de hvitt i et pust av vind.
– det er som om noe haster …
Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stund
vi mennesker er sammen.
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NÅR KIRKEN ER TOM
Gudstjeneste Langfredag kan være en ensom ting. Jeg
trodde jeg taklet det, å møte et rom hvor to tekstlesere,
en kirketjener, organist og tre forsangere har forberedt
gudstjenesten, og det ikke kom fler. Åtte stykker var vi.
Åtte mennesker i et stort kirkerom som uten problemer
kan romme femti ganger så mange.
Jeg trodde jeg var ferdig med å la slikt gå inn på meg.
Og til en viss grad er jeg det. Men uberørt forblir jeg
likevel ikke. Ikke sinne, ikke oppgitthet var det som
meldte seg. Snarere en opplevelse av en slags ensomhet:
av å ta meg selv i å holde på med noe marginalt. Og
samtidig skulle holde fast på tanken om at dette
marginale er det egentlige sentrum. For det var jo det
den kristne påsken startet som, noe marginalt, et avsindig
budskap om en tom grav og en levende Kristus.
I høytidene er det som om den kirken jeg gjør tjeneste
i avkrever meg et svar: nærmest spør om hvorfor jeg
er prest og hva som er motivasjonen for tjenesten. For
det må tross alt finnes en tro eller et kall, eksistensiell
beveggrunn for tjenesten, enten jeg lykkes eller mislykkes,
enten få eller mange kommer til gudstjeneste, enten
det er julaften eller Langfredag. Slik sett er en magert
besøkt gudstjeneste en øvelse i å dø bort fra all ytre
motivasjon og fokus på egne prestasjoner, en invitasjon
til å trives i det marginale og med det marginale.
Om Den norske kirke skal bestå som folkekirke tror
jeg like fullt det er nødvendig at det gis rom for å si
noe om hvor sammensatt dens liv er. For folkekirken er
paradoksenes kirke, den rommer alt fra inderlig
hengivelse til overflatisk likegyldighet. En tydelig gudstro
lever ved siden av den uavklarte troen eller den ikkeeksisterende troen. Konservativ kristendom og liberal
tro. Luthersk lavkirkelighet og bevisst folkekirkelighet.
En kirke for de store anledningene, men ikke minst
for de ordinære søndagene og «alminnelige» dagene,
de dagene som det jo er flest av i menneskers liv og
kirkens liv.
Kanskje er en tallmessig stor feiring av påske og pinse
en «tapt» sak i mange menigheter. Julen også, om man
ser bort fra julaften. Men det er en form for hellig trassighet i å holde det gående – et vitnesbyrd om at kirken
holder fast ved noe uoppgivelig. Ved å holde ut, tror jeg
den sier noe om Gud og Kristus, om en trofasthet som
ikke handler om antallet oppmøtte, men om etter evne
å gestalte et troens nærvær, med utgangspunkt i hva
den enkelte menighet faktisk er gitt av forutsetninger.
For Den norske kirkes mange menigheter har røtter
i ganske så forskjellige jordsmonn. Alle har de sin
forhistorie, et historisk DNA. Hvert sokn og menighet
har en egen ryggmargrefleks, en skjult understrøm som
har preget trosmessige adferdsmønstre og oppfatninger
gjennom mange år. Det er forskjell på en menighet i
Toten og i Solør selv om bispedømmet er det samme.
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av Morten Stenberg, sokneprest

Det er forskjell på Hamar og Bjørgvin bispedømmer
selv om kirken er den samme.
Ved å feire de kristne høytidene gjør kirken nettopp
det i de manges sted. En stedfortredende handling på
vegne av det lokalsamfunnet og det fellesskapet den har
sine røtter i. Katolikken Gunnel Vallquist forutsetter
nettopp denne stedfortredende tilstedeværelsen når hun
skriver om kapellet i Røgle som «beskytter mot vind
ved grensen».
«Her samles de omvandrende, de forblåste, sammen
med nybyggerne og turgåerne av alle slag», fortsetter
hun. Kapellet er «grensemenneskenes tilholdssted,
åpnet for alle, med ilden brennende samtidig som de
kalde vindkastene slår inn. Vår skrøpelige trygghet,
umulig å ødelegge tross alt. Vårt skjøre fellesskap,
uoppløselig til tross. Fellesskapet med alle som har søkt
seg hit, fast eller tilfeldig. Den spesielle atmosfæren av
både-og, forankring og uro, lys og mørke, varme og
kulde. En mer bestandig plass har vi ikke, vandrer»,
insisterer hun. Kanskje var det noe av dette jeg øynet i
forbindelse med Langfredagens gudstjeneste til tross for
det lave antallet som møtte fram?
«Du har gitt oss kjerkå, Gud. Hu gjør vel ka hu kan.
Hu virke sleden, hu e litt rar. Men om hu svikte, så e
hu alt me har. Det blir sagt og skreve møje sant om
liv og lere som sprike, men i avmakt, som ein diamant
gjømme kjerkå ditt rige», synger Sigvart Dagsland med
Erik Hillestads ord. Vakrere og kortere, mer sårbart og
inderlig kan det vel knapt formuleres om hva kirken er.
Likevel synes jeg det noen ganger kan være krevende å
være prest i folkekirken, særlig i forbindelse med høytidene. Da kan det være vanskelig å forsone seg med
at kirken «i avmakt, som en diamant gjemmer Guds
rike». Å gå fra julaftens gudstjeneste med full kirke til
første juledag hvor antallet tomme benker er flere enn
antallet deltakerne, er utfordrende og også ensomt på
et vis. Å forbli uberørt av at det er slik, det har jeg aldri
klart. Men sinne og oppgitthet vektet for et møte med
min egen sårbarhet, og kirkens sårbarhet. For det handler
om å bli stående i det som ennå ikke er, har begynt
eller er avsluttet fordi kirkens framtid dypest sett ligger
i Guds hender og ikke mine eller menigheten hvor jeg
gjør tjeneste som prest.
I mangt er Den norske kirke en kirke som gir kropp til
det som kan karakteriseres som et upretensiøst Guds
nærvær. Det er kanskje derfor den ikke riktig får grepet
på de store kirkelige høytidene. Bærebjelken synes å
være en kirkelighet som lever best med søndagene i
det «alminnelige kirkeåret» ved siden av kirkelige
handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd.
Det er derfra den henter sine pulsslag som gir liv et
stille vitnesbyrd om evangeliet og en hellig alminnelighet
i møte med menneskers liv.
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TÅRNAGENTER I GRUE KIRKE 3. OG 4. MARS
Alle 8-åringer i Grue ble invitert til å være agenter i
Grue kirke. Det var 16 ivrige og flinke agenter som
kom for å hjelpe til med å finne det bortgjømte dåpssølvet. Luringen hadde vært og gjemt dåpskanna og
dåpsfatet. Agentene jobbet iherdig med å løse gåten
for å finne igjen sølvet. Alle fikk hver sin agentmappe
med utstyr som en ekte agent trenger. De løste sølvmysteriet, så da ble det dåp i kirka på søndag. Vi undersøkte hver krok i kirka på jakt etter ulike symboler, og vi
bidro til servering under kirkekaffen. Under aktiviteten
fikk alle lage hvert sitt solfangerkors som vi dekorerte
alteret med under gudstjenesten.
Vi snakket også om kirkebrannen, og på søndagen fikk vi
se sabelen som ble funnet etter brannen. Et besøk i klokketårnet sammen med kirketjener Tommy Aas var også
populært. Tusen takk til alle foreldre, konfirmantene og
Solveig Hansen som hjalp til både lørdag og søndag.

BILDETEKSTER
1. Mannakornblomster.
2. Spennende å se hva som står da de åpner seg i
vannet i døpefonten.
3. Lysfanger kors pynter alteret under gudstjenesten.
4. Fint å tenne lys for noen man tenker på.
5. Tårnagentenes bidrag til kirkekaffen.
6. Under gudstjenesten hadde vi vandring. En av
stasjonene kunne man skrive en bønn.
7. TEKST INN HER?
8. Spennende å se da kirketjener Tommy Aas viser
frem sabelen som ble funnet etter kirkebrannen.
9. En flott helg sammen med agentene.

Av Anita, trosopplærer - Foto: Arne Andersen
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i Jordanelven.
en døper Jesus
Johannes Døper
of Santa
ica
sil
Ba
etti, fra
Maleri av Giorg
.
lia
geli i Assisi, Ita
Maria degli An
ia).
(Foto: Wikiped

Derfor feirer
vi Sankthans
Sankthans er ikke bare midtsommerfeiring. Vi feirer
minnet om en viktig person fra Bibelen.
Sankthans, sankt hans eller jonsok er en kirkelig høytid
til minne om døperen Johannes’ fødsel. Dagen feires
den 24. juni (seks måneder før jul), og er oppkalt etter
døperen Johannes’ danske helgennavn, St. Hans.
Sankthansfeiringen blir ofte beskrevet som utsprunget
av gamle før-kristne midtsommertradisjoner. Men da
siktes det snarere til midtssommerblotet (en hedensk
offerfest) med tradisjoner som knytter sammen feiringen
av midtsommer og døperen Johannes, ofte med bålbrenning, og som finnes over hele Nord-Europa.
Dagen var helligdag inntil 1770 da den ble avskaffet
ved festdagsreduksjonen. «Jonsok» kommer av jónsvaka, som er norrønt og betyr «våkenatt for Jon» (en
annen variant av Johannes).
Sankthansaften feires 23. juni, kvelden før høytidsdagen, på samme måte som for eksempel jul-,
påske- og pinseaften.

Å SAVN E
ALTI SÅRT
Mikal Markussen
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Johannes Døperen var fetter til Jesus og seks måneder
eldre enn ham. Tilnavnet ’døperen’ har han, fordi han
døpte mennesker i Jordanelven. Han døpte også Jesus.
Johannes beskrives som en som forberedte Jesu gjerning
på jorden. Som forbereder skulle hans betydning avta,
mens Jesus’ betydning skulle tilta. Vi feirer minnet om
fødsel til Johannes Døperen når lyset begynner å avta,
mens Jesu fødselsdag feires omkring vintersolhverv, når
lyset vender tilbake.
Johannes gjorde seg til uvenn med Kong Herodes andre
kone, Herodias, fordi han kritiserte at hun og Kong
Herodes giftet seg, selv om de begge allerede var gift.
En dag lovet kongen Herodias datter, Salome, at hun
kunne få det hun ønsket seg, fordi hun danset så fint
for Kong Herodes og hans gjester. På vegne av sin
mor ønsket hun seg Johannes Døperen hode på et
fat. Johannes Døperen ble derfor halshugget av Kong
Herodes.

Savn e den einaste følelsen
så vi får ha før oss sjøl!
Dæ e aldri nån så kan førtæl at:
DU SAVNA FEIL!
Kanskje e dæ de så e
dæ BÆSTE mæ savn!
Mæn sårt, ja.
Nokka savn bleikna mæ åran,
mens anna savn bærre bi stærkar
Savn e et arr etsa inn i sjela i lykkerus
Dæ finnes like mang måta å savn på
så dæ finnes stjærn i unniværse!
SAVN E UENDELIG!
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50-års konfirmanter

i Grue kirke og Grue Finnskog kirke

Grue kirke 9. juni 1968
Per Ivar Bekk
Magnar Furuberg
Per Grinden
Egil Husom
Knut Tony Johansen
Knut Håvard Jørgensrud
Knut Kojedahl
Rune Kolstad
Frode Lerdal
Rune Jonny Lilleskjæret
Jonny Mella
Stein Gunnar Moen
Arve Willy Nerstad
Erik Arne Nesholen
Ragnar Nesholen
Svein Erik Næss
Geir Aage Ottesen
Hans Terje Sagen
Erling Sandberg
Jonny Skaraberget
Åge Skarateppen
Ragnar Skoglund
Ernst Oskar Rohde
Lars Ingvar Telle
Ole Martin Tvengsberg
Nils Morten Ulvevadet
Steinar Vold
Sigurd Woll
Magne Åsheim
Anne Elisabeth Bye
Unni Berit Dahler
Henny Klara Enger
Bjørg Gjedtjernet
Marit Charlotte Gustavsen
Inger Berit Heiestad
Anne Hordvik
Liv Johansen
Mari Huset
Jane Torill Johnsrud
Gerd Agnete Kure
Anne Gram-Larsen
Mari Nygård
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Solveig Ingebjørg Rismoen
Aarny Sofie Skraastad
Berit Skyrudshaugen
Britt Helen Thorsen
May Lillian Woldsnes
Følgende fulgte konfirmasjonsforberedelsene 1967/68,
men valgte av ulike grunner
ikke konfirmasjon i 1968
Hans Anton Bekken
Egil Gunnar Goplen
Thor Bredvold
Håkon Hagen
Trygve Osvald Stendahl Resell
Jonn Arne Sveen
Vidar Tuer
Erik Østre
Gerd Marit Hengebøl
Kari Kjensmo
Randi Kjensmo
Ragnhild Ann Nyman
Ingeborg Svarstad
Britt-Reidun Thomassen
Bergljot Woll
Grue kirke 16. juni 1968
Jon Arne Dahl
Thor Bjørnerud
Alf Morten Bögwald
Knut Birger Eriksen
Terje Hundstad
Jean Harald Jurgensen
Hans Kroglund
Åge Mellem
Per-Erik Rønning
Ove Smestad
Jan Thore Steen
Magne Torbjørn Svenkerud
Jan Magnus Svensson
Tore Sætre
Roy Søgård
Roy Østvold

Bjørn Østmoen
Erik Aanstad
Karin Bekk
Tove Heidi Berg
Bente Borghagen
Åse Rigmor Bjørnstad
Elisabeth Brenna
May Inger Bråten
Berit Gustavsen
Kristin Eline Haugen
Hanne Ellinor Nesbråten
Bente Ottesen
Karin Paulsrud
May Jorunn Sander
Berit Synnøve Skyrudsmoen
Grethe Tveter
Irene Tønnesen
Grue Finnskog kirke
30. juni 1968
Guri Grimstad
Haldis Johanne Olsen
Asbjørg Rismoen
Tove Irene Tørmo
Jan Tore Gammeltorp
Rolf Hansen
Kjell Olav Løvberg
Øyvind Hersvik
Thoralf Hersvik
Helge Råberg
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Årsrapport 2017
Grue Menighetsråd

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Marit Aasthorp Figved
Bjørn 0. Andersen
Solveig Petra Hansen
Leif Ingar Fjeld
Bente Opsahl
Gerd Kure Bjugstad
Mina Hynne
Rigmor Helen Berger
Jorunn Tveter Hansen-Gaard
Arne H. Andersen

medlem i Grue kirkelig fellesråd
medlem i Grue kirkelig fellesråd
leder og medlem i gudstjenesteutvalget nestleder og
medlem i kirkemusikalsk utvalg
medlem i trosopplæringsutvalget og kirkemusikalsk utvalg
medlem i trosopplæringsutvalget
medlem i gudstjenesteutvalget
kasserer
medlem i diakoniutvalget
medlem i diakoniutvalget og referent

Marit Aasthorp Figved og Bjørn 0. Andersen søkte
om fritak fra sine verv. Søknadene ble imøtekommet og de fratrådte vervene 31.12.
Prest: Morten Stensberg, vikar fra nyttår.
Fast tilsatt fra november.
Trosopplærer: Anita Ødegården.
Kantor: Kim Andre Lindberget.
Kirketjenere: Tommy Aas og Tom Sollien.
ARRANGEMENT/ARBEID:
Det er avholdt 33 gudstjenester. Vi har hatt friluftsgudstjenester på Skulstadmoen og Tjura cafe,
jegermesse på Mullikala, gudstjenester på Bjerke
samfunnshus og Sorknes bedehus. Tårnagentene
var på plass likeså Førsteklasses og utdeling av
4-årsboka. Skjærtorsdag og Langfredag serverte
vi påskelunsj. I mai tok vi vår årlige dugnad med
å vaske i kirka og rake og rydde ute. På slutten av
året var det mye sang og musikk med «Vi synger
inn» og operakonsert. Konfirmantene gjorde
Lysmessa til en fin opplevelse.
Menighetsrådet har hatt 10 møter og behandlet
65 saker.
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Medlemmene i rådet møter trofast opp og
samarbeidet fungerer godt innad i rådet og med de
ansatte.
TROSOPPLÆRINGEN:
Spørsmålet om å drive eget trosopplæringsarbeid
ble tatt opp igjen på høsten. Menighetsrådene i
Grue og Grue Finnskog var enige om at vi ville
satse på å drive trosopplæringen selv.
Avtalen med Åsnes og Våler menigheter ble sagt
opp og fra nyttår 2018 ble trosopplærer, Anita
Ødegården ansatt. Hun hadde da allerede arbeidet
i menigheten med konfirmantene.
Morten Stensberg var vikar hos oss fra nyttår.
Sognepreststillingen ble lyst ledig og det ble da
Morten som fikk den.
Menighetsrådet takker alle som har bidratt til et
godt år i Grue menighet!
Kirkenær 19. februar 2018
Grue menighetsråd ved:
Solveig Petra Hansen
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Årsrapport 2017
Grue Finnskog menighetsråd

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Mikal Markussen
Bjørn Olav Waalberg
Betty Skulstadberg
Inger-Lise Korbøl
Betty Skulstadberg
Sven Bundli
Tove Nygård
Inger-Lise Vålbekken
Eva Neby
Bibbian Storberg
Morten Stensberg
		
Tekstlesere:
		
		
Fellesrådet:
		
		
		
Gudstjenesteutvalget:
Diakoniutvalget:
Redaksjonen menighetsblad:

Leder
Nestleder
Kasserer - fra mai
Sekretær
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
1. vararepresentant
2. vararepresentant
3. vararepresentant
Representant for prestene, først som vikar - ansatt som sokneprest
23/10-17 i Grue og Grue Finnskog sokn.
Mikal Markussen.
Merete Furuberg julaften
John Holgersmoen 1. mai
Nestleder Bjørn Olav Waalberg
Styremedlem Mikal Markussen
Personlig varamedlem for Bjørn Olav Waalberg /Sven Bundli
Personlig varamedlem for Mikal Markussen/ Inger-Lise Korbøl
Betty Skulstadberg
Tove Nygård
Inger-Lise Korbøl

MENIGHETSRÅDETS AKTIVITET:
• Årsmøte ble avholdt 5.mars 2017 i Kirkestua.
Menighetsrådet har i tiden 01.01.17- 31.12.2017
hatt 9 styremøter og behandlet totalt 47 saker.
GUDSTJENESTER
Det har blitt avholdt 11 gudstjenester i vårhalvåret og 7 i høsthalvåret.
Særskilte gudstjeneste
• 1.mai gudstjeneste
• 17.mai gudstjeneste
• Konfirmasjon 5.juni.
• Orgel konsert under Finnskogdagene i juli.
• Jægermesse, gudstjeneste på Mullikalla 5. oktober.
• Gudstjeneste med 50-årskonfirmanter 15. oktober.
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Året 2017 har vært et spennende år for Grue
Finnskog Menighetsråd. I samarbeid med Sinikka
Langeland laget vi Finnskogorgelet konserter. Vi
fikk tilskudd fra kulturrådet. Vi samarbeidet med
Finnskogutstillingen om konserten Blå koral i
mars. Etter konsertene har vi servert kanelboller og kaffe. Det har vært mange hyggelig
sosial ”sammenkomster.”
Det var fasteaksjon i mars - menighetsrådet gikk
med bøsser.
I mai hadde vi dugnad. Det var mange som møtte
opp med rive og annet utstyr. Og etter dugnaden
ble det servert vafler og kaffe i Kirkestua.
I september ble det igjen dugnad på kirkegården.
Grue menighetsblad nr. 2 • 2018

Det var i regi av Svullrya Vel og Grue Finnskog
Menighetsråd. Da ble grusgangene oppjustert.
Veldig bra.
I oktober fikk vi ny sokneprest i Grue og Grue
Finnskog, velkommen til Morten Stensberg.
I august inviterte vi Grue menighetsråd, kirkekontoret , fellesrådet og andre som jobber med
kirkene i Grue til sensommer fest på Eldrehuset.
Det ble servert silpo. En meget vellykket fest.
Velkommen til kick off konfirmantåret 2017/2018.
3. september møtes alle konfirmantene i Grue
Finnskog kirke. Etter gudstjenesten var det
pilgrimsvandring fra kirka til Luka - stien ned til

Sundtveien og til Finnetunet. Grilling og sosialt
samvær.
Lysvåken, adventsnatt i kirken for 10 åringene
ble feiret i Grue Finnskog kirke første søndag i
advent. En fin opplevelse for alle som var tilstede.
Første søndag i advent - Vi synger julen inn
samarbeid med Grue Finnskog sangkor og
Svullrya Vel. Utdeling av 4års bøker.
Fellesmøte 15.desember med Grue menighetsråd i
Skasenden. En hyggelig juleavslutning.
Takk for et fint år!
Mikal Markussen, leder

34 NYE BIBLER I 2017
Hele Bibelen finnes nå på 670 språk, viser den
nyeste statistikken for bibeloversettelse. Dette er
en økning på 34 språk fra 2016.

den internasjonale paraplyorganisasjonen Wycliffe
Global Alliance som står bak rundt 80% av alle
dagens bibeloversettelsesprosjekter på verdensbasis.

I tillegg er hele Det nye testamentet nå oversatt til
1521 språk, en økning på hele 79 språk fra 2016.
Ved årsskiftet fantes hele eller deler av Bibelen
oversatt til 3312 språk . Snakker vi om antall
mennesker, har 5371 millioner hele Bibelen
oversatt til språket de snakker. I tillegg har 658
millioner Det nye testamentet, og 398 millioner
deler av Bibelen.
Men 636 språk har fremdeles ingen del av Bibelen.
Fortsatt er det 1,5 milliarder mennesker som ikke
har en hel bibel på morsmålet sitt. Og 114 millioner mennesker kan ennå ikke lese et eneste vers
fra Bibelen på de språket de forstår best, skriver
Wycliffe Norge (wycliffe.no). Wycliffe Norge er en
tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet
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Slekters gang

Døpte i Grue kirke
4. mars

Nora Sillerud Andersen

f. 06.12.2017

15. april
Emilie Berget Korbøl
Liam Hansrud Nymoen

Døde i Grue sokn.

Marry Botilsrud
Erna Margit Aasen
Hjørdis Myrvang
Bjørn Erik Leirud
Rolf Gunnar Bjerkely
Ole Bekk
Elsa Dagmar Lundebymoen
Astri Mathilde Sandberg
Randi Bekken

f. 02.01.2018
f. 10.01.2018

f. 1927
f. 1945
f. 1927
f. 1948
f. 1942
f. 1952
f. 1921
f. 1938
f. 1927

Marit Rugsveen
Asbjørn Myrvang
Edith Årnes
Martin Walter Elserud

f. 1928
f. 1923
f. 1923
f. 1938

Døpt i Vinger kirke

15. april			
Philip Steinnes

f. 01.01.2018

Døpt i Trøftskogen kapell

29. mars			
Ailin Johanna Østby
f. 18.11.2017

Takkeannonser
Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Inger-Marie Haraldsrud

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på
90-årsdagen min.
Kåre Lund

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Mary Huseby

Takk for oppmerksomheten på min 90-årsdag.
Olaug Larsgård

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Lillian Korsmo
Tusen takk for blomsten på min 80-årsdag.
Alf Bergene
Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Leif Jacobsen
Hjertelig takk for oppmerksomheten og blomster på
min 80-årsdag den 7/3-18.
Reidar Trangsrud
Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk i anledning
min 80-årsdag.
Gunhild Holter
Tusen takk for fin blomst og hyggelig besøk på min
85-årsdag.
Rolf Aanonsen

Til Reidun Karin Østlies etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til 1. etg. i
anledning Reidun Karin Østlies bortgang.
Med vennlig hilsen Grue sykehjem 1. etg. v/ teamleder
Liv Anni Smestad
Ansatte ved Grue Omsorgsbolig takker
hjerteligst for pengegaven i anledning Frida Johanne
Aaseths bortgang.
Vennlig hilsen ansatte Ved enhetsleder Liv Wang Pedersen
Til Ester Korsmos etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til 1.etg. i
anledning Ester Korsmos bortgang.
Med vennlig hilsen Grue sykehjem, 1.etg.
v/Liv Anni Smestad, Teamleder
Til Marry Botilsruds etterlatte.
Hjertelig takk for pengegave som ble gitt til ansatte på
Soltun i anledning Marry Botilsruds bortgang.
Med vennlig hilsen Ansatte på Soltun,
Grue sykehjem Ved Teamleder Anne Kari Bråten

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
Mandag,tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–14.00
kirkekontoret@grue.kommune.no

Tlf.
Fax.

62 94 10 40
62 94 10 41

Sokneprest: Morten Stensberg

Mobil tlf.

913 87 696

Kirkeverge: Tore Ellefsen
Saksbehandler: Elisabeth Rolsdorph Braaten
Organist: Kim André Lindberget
Trosopplærer: Anita Ødegården

Mobil tlf.
Mobil tlf.
Mobil tlf.
Mobil tlf.

977 31 500
482 26 538
952 77 422
905 43 017

Grue kirke:
Kirketjener: Tom Sollien

Mobil tlf.

918 85 884

Grue Finnskog kirke:
Kirketjener: Tommy Andre Aas

Mobil tlf.

916 68 400

Menighetsrådsleder i Grue: Solveig Petra Hansen
Mobil tlf. 900 45 423
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Mikal Markussen Mobil tlf. 413 14 718
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg
Mobil tlf. 412 85 183
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6. mai, 6. s. i påsketiden
Matt 7, 7-12
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00. Høymesse.
Takkoffer: Norsk Folkehjelp
10. mai, Kristi Himmelfartsdag
Luk 24, 46-53
SKULSTADMOEN KL. 12.00.
Friluftsgudstjeneste.
17. mai
Matt 22, 17-22
GRUE KIRKE KL. 10.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Speiderne
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 13.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Egen menighet

20. mai, Pinsedag
Joh 14, 15-21
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Gospelkoret Shine deltar.
Takkoffer: Hekta

3. juni, 2. s. i treenighetstiden
Gal 3, 23-29
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Gospelkoret Shine
og barnekoret Minishine deltar.
Takkoffer: Trosopplæringsutvalget.

21. mai, 2. Pinsedag
Joh 6, 44-47
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Gospelkoret Shine deltar.
Takkoffer: Konfirmantutvalget

10. juni, 3. s. i treenighetstiden
Joh 1, 35-51
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00. Høymesse.
Takkoffer: Hekta

27. mai, Treenighetssøndag
Luk 10, 21-24
Grue kirke kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Gospelkoret Shine deltar.
Takkoffer: Hekta

24. juni, Sankthansdagen
Matt 11, 7-14
SORKNES BEDEHUS
KL. 11.00. Høymesse.
Takkoffer: Sorknes bedehus
1. juli, Aposteldagen
Matt 16, 13-20
TJURA CAFE KL. 11.00.
Høymesse.
Med forbehold om endringer.

