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God påske!

Fra redaktøren
Jeg undrer meg på et par-tre saker. For det
første så undrer jeg meg på hvorfor så altfor
mange biler mangler blinklysolje. Spesielt
mange av de bilene som er ute på veiene
mye, som transportbiler, drosjer og
utrykningsbiler – uten sirene! Mitt råd: ta en
tur innom et verksted og få orden på dette.

i andre medier – både før og etter valget i
september. Det er vel og bra, men jeg frykter
at det blir preget av skittkasting og personangrep i stedet for at politikerne snakker
fram sin politikk og sine forslag til
kommunale og fylkeskommunale løsninger.

For det andre så har jeg vondt for å forstå
hva folk vil oppnå ved grovt å skjelle ut en
konfirmant som kommer og banker på døra
for å be om støtte til Grue Menighetsblad
med en årskontingent. Er det så vanskelig å
bare si nei takk – på vanlig folkeskikkvis?

Kirkevalgene, derimot, blir nok dessverre
stemoderlig behandlet - igjen! Derfor må
dette valget snakkes om, og medlemmene i
kirken må stille seg til disposisjon for arbeid
i menighetsråd og utvalg. Ansvarsfullt, ja,
selvsagt, men også lærerikt, sosialt og
givende forteller de aller fleste som har blitt
valgt inn.

For det tredje tenker jeg at det er trist å
miste stemmen. Om det er influensa eller
bare forkjølelse i hals og nese – ille er det
når jeg ikke engang kan synge! Hvorfor
skjer sånt akkurat når det ikke skal? Er
det en av de såkalte «Murphy’s lover»?

Visste du at du kan følge Grue og Grue
Finnskog kirke på Facebook? Det arbeides
også med egen hjemmeside, det blir
spennende å se utviklingen der.

Nå står påsken like for døra, og mange
ser fram mot fridager med hyttekos, kos i
solveggen og påskegodis i store og små
egg. Hvor mange av oss tenker over
hvorfor påsken feires? En lidelseshistorie
med en fantastisk utgang, hvorfor skal det
angå mennesker i dag, sånn et par tusen år
senere? Kanskje er et guds-tjenestebesøk
ikke dumt for å høre hva som er
bakgrunnen for alle våre fridager.
Det er valg i september i år. Kommune- og
fylkestingsvalgene blir helt sikkert solid
dekket i både lokal og nasjonal presse og
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Denne vinteren blir lang. Snøen kom tidlig,
og det kommer påfyll igjen og igjen. Fra
barndommen husker jeg at snøen iallfall
skulle ligge til påsken var over, og at
sparkturen på skareføre var skikkelig moro.
Snømåking er tungt, og sparken er lite i
bruk, men vår blir det – over påske! Derfor:

God påske!
Bjørn Nyland
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17. mai program 2019

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. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 12.30

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.
Togoppstilling ved Gruehallen
Togavgang fra Gruehallen
Gruehallen er åpen for
bevertning

Kl. 12.55

Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00

Toget ankommer Grue aldersog 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.

Velkommen

til 17. mai feiring i
Grinder Samfunnssal 2019
Kl.09.00

TALE FOR DAGEN
Servering av kaffe, kaker og smørbrød.
Gratis brus til barna.
Leker, kiosk og loddsalg.

Kl. 20.00 åpner vi dørene for en
gammeldags bigdefæst og pøbben er åpen.
18-års aldergrense etter klokken 20.00.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

ALLE TAR MED MAT- ELLER KAKER.
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INNGANG KR.50,- PR. VOKSEN
BARN OG UNGDOM OPP TIL 16 ÅR GRATIS.
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50-ÅRS-KONFIRMANTER
Grue Menighetsblad har hvert år hatt som
praksis å ha med liste over de som ble
konfirmert for 50 år siden. Femti år tidligere
var det alltid noen som av ulike grunner ikke
ble konfirmert etter å ha fulgt konfirmantopplæringen. Likevel har Menighetsbladet
de fleste år tatt disse med fordi disse som
ungdommer tross alt var med sine «kullkamerater» i opplæringsperioden. 		

Det har kommet henvendelser både for og
imot denne praksisen. Grue Menighetsblad
vil derfor heretter kun ta med de som ble
konfirmert 50 år tidligere. Komiteen for
50-årsjubilantene vil selvsagt få adgang til
alle navn ved henvendelse til kirkekontoret
og må selv avgjøre om de skal invitere disse
til jubileet eller forvente at de blir invitert
det året de faktisk ble konfirmert.

GRUE SANITETSFORENING
Middag for alle pensjonister i
Grue holdes på Skaslien gjestgiveri
onsdag 22. mai 2019 kl. 14.00.
Det vil bli servert tradisjonell middag
med dessert og kaffe.
Underholdning og utlodning.
Påmelding innen 15. mai til:
Inger Lise Tveter, tlf.: 92 89 90 35

VÅRDUGNAD
Dugnad i og ved Grue kirke
torsdag 9. mai – oppmøte ved
kirkestua kl. 17 for fordeling av
oppgaver. Det blir servering av
kaffe og kringle.
Kirkegårdsdugnad på Grue Finnskog
onsdag 8. mai fra kl.17.00.
Vel møtt til dugnad!
Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

5

Minner og takk
Da nyheten om Stein Røes bortgang kom,
var det som om tida stod stille et øyeblikk på
grunn av sjokket i nyheten. Men så spredte det
seg en varme i meg som jeg ikke var forberedt
på, en varme som brakte fram bilder og minner
om denne fantastiske organisten, dirigenten,
musikeren – og mennesket Stein Røe. Mitt
første møte kan jeg ikke helt huske, men jeg
tror det var da jeg spiste middag på en kafé på
Kirkenær. Det var leeeenge siden jeg da hadde
sunget i kor, men han fikk meg til å bli nysgjerrig
og møtte derfor opp til øvelse på musikkrommet på Grue Ungdomsskole i januar 1980.
Det jeg hadde av erfaring, var som kortvarig
2.-bass i Stange mannskor, men Røe hadde
nok basser i Gruekoret. Han var interessert i
flere tenorer. Den seansen glømmer jeg aldri da
han fant tenoren i stemmen min, helt ubeskrivelig der han flyttet meg oppover i toneleiene.
Det var vel denne kunnskapen eller følelsen
hos ham, eller hva det nå var, som gjorde at jeg
fremdeles nyter å være korsanger.
Jeg glømmer heller ikke at han på sin
sprudlende og overbevisende måte proklamerte
at han ville gi fire år av sin tid til å få Gruekoret opp på et anstendig nivå. Han brukte to!
6 		

Når jeg tenker på hvilken eminent og
velutdannet musiker han var, er det herlig å
tenke på hvilket repertoar han introduserte
koret for. Talekor om ulike grønnsaker, «Red
Sails in the Sunset» ved siden av madrigaler og
musikk jeg aldri før hadde kunnet tenke meg
å høre på. Og fordi han var så kunnskapsrik
og hadde en formidabel formidlingsevne, så
ble øvelsene med ham aldri kjedelige. Når
han med humor og fakta ga oss bakgrunnshistorien om det vi skulle lære og framføre,
så skjedde det på en måte som ingen andre
kunne. Han kunne bli så ivrig at han tok av
seg genseren for i neste øyeblikk å ta den på
igjen. Han var helt inne i sin beretning.
Han var også perfeksjonist. Et eksempel på
det er da NRK Hedmark var på opptaksbesøk
under øvelse i Meierisalen på Kirkenær. Gruekoret følte vel at dette hadde gått riktig så bra.
Stor var vår overraskelse da vi ble klar over at
han hadde tatt turen til NRK i Elverum, lyttet
på opptakene og forlangte dem slettet – det
var ikke bra nok. Der ble litt Gruekor-historie
borte! Jeg fulgte Stein Røe også inn i Grue
Kirkekor, og selv om jeg ikke ble der så lenge,
var det voldsomt inspirerende å gå løs på store
Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

korverk. At han fikk kirkekoret i utkant-Norge
til å bli så fantastisk godt, var et mirakel – men
kanskje var det ikke det. Kanskje var det fordi
han var så umåtelig dyktig og omgjengelig, og
fordi han løftet oss fordi vi var sammen om det.
«Soli deo gloria» - den musikalske minneforestillingen om kirkebrannen i Grue – var en
åpenbaring. Det er litt trist at ingen synes å ta
vare på den og bruke den igjen. Hvordan han
samarbeidet med solister, musikere, dansere og
skuespillere var storartet å observere. Personlig er det det sterkeste jeg noen gang har vært
med på.

Selv om jeg ga meg i kirkekoret, så møttes vi
i blant, Stein Røe og jeg, i hvert fall så lenge
han var organist i Grue. Og han hadde den
misunnelsesverdige evnen til å møte meg slik
at jeg følte meg verdsatt – som menneske. Jeg
har uendelig mye å takke ham for, men takket
ham så altfor sjelden. Jeg lever i det håp at han
hører tankene mine når jeg skriver dette. Takk,
Stein.

Bjørn Nyland

NÅR KOMMER
PÅSKEN?

DERFOR
FEIRER VI PÅSKE:

Påsken innfinner seg på forskjellig tidspunkt hvert eneste år. For å vite når den
kommer, må man kjenne til både Månens
faser og søndagenes plassering utover
året. Fordi ett år varer i 52 uke og én
dag – to dager når det er skuddår – vil
søndagsdatoene forandre seg fra år til år,
men vil gjenta seg med 28 års mellomrom.

I 30 e.Kr. kokte Palestina av frustrasjon
over romernes okkupasjon. Utallige
predikanter kjempet for å samle
befolkningen om Gud og gjøre opprør.
Men én skilte seg ut: Jesus fra Nasaret
klarte å få massene til å flokke seg om
ham – og romerne til å frykte ham.

Utregningen er ganske vanskelig, men
prøv å lære denne forholdsvis enkle
huskeregelen: Første påskedag er første
søndag etter første fullmåne etter
vårjevndøgn. Vårjevndøgn – da dagen og
natten er like lange – ligger alltid mellom
19. og 21. mars. Påsken kan derfor bare
finne sted i perioden mellom 22. mars og
25. april.
Første påskedag de nærmeste årene:
• 21. april 2019
• 12. april 2020
• 4. april 2021
• 17. april 2022
• 9. april 2023
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I påsken tok romerne grep og dømte
Jesus til døden. Ifølge evangeliene døde
Jesus etter noen timer på korset mens
han ropte: ”Min gud, min gud, hvorfor
har du forlatt meg?”
Senere har påsken vært de kristnes
viktigste høytid, og den innledes med
40 dagers faste. Selve påskeuken regner
vi fra palmesøndag til første påskedag.
Helligdagene – skjærtorsdag, langfredag
og påskeaften – markerer begivenhetene
de siste dagene Jesus levde.
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REFERAT-SAMMENDRAG FRA
DIAKONITREFFENE SÅ LANGT I 2019:
Sammendrag etter Arne H. Andersens referater ved Bjørn Nyland
8. JANUAR
Leder Gerd Saxrud ønsket 26 personer
velkommen til årets første treff i kirkestua.
Ikke verst med 15 cm nysnø! Allsangen ble
ledet og ledsaget av organist Kim André
Lindberget. Dagens gjest var Grues egen
dikter/poet – Tore Hestbråten. Han leste noen
av sine dikt, de fleste på dialekt. I to avdelinger
leste han fra sin produksjon, og fortalte også
litt om hva som inspirerer ham, bl.a. om
strømstansen 1. januar som resulterte i hele
9 nye dikt! Hestbråten fikk ei lita gave som
takk. Det var pause med matservering, og
utlodning som innbrakte 1740 kroner.
Sognepresten og organisten hadde det litt
travelt, men det ble tid til både andakt knyttet
opp mot ortodoks jul og allsang til slutt.

5. FEBRUAR
25 personer ble ønsket velkommen av leder
Gerd Saxrud, og organist Lindberget ledet
allsangen til han og presten måtte til Grue
Finnskog i begravelse. Sognepresten rakk
å gi de frammøtte noen betraktninger over
temaet: Gud er den konstante og nærværende
– det er mot Guds natur å være fraværende.
Matservering og kaffe i rikelig monn, som
vanlig. Dagens gjester var Bjørn Ottessen og
kona Marit. Bjørn Ottesens tema ble «tale
for damene» som var en liten historikk om
viderverdighetene oppover i alder til det ble de
to – og i stor grad en hederstale til kona Marit.
Etter denne innledningen gikk han over til å
fortelle om skolekretsen i Skasenden og noen
av familiemedlemmene/forfedrene som ble igjen,
og de som dro til Amerika. Han leste også fra
et brev fra Petra Bredesen til svigerinnen i USA,
noe som ga et interessant tidsbilde! Åresalget
resulterte i 1680 kroner, og selv uten organisten
til å bistå, ble det allsang før treffet ble avsluttet.
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5. MARS
Leder Gerd Saxrud åpnet med noen betraktninger som det å eldes. Til stede var eldste
mor, Elsie Sund som snart fyller 90 år. Vår nye
prest, Janne Sannesmoen, ble presentert av
menighetsrådsleder Solveig Petra Hansen, og
organist Lindberget spilte til allsangene.
Gjester var fra Frelsesarmeen Flisa ved Gunn
Johansen og Rolf Grønnvold. Før serveringen
fortalte Janne Sannesmoen litt om seg selv og
stillingen sin, og etter maten snakket sogneprest Morten Stensberg om fastetiden og dager
med spesielle navn: Blåmandag, feitetirsdag og
askeonsdag. Han la også vekt på å gjøre godt
mot hverandre i det alminnelige livet – den
hverdagslige kjærligheten. Han leste Hans
Børlis dikt: «Hverdagen».
Åresalget innbrakte 1740 kroner denne dagen.
Mangeårig kasserer, Kari Høiby, fikk rosende
ord, takk og hilsen fordi hun nå takker av fra
kassererjobben. Som vanlig ble treffet avsluttet
med allsang.

Kirkevalget
Viktige datoer i valgåret 2019:
2. januar
Frist for å registrere nomineringsgrupper.
1. mars
Frist for etablering av nominasjonskomité
for valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
30. april
Frist for innlevering av listeforslag ved valg
av menighetsråd og valg av leke medlemmer
til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
(Fra både nomineringsgrupper og
nominasjonskomité)

8.–9. sep. 2019

5. mai
Frist for å godkjenne listeforslag og
kunngjøre valglister, valgform og eventuell
supplerende nominasjon. (Ansvarlig:
valgrådet i bispedømmet og valgstyret i
menigheten)
10. august til 6. september
Forhåndsstemmegivningsperiode.
1. september
Frist for forhåndsstemming i annet sokn
enn der man har stemmerett.
(8.) og 9. september
Valgdagen.

Grue menighetsblad nr. 2 • 2019
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Påskeandakt
HAMAR BISKOPS PÅSKEANDAKT 2019
Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet kjenner
vi godt til. Men kan vi fatte oppstandelsen?
At våren kommer snart, det vet vi. Så lenge det
er tale om sol og måne, blomster og trær, kan
vi være i en grunnleggende tillit til tilværelsen.
Men at oppstandelsen fra de døde, og nytt
liv angår oss som hendelse, kan det være
vanskeligere å tro eller begripe.
For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt
Peter-kirka i Kairo i Egypt. I 2014 var det
et terrorangrep her. Det var vondt å se
minneplatene med bilder av de 29 som ble
drept. Da vi stod utenfor kirkeporten kom
ei kvinne bort og pekte på bildet av ei av de
drepte og sa at dette var hennes søster. Hun
uttrykte sorg og savn i det hun fortalte, og
slik ble de døde på minneplata mer enn navn.
Dette gjorde et sterkt inntrykk sammen med
det som under besøket ellers ble formidlet av
tro, håp og tillit til at døden ikke er det siste.
I møtet med hun som hadde mistet søstera si,
med kirkerommet og minneplatene tenkte
jeg på påskeberetninga der mismot og frykt
bredte seg blant Jesu venner da han døde. Da
han sto opp, vendte motet tilbake. Det sier noe
om at Jesu oppstandelse er vårt fremtidshåp,
men også en livgivende kraft her og nå.
–Frykt ikke! sa engelen ved graven. –Fred!
sa Jesus da han møtte sine venner.
10 		

Ved besøket i Egypt var jeg også på retreat og opplæringssenteret Anafora. Etter koptisk
tradisjon har de mange ikoner og malerier.
I en egen halvsirkel formidles historia om
Maria Magdalena. Bildene viser at Maria
Magdalena opplever seg sett av Mesteren, og
at hun vil ære Ham ved å vaske føttene hans.
Senere klamrer hun seg gråtende til korset,
og i sorg går hun til graven og får oppleve
den oppstandne i hagen. På det neste ikonet
i serien ser vi hvordan hun forteller de andre
om hva hun har opplevd. Rak og myndig står
hun der og forteller at Mesteren lever. Hun har
møtt Ham! Hun har opplevd kraften og håpet
i møtet med den oppstandne.
Påskemorgen slukker sorgen, sier salmen.
Og jeg vil gjerne legge til – og skaper mot
og håp! Påskens budskap kaster lys over livet
og døden, forsoning og kjærlighet, nestekjærlighet og gudskjærlighet. Det folder seg
ut i stadig nye nyanser i håpet som får sin
sterkeste ramme i Jesus Kristus, som på
påskedag viste oss at selv ikke døden kan stå
imot kjærlighetens kraft.
Med ønske om velsignet påskehøytid!
Solveig Fiske
biskop
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Grue kirke
I løpet av de siste månedene har det vært
prøvd ut noen interiørmessige endringer i
Grue kirke. Det gjaldt blant annet bakplate
på alter, det gamle alterbildet og et madonnabilde. I midten av mars ble kirkerommet
tilbakeført til preget det hadde etter
restaureringen i 1977. Menighetsrådet i
Grue har fattet vedtak om de ønsker bakplate på alter tatt ned, det gamle alterbildet
hengt opp på motsatt side av prekestol og
madonnabildet hengt opp under galleriet.
Søknad om dette fremmes til biskopen
gjennom kirkelig fellesråd.
Ved siden av døpefonten står det nå et ikon
av Maria og barnet. Ikonet minner oss
om at det er ved Ånden Jesus unnfanges i

Marias liv og at det er ved Ånden vi blir
gudsbarn i dåpen.Grue kirke er ei stor kirke.
Det skal søkes om å få satt opp et mindre
alter som kan stå lenger framme i koret.
Dette alteret skal kunne flyttes på, i bruk
vil det gjøre avstanden mellom alter og
menighet mindre i forbindelse med de
ordinære søndagsgudstjenestene. Ved
større gudstjenester vil fortsatt hovedalteret benyttes.
Det kommer fortsatt inn tilbakemeldinger
på lydanlegget, menighetsrådet vil undersøke om montering av noen mindre
høytalere i bak i kirken vil gi bedre lyd.
Innkjøp av eventuelt nye høyttalere skal
dekkes av fondsmidler.

KIRKEVALGET 9. SEPTEMBER 2019
BLI MED!
I høst skal det velges medlemmer til
menighetsrådene her i bygda. Du kan bli
med å bestemme hva kirken din skal gjøre.
Hver uke inviteres folk til aktiviteter,
gudstjenester og kulturopplevelser.
Kirken din gir mange muligheter for ditt
engasjement. I møter med folk i ditt
nabolag kan dine holdninger og handlinger
utgjøre en stor forskjell.
HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?
Menighetsrådet leder menighetens
virksomhet, blant annet:
- Trosopplæring blant døpte mellom 0 – 18 år
- Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
- Gudstjenester
- Kirkemusikk
- Vi har møter ca 10 ganger i året.
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GODE GRUNNER TIL Å VÆRE MED:
- Du bidrar til å holde lokalkirken levende
- Du blir del av et kristent fellesskap
- Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
- Du kan sørge for et trygt og godt
fritidstilbud for barn og unge
- Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet.
Er dette noe for deg?
Ta kontakt med nominasjonskomiteen i
Grue v/ Bente Opsahl (976 59 860), Anita
Ødegården (905 43 017) og Ola Lilleåsen
(975 16 241) eller noen i Grue menighetsråd, eller menighetsrådsleder i Grue
Finnskog.
Kan også sende e-post til kirkekontoret.
Hilsen oss i menighetsrådene på Grue
Finnskog og på Kirkenær
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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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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.

Tlf.: 62 94 83 20

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.

Lenas Salong

Ann Kristin Harbosen AS
Bønderneshus, Begravelsesbyrå
og Blomsterbinderi
Tlf. 62 94 53 14
Tlf
924 46 373
Eldresenteret,
2256 Grue Finnskog

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

- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

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

Sole Blomster AS
Blomster til
alle anledninger.

Jubileum

Vi spanderer velkomstdrinken
- ta kontakt for jubileumsmeny

Salg av nye gravsteiner, benkeplater, kantstein

utfører
navnetilføyelse,
Tlf:og62mur.
94Vi66
66 •også
www.skaslien.no
oppussing, bolting ,og oppretting av
gravminner.
Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209 2270 Flisa
Tlf : 91740376
E-post:prod@flisasteinindustri.no

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85
E-post: post@sandermoen.no
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FRISØRSENTER
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2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60
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«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 for
catering
og kald mat.
-se
vår nettside
vårevarm
arrangementKurs – og møtelokaler.

Nyt førjulstiden!

www.skaslien.no
gjestgiveri@skaslien.no
• tlf. 62946666
www.skaslien.no • gjestgiveri@skaslien.no
tlf.: 62 94 66 66

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85
E-post: post@sandermoen.no

Grue menighetsblad nr. 2 • 2019
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Sparing er verdens beste ide!
Uansett hva du sparer til, kan fondssparing hjelpe deg til å realisere planene. Et lite beløp hver måned kan bli
til en stor sum etter noen år.
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 • 2019

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 • 2019

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
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Konfirmanter 2019

Grue kirke 2. juni
Astrid Rønåsen Ødegård
Hanne Marthe Holter Brattås
Silje Moen Skasberg
Petter Vestmo Almåsbak
Tiril Bye Moe
Ida Marie Syvderud
Runa Øvergård
Tim Gullikstad Østmoen
Sebastian Skasberg
Fredrik Berg Hansen
Odin Marthinsen
Tobias Mellem Bye
Odin Nybrenna
Marion Prerana Colbjørnsen Aurbekkholen
Emma Sparby Vestli
Helga Marie Nordby Liljebakk
Ruth Malin Dal
Emma Boger Hellerud

Josefine Solberg
Charlotte Lysgård
Oda Lund Berntsen
Kaja Tomterstad Aurbekkholen
Henriette Bjerke Moe
Mathis Gulaker Christiansen
Linn-Camilla Rybråten Ibenholt
Rafael Jashn Aurbekkholen
Simen André Mosserud Berg
Amy Michelle Stensbøl
Eline Maribo Skarpnord
Martin Fjerdingstad
Oliver Bjørndalen Berg
Andreas Wølneberg Kojedahl
Pernille Hersvik Moen
Celina Giller
Jonas Hengebøl Lunde
Even Martinus Goplen
Kaia Hermane Haarstad

Grue kirke 9. juni
Kristian Myhrum Berg
Isak Olsen Stenshol
Emil Sandbæk
Andrine Hals Korsmo

Grue Finnskog kirke 10. juni
Oskar Wiker Løvberg
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TÅRNAGENTER I GRUE KIRKE
Lørdag den 2. mars og søndag 3. mars var det
tårnagenter i Grue kirke. Det var 8 agenter som var
samlet i kirka. De undersøkte kirka både høyt og
lavt. Søndagen skulle det være dåp, men alt
dåpssølvet var borte….. Enda godt det var flinke
agenter som fant hemmelige koder gjemt rundt
omkring. Sammen fant de ut hvor sølvet var
gjemt, så dåp kunne holdes under søndagens
gudstjeneste. På søndagen kunne de som ville
være med opp i tårnet å se på kirkeklokkene.
Flinke konfirmanter var også med og hadde
oppdrag sammen med agentene.
Søndagen var det karnevalsgudstjeneste og
agentene lagde seg egne masker. Under aktivitetssamlingen malte de flotte bilder med deres
tolkning av Guds rike som var tema under preken
på søndagen.
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BILDETEKSTER
1. Her fordeles nye oppdrag og Agentavisa
må brukes for å løse hemmelige meldinger.
2. Her har konfirmantene blitt surret inn av
ivrige agenter.
3. Her er gjengen samlet etter ett vellykket
oppdrag med å finne det forvunnede
dåpssølvet.
4. Agentbasen.
5. Hvor mang kopper må til for å lage et stort
tårn? Her jobbet agentene sammen med
konfirmantene om å lage størst tårn.
Til slutt måtte de samarbeide om å lage et
kjempetårn.
6. Fine masker ble laget til karnevalsgudstjenesten.
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Akedag med
Bygdeungdomslaget
Tekst og foto: Per Chr Uggerud
Grue Bygdeungdomslag har arrangert akedag,
noe som krevde et par dagers gode forberedelser.
Arrangementet skulle være for alle, et lavterskeltilbud. Staben kunne fortelle at slike arrangementsdager har hatt opptil 120 deltakere. Da vi
var innom, koste to unger seg i bakken, mens de
voksne satt rundt bålet og hygget seg.

Grue Bygdeungdomslag engasjerer seg blant
annet i kreftsaken, og har også tevlingsdag på
programmet sitt. Laget har hele 140 medlemmer,
men ønsker selvsagt flere velkommen. Laget har
arrangementer for alle, i tillegg til at de deltar på
fylkes- og landsstevner.

INFORMASJON
Oppholdsrom og spiserom for kirketjenere og
kirkegårdsarbeidere er nå flyttet til servicehus/
kapell. Der er også publikumstoalettene. Toalettet
i Kirkestua er ikke lenger åpent for publikum.
Menighetsrådene får sitt eget Vippsnummer,
oppslag kommer i kirkene.
Arbeidet med å få anonym og navnet minnelund på kirkegårdene er så smått kommet i gang
igjen. Innspill eller tilbakemeldinger tas gjerne
imot, henvend deg til kirkekontoret eller
menighetsråd. Pr nå er det vanskelig å si hvor
lang tid arbeidet vil ta, men menighetsrådene er
tydelige på at de ønsker at arbeidet skal
prioriteres. Det er kirkelig fellesråd som gjør
vedtak i saken, endelig godkjenning gjøres av
biskopen.
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Biskop Solveig Fiske har takket ja til å besøke
Finnskogdagene i forbindelse med 50-årsjubileet
til sommeren. Hun vil gjeste dagene søndag 14.
juli. Mer informasjon kommer i neste nummer av
menighetsbladet.
Andakter og sangstund på Grue Alders og
sykehjem. Fra våren 2019 er andaktene på
GAS flyttet til peisestua. De vil fortsatt være på
onsdager, tidspunktet er endret til kl 12.30. Med
på andaktene er «Sangtimen», prest og organist.
Datoene er 20. mars, 10. april, 8. mai og 5. juni.
Pårørende er selvsagt velkommen til å være
med de også. Andaktene etterfølges av en kort
sangstund hvor vi sammen synger kjente og
kjære sanger og viser.
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Foredrag i forbindelse med høstens
bispevisitas i Grue, holdt av Ragnhild
Thori, om arrestasjonen av hennes far,
Jens A. Thori (prest i Grue Finnskog)
1.juledag 1943:
(Kirkekampen – eller kirkestriden – brukes som
betegnelse på Den norske kirkes kamp mot den
totalitære NS-staten, for sin egen selvstendighet
og for rettsstaten. Striden førte til at biskopene
og prestene brøt med det statlige og okkupasjonsstøttede kirkestyret våren 1942. Det
endelige bruddet skyldtes bl.a. omstendighetene
omkring festgudstjenesten i Nidaros domkirke 1.
februar i anledning innsettelsen av Quisling som
ministerpresident. Dette ble i stor grad boikottet,
mens vel 1500 mennesker møtte opp til den tillyste gudstjenesten som skulle ledes av domprost
Arne Fjellbu senere på dagen. NS-politiet stengte
kirken, domprosten ble avsatt, et hyrdebrev fra
biskopene ble formidlet til menighetene omkring
i hele landet og opplest 9. februar i 1942.
Biskopene fratrådte sine embeter fra påsken
1942, og etter hvert fulgte 797 av landets 858
prester etter. 127 av de mest «brysomme» ble
forvist fra sine sokn, og 93 ble arrestert, de fleste
havnet på Grini. Det ble gjennomført dåp,
konfirmasjon, bryllup, nattverd og gravferd
utenfor NS-kirkens handlinger, men ofte i kirkens
egne lokaler. Alt skjedde på tvers av de ulike
kristne trosretninger og utviklet godt samarbeid
med og mellom frikirkelige
organisasjoner.)
(Les gjerne mer – se «Kirken under 2. verdenskrig»)
Forhør av tysk politi – far skriver
Etter å ha sittet på Kongsvinger og Møllergt. 19
ble jeg overført til Grini, og den 4. februar 1944
ble jeg forhørt på Viktoria Terrasse. Forhøret
foregikk i begynnelsen på tysk, men senere på
norsk ved hjelp av en tolk. Etter å ha fått rede
på mine personalia gikk forhørerne over til saken.
Han: «Hva sa de i Deres preken?» Jeg gjentok
det som er nevnt ovenfor. Han: «Hvordan vet
de at 50 prester er avsatt og 20 fengslet?» Jeg:
«Jeg har fått et brev om dette.» («Hilsen mellom
prestebrødre Julen 1943») Han: «Hvem skrev
22 		

Fortsettelse
fra forrige
nummer

det brevet?» Jeg: «Jeg kan ikke med bestemthet si
det.» Han: «Hør her, når De taler på prekestolen,
skal De tale sannhet! Og her nevner De ting som
De har fått i anonymt brev! De kan ikke kontrollere riktigheten av det. Synes De det er rett?» Jeg:
«Jeg tror at de som har skrevet brevet, kjenner til
riktigheten av det de skriver om.» Han: «De tror
det ja, men De kan ikke kontrollere det.»
Nå kom tolken. Han: «Hvordan har de fått dette
brevet?» Jeg: «I posten.» Han skarpt: «De har
ikke fått det i posten!» Jeg forbauset: «Jo, jeg har
det.» Han: «Nå, kan de bevise det?» Jeg: «Det
er vel ikke noe å bevise det. Når jeg har fått det i
posten, så har jeg det.» Han: «Hvor var det postlagt?» Jeg: «Det sier jeg ikke.» Han: «Hvorfor?»
Jeg: «Jeg kunne røpe noen.» Nå ventet jeg at de
skulle slå meg, med det ble ikke noe av det. Han
fortsatte: «Hvordan ser De på den tyske besettelse av Norge?» Jeg: «Det er noe vi må bøye
oss for.» Han: «Vil De ha en anglo-amerikansk
besettelse?» Jeg: «Nei.» Han: «Vil De ha en
sovjet-russisk besettelse?» Jeg: «Nei, jeg ønsker
et fritt, selvstendig Norge.» Han: «Hvordan ser
De på Quisling?» Jeg: «Han er jeg imot av to
grunner: for det første fordi han er gått i lag med
landets fiender, og for det andre fordi han vil
innføre nasjonal-sosialismen som er kristendomsfiendtlig.»
Han prøvde forgjeves å overbevise meg om at
tyskerne var våre venner. Han kom så inn på
ungdomstjenesten og nasjonal-sosialismen. Jeg sa
at jeg hadde talt mot nasjonal-sosialismen: «For
i sinnet skal Gud regjere, ingen annen.» Han:
«Vil De da at ungdommen skal bli som munker
og nonner og gå i kirken og synge salmer? Se
på Hitler-jugend, det er ungdom!» Jeg: «Jeg vil
en ungdom med en sunn sjel i et sundt legeme.»
Han: «Men hvorfor ber De for prestene og ikke
andre?» Jeg: «Kirken er et legeme, og når ett lem
lider, så lider alle.» Han: «Kjenner De hvorfor
alle disse prester er arrestert?» Jeg: «Nei, ikke
Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

alle, men noen, for eksempel professor Hallesby.»
Han: «Hvorfor er han arrestert?» Jeg: «Han
skrev imot oppfordringen til «Nasjonal arbeidsinnsats». Han: «Ja, hva har «Nasjonal arbeidsinnsats» med kristendom å gjøre?» Jeg: «Det er
mange som kommer i samvittighetsnød når de
innkalles til slikt arbeid.» Han: «Tøys!»
Den 6. februar 1944 var jeg på ny på Victoria
Terrasse og skrev under hva jeg hadde sagt.
Saksbehandleren sa da: «De skulle være lojal mot
kirkedepartementet og den norske regjering!»
Jeg: «Man skal adlyde Gud mer enn mennesker.»
Han: «Ja, det er nok så, men det er ikke slik det
er ment.» Jeg: «Paulus ba da sine menigheter
om at de skulle komme hans lenker i hu!» Han:
«Men hvorfor ber dere bare for prestene i Norge
og ikke for prestene i Sovjetsamveldet og de baltiske land? Der blir prestene pint, men det blir de
ikke i Norge.» Jeg: «Vi holdt et stort protestmøte
i Oslo mot forfølgelsen av de kristne i Russland.»
Han: «Når var det?» Jeg: «Omkring 1930.»
Han: «Og nå skriver vi 1944. Hvorfor protesterer dere ikke nå?» Jeg svarte intet. Han: «Jeg må
konstatere at De har Sovjet-russisk sympati.» Jeg:
«På ingen måte.»
Etter min løslatelse fra Grini ble jeg den 21. april
1944 kalt opp til «Hauptsturmfu¨rer Wagener».
Han: «Jeg tar meg alltid en times tid til å forklare
for prestene det tyske standpunkt, når de løslates.
Vi tyskere finner oss ikke i at prestene:
1. Hjelper flyktninger til Sverige
2. Samler inn midler til flyktningenes
pårørende
3. Blander seg inn i politikken
Jeg: «Det med politikken er ikke så enkelt. Når
dere griper inn i kirkens anliggender, må vi si fra.
Vi prøver å holde oss til Haag-konvensjonen.»
Han irritert: «Haag-konvensjonen, den trekker
dere prester fram når det passer dere. Hvorfor sa
dere ikke ifra da engelskmennene gjorde strandhugg i Nord-Norge?» Jeg: «Den sak kjenner jeg
ikke så nøye til.» Han: «Og tror De ikke at de
allierte tvinger italienerne til å arbeide for seg
i Italia?» Jeg: «Det blir et italiensk spørsmål.»
Han: «Ja, jeg har løslatt Dem og overlatt Dem til
de norske myndigheter, og de har å ta opphold
på Lillehammer!» Og så fikk jeg gå.

far mor om å besøke den og den, delta på møter
og foreninger osv. Mor skrev tilbake om alt hun
hadde gjort, slik holdt de på…
Jeg fant også en liten håndskrevet lapp fra far til
mor, skrevet med blyant på Grini. Far forteller at
han nå tror det er hans tur til å bli henrettet. Han
skriver hvor mye han elsker sin kone og barn og
at de er i Guds varetekt.
Etter krigen
Nazi-presten ble arrestert og av den midlertidige
kirkeledelse ble Jens Thori ble konstituert sokneprest. Sitat: «Jens Thori skyndte seg tilbake til
Grue fra Helgøya».
I 1948
Sokneprest-embetet i Grue ble utlyst. Det meldte
seg 28 søkere og Thori ble innstilt som nr 1 av et
enstemmig menighetsråd. De fremhevet Thoris
særdeles gode arbeide som forkynner og sjelesørger og hans interesse for menighetens ve og
vel, og de understreket at Thori, med sin gode
evne til å komme i kontakt med alle lag av
befolkningen, hadde vunnet tillit og sympati hos
alle i bygda.
I aug tok Thori avskjed med menigheten i Grue,
som ga uttrykk for en dypfølt takk til både Thori
og hans frue. Han skulle fungere som feltprest i
Tysklandsbrigaden i Flensburg fra 1948-49.
Statsarkivet på Hamar
Her finnes brev, rundskriv, «Mellom kirkebrødre», fars 7de sans fra 1940-45. Alt er
digitalisert.
Medaljer
1983 Kongens fortjenestemedalje i gull
Post Mortem
2018 Medalje for tysklandsbrigaden +
deltakelse i internasjonal tjeneste
Kilde (ang Grue menighet): «Kirke og menighet i
Grue gjennom 150 år»

På Grini og på Helgøya
I hele denne tiden viste far omsorg for menigheten sin. I brevveksling mellom far og mor ber
Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

23

REFERAT FRA ORDINASJONSGUDSTJENESTE
FOR Janne Sannesmoen
i Grue kirke 10. mars 2019, kl. 11.00
Foruten hovedpersonen selv medvirket i
følge gudstjenesteprogrammet følgende
personer: Biskop Solveig Fiske, prost
Øystein Halling, menighetsrådsleder i Grue,
Solveig Petra Hansen, menighetsrådsleder
i Grue Finnskog, Inger Lise Korbøl, sokneprest i Grue og Grue Finnskog, Morten
E. Stensberg, sokneprest i Hof, Runar
Olsen, sokneprest i Våler, Einar Vannebo,
sokneprest i Åsnes David André Tys,
trosopplærer i Grue og Grue Finnskog,
Anita Ødegården, organist Kim André
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Lindberget, koret «Shine», forsangergruppe
fra Grue menighet, konfirmanter fra Grue
menighet var ministranter.
Dessuten medvirket familiemedlemmene
Hilde Henriette Heiestad, Magnus
Sannesmoen, Hanne Helene Heiestad,
Erik Sannesmoen Klevar i lesningene under
gudstjenesten.
Prost Øystein Halling startet gudstjenesten
etter tradisjonell klokkeringing og
Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

informasjon om dagens program. Janne
Sannesmoen ble presentert, og menighetsrådslederne Solveig Petra Hansen og Inger
Lise Korbøl leste tekst vekselvis. Deretter
leste biskop Solveig Fiske, og ba for Janne
Sannesmoen. Lesning/sang/lesning/sang gikk
så igjen vekselvis.
Biskop Solveig Fiske holdt ordinasjonstalen for Janne Sannesmoen, og kom inn på
hennes vei til å bli prest – som nok var litt
utradisjonell i forhold til mange andre.
Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

Fra å være misjonærbarn på Madagaskar,
tre år i Kenya, kristelig gymnasium i Oslo,
Bjørknes, Reiselivsakademiet og 20 år i
reiselivsbransjen/servicebransjen, der hun
hovedsaklig var tilknyttet hovedflyplassen
på Gardermoen. Studier ble tatt ved siden
av arbeidet. (Bla som markedsdirektør for
hotell og arbeid ved «taxfree»). Hun var
ferdig nå etter nyttår. Imidlertid hadde hun
fungert som prestevikar/hatt praksistid
i vårt prosti før hun nå er blitt tilsatt.
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Biskopens følgeord var fra Titus 2. 11. før
hun ble bedt om å komme fram for å få
stolaen lagt over skuldrene som et symbol
på at hun nå var ordinert prest i Den
Norske Kirke. Dette var visst arv fra hennes
mor, Reidun Rakotonirainy, som hadde
vært sokneprest her i Våler i Solør.
Janne Sannesmoen fikk så forbønn og
handspåleggelse av alle tilstedeværende
geistlige samt menighetsrådsledere og trosopplærer før hun holdt dagens preken med
temaer om ritualer i fastetiden og Jesu siste

tid med disiplene – hvor han ble fristet av
djevelen, og disiplene sovnet hver gang han
gikk for seg selv for å be. (på latin heter
visst denne søndagen «jeg kaller»).
Det var ofring til diakoniutvalgets arbeid før
nattverd og utgangsprosesjon. Etter
biskopens velsignelse og fredsønske og et
flott postludium fra organist Kim A.
Lindberget.
Ute ventet en strålende vinterdag som
toppen på en fin ordinasjonsgudstjeneste.

DEN PÅFØLGENDE KIRKEKAFFE GRUE RÅDHUS FESTSAL
Her møtte det ca 60 gjester som fikk
god bevertning med brødmat og
kaker stelt i stand av menighetsrådsmedlemmer fra Grue og Grue F.skog.
Menighetsrådsleder Solveig Petra
Hansen ønsket velkommen til bords
etter bordverset.
Etter at folk hadde fått forsynt seg og
spist litt, ble det enkelte korte
velkomsttaler og overrekkelser av
velkomstgaver fra rådene i Solør,
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fulgt av gode ord om kommende
tjeneste og samarbeid. Det ble også
noen taler til Janne Sannesmoen fra
nær familie og nære arbeidskolleger
fra siste arbeidssted på Gardermoen.
Kirkekaffen ble greit og vellykket
avviklet, og ble rundet av ca kl. 14.30.
Arne H. Andersen
referent
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En påskebetraktning
ved sokneprest Morten Stensberg

Noen dager etter Jesu død er to disipler på
vei til Emmaus – de har siden blitt kalt for
Emmausvandrerne. De er oppslukt de siste
døgnenes opplevelser. Det er som døden
kryster livet ut av dem. De fornemmer
ikke på noe som helst vis at han de sørger
over er nærværende. Sorgen tapper dem for
krefter, hullet etter Jesu nærvær er blitt til et
svart hull. Et hull som trekker og drar i dem
og legger et nattsvart slør over alt hva de
sanser. De ser hverandre, men ikke fullt ut
den tredje.
Opplevelser av nærvær kan ta mange
skikkelser, likeså hva vi forbinder med
fravær. Opplevelsen av dem begge er som
forsiden og baksiden av den samme mynten.
Kan vi kjenne på fravær uten å ha kjent på
nærvær? Er det mulig å si noe om nærvær
hvis vi ikke har forestillinger om hva det
motsatte skulle være?
Sansene våre kan på et vis gjøre det som
er fortidig nærværende. Vi kan oppleve at
smak, hørsel eller synsinntrykk innhenter
det nærværet som synes tapt for oss.
Mennesker som har opplevd død, kan
fortelle om hvordan det å lukte på tøyet til
den som har dødd nærmest har vært som å
fornemme nærværet av en som ikke lenger
kan berøres rent fysisk.
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Emmausvandrerne gjør noe annet som
mennesker ofte gjør i møte med døden.
De forteller historien om «det med Jesus
fra Nasaret», historiene fra hans liv og om
hans død. Om ham som endte sine dager på
korset. Mange ganger har de fortalt den til
hverandre. De kjenner den forlengs og
baklengs. De forteller den på nytt og på
nytt. De gjør det for å minnes og de gjør
det for å venne seg til tanken om at alt er
over. Hver gang de gjør det er det som om
de trekker avslutningen så tett som de bare
makter inn i sitt eget liv. Hver gang er de
litt mindre numne. Fortsettelsen uten Jesus,
fortsettelsen uten troen på at Jesus hadde
bragt Guds rike nær.
Men den ukjente møter deres fortelling
med en annen fortelling: fortellingen om
profetene, om Moses og alt som er blitt sagt
om Messias. Fortellingen om død favnes
og omsluttes av fortellingen om liv, håp om
at ordene om Jesu oppstandelse ikke bare
var ønsketenkning og urealistisk oppspinn.
Deres redde hjerter, deres kalde hjerter blir
forvandlet når døden mister sitt grep. Når
kirken feirer nattverd innbys vi til å benke
oss rundt bordet sammen med Jesus og
Emmausvandrerne. Da blir kirken
forvandlet til et vertshus og vi kan smake
nærværet til ham som har gått gjennom
grav og død.
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Kirken og jeg
– betraktninger og erfaringer ved Bjørn Ottesen
Jeg må innrømme at Kirken og kristendommen ikke
engasjerte meg nevneverdig i mine yngre år. Kirkebesøkene hadde innskrenket seg til min egen og
nærmeste pårørendes dåp, konfirmasjon, bryllup og
begravelser. Årsaken til manglende tilhørighet skrev
seg delvis fra en nedarvet følelse av at kirken tilhørte
de rike. Forskjellen var tidligere markert både ved
at «storfolket» hadde sine reserverte plasser på de
fremste kirkebenkene, og hadde sine gravsteder
reservert fremst og nærmest kirken. Tidligere hadde
gudsfrykt og redsel for djevelen og helvete likevel
ført til at også fattigfolk tilbakela timelange turer til
og fra kirken. Etter hvert steg folkeopplysningen, og
da Hallesbys berømte helvetesprofeti nærmest ble
latterliggjort, og at presteskapet også delvis tok
avstand fra hans uhyrlige påstander, så var ikke
lenger frykten årsak til kirkebesøk.
Etter å ha blitt Kirkenær-borger og nabo med Grue
kirke, førte det nære naboskapet litt etter litt til
tettere forhold til kirken og menneskene som var
knyttet til dens virksomhet. Jeg fikk etter hvert
oppleve sider ved kirken som hadde vært helt fremmede tidligere. Fra talerstolen hendte det at prestens
preken var en positiv opplevelse for meg. Liturgien
og salmesangen kunne i mange situasjoner bidra til
å skape lysglimt i hverdagslivet. Likevel: kirkelig
prakt, sølv, gull, kling-klan og gode opplevelser til
tross – kontakten med det overjordiske og høyere

makter opplevdes ikke i kirkerommet. Sittende på
en stubbe eller stein ute i mektig natur var Gud
nærmere. Erkjennelsen hos profeten Amos om at
«Hver gang han åpnet munnen i Guds hus, så blei
Gud mindre» kjennes riktig for meg.
Marit kom til å bli engasjert i kirkearbeidet på flere
vis. Som medlem i menighetsrådet i bygda var hun
med å stifte diakoniutvalget som hun ledet i 30 år,
og hun virket også som klokker i kirken i en lang
periode. Hennes iver og engasjement på det området
imponerte meg og gjorde meg samtidig interessert
og nysgjerrig.
Musikk og sang som er knyttet til kirken kom til
å bety mye i livet mitt. I nærmere 30 år deltok jeg
sammen med min Marit i Grue Kirkekor. Øvelseskveldene, en gang i uka og i tillegg hektiske øvelser
foran konsertene, skinner i dag i erindringen med
en egen glans. Høydepunktene var kirkekonsertene.
Sammen med profesjonelle musikere og sangsolister
fikk vi være med på å framføre verker av Bach,
Mozart, Cherubini, Hãndel, Saint-Saëns og Haydn.
Jeg opplevde å få delta som tenor i framføringen av
Bachs H-moll-messe som et høydepunkt i livet mitt.
Dette verket brukte Bach 24 år på å fullføre, og det
regnes som et av verdens aller største mesterverk.
Innøvingen foregikk over to år med ei tre-timers økt
en gang i uka. Sammen med Glåmdal Kammerkor ble
det i løpet av denne tiden lagt ned 20.000 dugnadstimer! Vi framførte 18 av messens 26 satser og sang
opptil åttestemt! Vår kunnskapsrike og dyktige
dirigent Stein Røe uttalte til Glåmdalen i et intervju
at han hadde følelsen av å ha brukt like lang tid
som Bach – i sitt hode – på å forberede en framføring av verket her i distriktet.
Opplevelsene jeg fikk som medlem i Grue Kirkekor,
ga livet mitt en ny dimensjon i denne tiden, ikke
minst takket være Stein Røe. Han hadde en unik
evne til å formidle musikk, både muntlig og som
utøver. Som dirigent var han uforlignelig! En gang vi
hadde en større konsert sammen med profesjonelle
musikere, roste konsertmesteren dirigenten vår opp
i skyene overfor pressen, og vi fikk høre at vi «ikke
visste hva vi hadde»!
Jeg skulle også bli involvert i Grue kirke på flere vis.
Stein Røe – og flere organister – hadde i mange år
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registrert feil og mangler ved orgelet. I menighetsrådet,
der jeg nå var leder, fikk jeg oppgaven å organisere
og være formann i en «orgelaksjonskomité» der
formålet var å samle inn penger. Målsetningen var
i første omgang en million kroner, noe som folk i
utgangspunktet trakk på smilet av. Min tanke var:
Hvis befolkningen i bygda bidro skikkelig, ville det
være med på å skape forståelse for prosjektet også
hos de bevilgende myndigheter.
Innsamlingsaksjonen som startet høsten 1988, varte
i 9 år, fram til 1997. Da sto over 1,8 millioner på
kontoen! Grue kommune hadde sagt seg villig til å
bidra med halvparten av kostnadene, og nå var altså
finansieringen klar. En orgelkomité som besto av
Peter Mohn (formann), Stein Røe, Turid Tenåsen
(fra kommunestyret), Hans Ivar Bjugstad, Bjarne
Tjønn og undertegnede fikk oppgaven med å
innhente anbud på det nye orgelet. Det endte opp
med at Brødrene Thorkildsens Orgelbyggeri fikk
oppgaven med å bygge og installere et av de største
og fineste orgler som finnes i vårt område.
1988: gaver fra forretningsdrivende, skogeiere, lag,
foreninger, utlodninger og julemesse – til sammen
200.000 kroner.
1989-90: Personlige henvendelser og møter med lag
og foreninger, opplegg for leveranser fra jordbruk
(korn og poteter) via bøndenes salgsorganisasjoner,
leveranser for tømmersalg via Løvenskiold Vækerø
samt kronerulling: 100.000 kroner.
1991: En del større beløp kom inn ved tømmersalg
og gaver ved begravelser: 120.000 kr.
1992-93: Giroblanketter til alle husstander i Grue
med beløp (400 kr!), og kunstneren Anne Lise Knoff
gav bort sitt maleri «Grue Kirkes brann» som ble
kopiert og solgt og innbrakte 60.000 kr. Totalt i
perioden: 360.000 kr.
1994-97: Bevilgning fra Grue Sparebank på
500.000 kr og salg av orgelpiper fra det gamle
orgelet samt innkomne beløp fra de utsendte
giroene: 710.000 kr. Målet var nådd!
Det kom nye utfordringer: For å få plass til det
nye orgelet, og for å yte instrumentets kvaliteter
full rettferdighet lydmessig måtte det gamle trange
orgelgalleriet senkes og utvides framover i kirkerommet. Det gamle orgelet og orgelgalleriet skulle
demonteres og fjernes, og det skulle bygges nytt.
Sivilarkitekt og gruesokning Bjarne Tjønn svarte
slik på vår henvendelse om hjelp: «I forbindelse
med montering av det nye orgelet i Grue kirke er
det nødvendig med ombygging av galleriet. Det må
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senkes ca. 120 cm og utvides 150 cm framover i
kirkerommet. Planene er forelagt Hamar-biskopen
og riksantikvaren som har godkjent forslaget.»
Tjønn sa seg villig til å prosjektere, utarbeide
tegninger og lede arbeidet uten godtgjørelse. Fra
kommunens side var det nemlig en forutsetning at
dette prosjektet ikke skulle belaste finansieringen av
det nye orgelet. Arbeidet måtte derfor gjennomføres
som dugnad med gratis materialer og arbeid.
Med et mannskap som bestod av pensjonistene Leif
Tørmoen, Ivar Kristiansen, Helge Helgeberg,
undertegnede og med Thorleif Westad som «bas»
startet arbeidet.Alt nødvendig utstyr – trematerialer,
spiker, jernbeslag, maling og eller alt som var
nødvendig til prosjektet fikk vi gratis tilgang til fra:
Løvenskiold Vækerø (trematerialer), Sandermoen
(maling, nødvendig utstyr), Grue Landsbrukssenter
(spiker, ellers nødvendig utstyr), Arve Weldingh
(rørlegger-utstyr, faglig assistanse), Karsten Haugen
(teknisk assistanse og nødvendig utstyr ved
montering av stålkonstruksjoner).
Bjelkene som skulle bære galleriet, måtte ha en
lengde på 10 meter, 10 cm tykkelse og 25 cm
bredde. Peter Mohn greide å finne det nødvendig
antall kjempefuruer i skogområdene til Bjerke.
Ferdigskåret veide hver av bjelkene 200 kilo!
Søndag 8.mars 1998 ble det nye flotte orgelet
innviet. Grue kirke var fylt til siste plass under den
radiooverførte gudstjenesten. Drømmen om et nytt
orgel i Grue kirke hadde startet så tidlig som i 1985.
Den gangen hadde en evig optimistisk Sonny Økstad
vært i Grue Sparebank og satt inn 500 kroner som
første bidrag!
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Slekters gang

Døpte i Grue kirke
3. mars

Dagny Bjugstad Omsted

f. 05.11.2018

14. april
Noah Moen Skarpnord

Døde i Grue sokn.
Margit Byermoen
Kathleen Hunter Støp
Tordis Irene Fjeld
Even Andreassen Pettersen
Åse Svarttjønnli
Åse Margrethe Gaustad

f. 24.01.2019

f. 1920
f. 1946
f. 1941
f. 2019
f. 1948
f. 1929

Trekningsliste

Else Olaug Trangsrud
Eva Tordis Høgbrenna
Per Marin Tvengsberg
Lars Thomas Andersson
Grethe Lillian Rusten

f. 1922
f. 1945
f. 1936
f. 1957
f. 1958

Døde på Grue Finnskog

Asbjørg Lintorp		 f. 1936

Takkeannonser

GRUE REVMATIKERFORENINGS
HØSTLOTTERI 2018

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på dagen min.
Magne Tveter

Strikketeppe
Gavekort
«
«
«
«
«
«
«
«
Toalettmappe
Sekk
«
Pizzastein
Duk
Luxolampe
Tøfler
«
Grytekluter

Tusen takk for fin blomst på min 85-årsdag.
Arve Snapa

Turid Tenåsen
Ivar Ørbog
Liv Karin Svendsen
Magnhild Westad
Turid Storli
Nina Holen
Berit Johansen
Else Thomassen
Gunn Stenberg
Henry Langbråten
Inger Brattaas
Anita Kalgård
Tove Meldahl
Guri Dalen
Kristin Ødegården
Liv Karin Svendsen
Heidi Lindstad
Helene Løvenskiold
Else Sandermoen

Rett trekning bevitnes av Anne Berit
Karlson, Bente Opås og Lill Paulsrud.
Takk for at du støtter foreningen.

30 		

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min
90-årsdag.
Aslaug Fredbo
Takk for blomsten på min 90-årsdag.
Gerd Ottesen
Tusen takk til Diakoniutvalget for blomsten jeg
fikk til min 90-årsdag.
Petra Hansine Rudolfsen
Ansatte ved Grue kommune omsorgsbolig takker
hjerteligst for pengegaven i forbindelse med Åse
Hagens bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte
v/ enhetsleder Liv Wang Pedersen
Til Marit Skytterns etterlatte.
Takk for pengegaven som ble gitt i anledning
Marit Skytterns bortgang.
Støtteforeningen Grue alders- og sykehjem
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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
Mandag – fredag kl. 10.00–14.00
kirkekontoret@grue.kommune.no

Tlf.

62 94 10 40

Sokneprest: Morten Stensberg
Kapellan: Janne Sannesmoen

Mobil tlf.
Mobil tlf.

913 87 696
951 01 623

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/Grue Finnskog kirke:
Kirketjener: Tommy Andre Aas
Kirkegårdsarbeider: Tom Sollien

Mobil tlf.
Mobil tlf.

916 68 400
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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14. april, Palmesøndag
Joh 12, 1-13
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: NMS
18. april, Skjærtorsdag
Joh 13, 1-17
GRUE KIRKE KL. 18.00
Nattverdsgudstjeneste.
Det blir servert et måltid i
kirkestua. Takkoffer:
19. april, Langfredag
Luk 22, 39-23,46
HOF KIRKE KL. 11.00
Pasjonsgudstjeneste.
Fellesgudstjeneste for Hof og
Grue. Takkoffer:
21. april, Påskedag
Joh 20, 1-10
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste.
Takkoffer: Eget arbeid
22. april, 2. påskedag
Joh 20, 11-18
GRUE FINNSKOG KIRKE KL.
11.00. Høytidsgudstjeneste.
Takkoffer: Eget arbeid.

GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 13.00.
1. mai gudstjeneste.
Takkoffer: Norsk Folkehjelp
5. mai, 3. s. i påsketiden
Mark 6, 30-44
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00. Høymesse.
Takkoffer: Mental helse.
17. mai
Luk 17, 11-19
GRUE KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste for store og små.
Takkoffer: Speiderne.
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 13.00.
Gudstjeneste for store og små.
Takkoffer: Egen menighet.
19. mai, 5. s. i påsketiden
1. Kong 8, 12-13, 27-30
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer:
26. mai, 6. s. i påsketiden
Matt 6, 7-13
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste for store og små.
Takkoffer:

1. mai
Matt 20, 25-28
GRUE KIRKE KL. 11.00.
1. mai gudstjeneste.
Takkoffer: Norsk Folkehjelp

kirken.no/grue

30. mai, Kristi Himmelfart
Joh 17, 1-5
SKULSTADMOEN KL. 12.00.
Friluftsgudstjeneste.
GRUE KIRKE KL. 14.00.
Dåpsgudstjeneste.
2. juni, Søndag før pinse
Joh 16, 12-15
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Konfirmasjon.
Shine deltar.
Takkoffer: Hekta
9. juni, Pinsedag
Joh 14, 23-29
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Konfirmasjon.
Shine deltar.
Takkoffer: Hekta
10. juni, 2. pinsedag
Joh 7, 37-39
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00.
Konfirmasjon.
Shine deltar.
Takkoffer: Hekta
Med forbehold om endringer.

