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God sommer!

Når er KIRKEKONTORET åpent?
Ekspedisjonstiden er fastsatt til: Mandag, tirsdag, torsdag og 

fredag fra 10.00–14.00. Onsdag er kontoret stengt.
Vi vil gjerne poengtere at publikum etter nærmere avtale kan komme på  

kontoret for samtale utover den fastsatte ekspedisjonstiden. 

NB! Feriestengt i uke 30 (23.-29. juli)

Vennlig hilsen Kirkekontorets ansatte



Nå har jeg akkurat kommet hjem fra rus-
sefest! Tenk at 55 år senere kan vi møtes, ha 
det hyggelig sammen og snakke om hvordan 
livet har behandlet oss gjennom disse årene. 
Noen har jeg ikke sett på 55 år, andre har 
jeg «dumpet borti» underveis – og uansett 
så faller årene alltid bort når du gjenkjenner 
den nå gråhårede damen eller herren som 
påstår at vi gikk i samme klasse 1960-63!

Og så er det livets ubønnhørlige faktum 
at det ender en gang, og for noen har det 
skjedd så altfor tidlig. Kari og Per Harald, 
Henning og Dagny, Edith og Bjørn Ove, 
tvillingene Berit og Marit – vi savnet dem 
veldig og finner bare hyggelige minner om 
dem! Det er iallfall godt!

Leserne av Grue Menighetsblad kjenner nok 
ikke disse personene fra mine år på Hamar 
Katedralskole – ærverdige gamle «Katta», 
men de var og er viktige for min videre vei i 
verden! Og blant de som lever og gleder oss, 
er de med de voldsomme og ofte dramatiske 
historier som de forteller om med en usvike-
lig tro på framtida. Harald som ble hardt 
kvestet og mistet det aller meste av synet i 
Regjerings-blokka i 2011, Eva som mistet 
et barnebarn i en meningsløs ulykke, Karin 
som måtte lære alt om igjen etter en drama-
tisk hjerneoperasjon, men som likevel reiser 
og opplever verden, og de som fortalte om 
den «blinde» kjærligheten som skuffet og 
satte livet på vent.

Og selvfølgelig sang vi, både ved omvisningen 
i Hamars flotte kulturhus og under fest-
middagen. Jeg har lyst til å gi dere siste vers 
av «Jubileumssang for 63’ere» som kan 
synges på melodien «Levende lys…»:

I dag er vi satte og veletablerte 
med villa og hytte og bil. 

Men sykler fremdeles og står fast på 
krava og streiker litt om det må til.

Og når vi blir gamle, skal eldreomsorgen 
bli akkurat slik som vi vil. For institusjoner 
med romrestriksjoner det er ikke nettopp 

vår stil!

Vi vil ha levende lys når vi blir 90,
rødvin på rommet og fritt seksualliv!

Sitt ikke ensom og frys når du blir 90, bli 
med og stift et pensjonist-bokollektiv!

Til slutt: takk for at dere betaler kontingent 
til menighetsbladet - og en spesiell takk for 
alle pengegaver til bladet!
Og helt til slutt: Når jeg i forrige utgave  
utbasunerer at jeg ikke går så ofte i kirken, 
så er det vel slik at jeg er slik som bonden 
som heller satt på traktoren og tenkte på 
Vårherre enn å sitte i kirken og tenke på 
åker’n og traktoren! Men når jeg er i kirken, 
er jeg der for å høre, synge og kjenne  
tilhørigheten. Ha en fin sommer!

Bjørn Nyland

Fra redaktøren
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Hør podcast-
dokumentar 

om Rose
Tiden er moden. Pod for Gud og hvermann 
presenterer ROSE - en dokumentar i fire 
deler, der sentrale personer som Gudmund 
Hernes, Siri Sunde og Solveig Fiske forteller.

Et jubileum blir ofte markert - gjerne med 
et festskrift eller en bok. Det er allerede 
skrevet flere bøker om Rosemarie Köhn, 
så en ny bok var ikke så aktuelt denne 
gangen. Gjengen i Pod for Gud og 
hvermann tok imidlertid saken.

- En podcast-dokumentar gir oss mulighet 
til å fortelle historien på en ny måte, sier 
Kenneth Hansen. Vi har brukt vinteren på 
å fordype oss i historien, siden ingen av 
oss i pod-en jobbet i Hamar bispedømme 
da Rose var biskop. Det har vært 
spennende og interessant å snakke med de 
som stod helt i sentrum i 1993. Vi får også 
høre hittil ukjente historier fra bispetiden, 
og vi spør oss hvilken arv Rose har 
etterlatt seg.

De fire episodene blir publisert i løpet av 
mai måned.

Gå inn på denne linken for å høre 
episodene: https://soundcloud.com/podfor-
gudoghvermann

17. MAI
Tekst og bilder: Per Chr Uggerud

Morgentimene 17.mai bød på regnvær. 
Men resten av nasjonaldagen ble rene 
drømmedagen med sol og pent vær på 
Kirkenær. I Gruehallen holdt Ole Mathias 
Rønåsen talen for dagen. Der var det også 
appell ved 7.trinn, samt andre aktiviteter 
for store og små. Toget som gikk fra 
Gruehallen til Grue Alders og Sykehjem, 
var ganske langt i år. Tale og korpsmusikk 
sto også på programmet der.

For en tid siden gikk den årlige oppfinnermessa 
av stabelen i Gruehallen. Onsdag var det 
barneskoleelever som viste sine kunnskaper og 
kreativitet, mens på torsdag kunne vi se hva 
elever fra ungdomstrinnet hadde laget.

Tekst og foto: Per Chr Uggerud

KREATIVE UNGDOMMER
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Det blir selvfølgelig trosopplæringskonferanse også i år. 
Tema er: Hellig alminnelig, og innholdet tar form – det 
er bare å glede seg til storsamling 17. oktober på The 
Qube, Gardermoen.

Trosopplæringskonferansen er godt etablert som det 
viktigste treffstedet for alle som jobber for og med barn 
og unge i kirken. Alle som ønsker å gi døpte mer himmel 
på jord, vil få inspirasjon og noe nyttig å ta med seg 
hjem etter denne dagen. Prosjektleder for konferansen 
er i år Heidi Jannicke Andersen, forlagssjef i IKO. Hun 
forteller hva som skal formidles 17. oktober.

– Denne dagen vil vi utforske hva det er å leve hellige, 
alminnelige liv, og være en hellig, almenn kirke. Et 
hellig alminnelig liv innebærer blant annet å ta ansvar, 
akkurat der man lever. Hva betyr det i møte med klima 
og miljøkriser, voksende forskjeller mellom rike og 
fattige, og holdninger som utrykker menneskeforakt for 
eksempel? Dette er ting vi ønsker å belyse.
Kjentfolk på scenen

Programlederne på Trosopplæringskonferansen er i år 
Henrik Guii-Larsen og Ingunn Aadland. Henrik har 
tidligere jobbet i Acta, som barne- og tweenskonsulent, 
vært menighetspedagog og er nå ungdoms- og 
kommunikasjonsrådgiver i Tunsberg. Ingunn har 

spesialisert seg med doktorgrad i Det gamle testamente 
og undervist blant annet på Menighetsfakultetet. I dag 
er hun rådgiver hos IKO. På konferansen blir det i år 
kveldsgudstjeneste, her er Ringerike-prost Kristine 
Moen Saxegaard liturg. Runar Netland, musikalsk 
leder i Majorstua Pluss, har ansvar for det musikalske 
hele dagen.

Kirkenes Verdensråds generalsekretær Olav Fykse Tveit 
kommer, og det gjør også Solveig Egeland, kulturråd-
giver i Borg. Hun står bak Håpets katedral, et storstilt 
prosjekt der innsamlet plast fra havet skal bli til en 
flytende katedral. Evaluering av konferansen viser hvert 
år at gode seminarer betyr mye – og her er det også 
mulig å påvirke programmet. De første påmeldte får 
innblikk i hva som planlegges, og gir tilbakemelding 
om hva de mener er mest interessant. Dette gir føringer 
for seminarkomiteens videre arbeid.

I tillegg blir det torg, det blir god mat, det blir mingling 
med gamle og nye venner, det blir sang og fellesskap.
Du kan rett og slett føle deg ualminnelig heldig etter en 
dag på hellig alminnelig.

Les mer og følg med når nyheter slippes på 
Trosoplæringskonferansens hjemmeside.

Trosopplæringskonferanse
Kilde: kirken.no

 BUSSTUR
Grue Sanitetsforening arrangerer tur til Eidsvolls-
bygningen 29.08.2018. Kaffe/te og rundstykker 

serveres før vi blir guidet rundt i bygningen.
Etterpå tar vi en tur til Loftet gårdsbutikk.
Middag på Sandgrunn før vi reiser hjem.

VELKOMMEN PÅ TUR!

Påmelding innen 19.08.2018 til:
Ella Rismoen, tlf.: 416 36 506

Inger Lise Tveter, tlf.: 928 99 035

Barnekoret ‘Minishine’ fra Grue har hatt sin første 
sangopptreden. Konferansieren for konserten var 
veldig tilfreds med at så mange kom til Grue kirke 
for å høre på fin sang av det nye barnekoret. Spente 
korister ble ønsket lykke til og framførte tre sanger 
med fantastisk innlevelse. Foreldre og andre frammøtte 
syntes koret var kjempeflinke! Anita Ødegården fortalte 
at det hadde manglet korsangtilbud til barn i Grue.
- Men nå har vi 10 sangfugler i barnekoret, og vi 
ønsker at flere skal bli med, sier Anita.

Tekst og foto: Per Chr Uggerud

FLOTT SANGOPPTREDEN FOR  
BARNEKORET ‘MINISHINE’ 
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8. MAI 2018
Denne dagen var det «kø» av aktiviteter ved Grue 
kirke, kirkegården og i kirkestua.   
 
Fra kl. 10.00-17.00 var det tillyst dugnad på kirke- 
gården og vaskedugnad i kirken. Fra kl. 11 arrangerte 
diakoniutvalget hyggetreff i Grue kirkestue, og 31 
møtte for å ha felles treff og hyggelig sosialt samvær. 
Dagens gjest var Tommy Michaelsen, som slapp til 
etter at leder Gerd Saxrud hadde ønsket velkommen og 
de frammøtte hadde fått varmet opp med allsang. Og 
siden det var en fin maidag, så ble det vårlige sanger: 

«Fagert er landet», «Norge i rødt, hvitt og blått» og 
«Kom mai, du skjønne milde». 

Tommy Michaelsen startet opp med «Velkommen 
hjem» som Sissel Kyrkjebø har gjort mest kjent. Den 
norske teksten er ved Guren Hagen, mens melodien er 
ved Shaw, Buxton og Burr. Så fulgte «En enkel sang om 
frihet», oversatt fra Bobby Darins tekst og som Gro 
Anita Skjønn ble populær med i Norge. Tommy vekslet 
så over til «Där björkarna susa» som Hootenanny 
Singers gjorde mest kjent. I følge Google er tekst og 
melodi ved Oscar Merikanto. Etter disse tre «sviskene» 

BILDER OG SMÅPLUKK FRA AKTIVITETER I GRUE MENIGHET
Tekst og bilder: Arne H. Andersen

10.MAI 2018 – KRISTI HIMMELFARTSDAG 
KL 12: FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Friluftsgudstjeneste på flomverket mot Glomma – ved 
minneplassen for Grue kirkes brann 1.pinsedag i 1822 
– samlet ca 35 personer inklusive prest, organist og 
forsangere. Jorunn Tveter Hansen Gaard var kirke-
vert og innledet med velkommen og informasjon om 
gudstjenestens gang. Prest Janne Sannesmoen hadde 
gjort seg flid med både tekst og preken for dagen. 

Etter velsignelsen var lest for oss, var det kirkekaffe. 
Som vanlig blåste det «nordavind fra alle kanter», 
men det var oppholdsvær med solgløtt og ikke altfor 
kjølig. De frammøtte hadde erfaring fra tidligere «vær-
opplevelser» her på kanten ut mot Glomma, så vindtett 
tøy gjorde at kirkekaffen ble inntatt i flere runder, og 
ingen så ut til å fryse! Og det var nok av både drikke 
og «biteti»!
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tok han for seg en sang av Håkon Banken, fra vårt 
nærområde, «Hvordan tror du verden ser på meg?», 
og kom så vidt inn på problemer som kan dukke opp 
i løpet av et levd liv. Tommy fortalte at han hadde stor 
glede av Håkon Bankens sanger om livet. 

Kl. 17.00 var det menighetsrådsmøte i prestesakristiet 
fordi barnekoret «Minishine» skulle ha øvelse i kirke-
stua. Møtet handlet i hovedsak om praktiske gjøremål i 
forbindelse med friluftsgudstjenesten ved Skulstad/ 
Gruetjernet på Kristi Himmelfartsdag 10. mai, og  
fordeling av oppgaver blant medlemmene. (Minne- 
plassen for kirkebrannen 1.pinsedag 1822.)         

Kl. 18.00 var det kransenedleggelse ved bautaen på 
kirkebakken, til minne om de falne fra 2. verdens-
krig. Varaordfører Åse Bjerke Lilleåsen utførte dette 
på vegne av Grue kommune. 4 FN-veteraner holdt 
flaggborg, og 4 korsangere sang fra fedrelandssalmen. 
Etter bekransningen var det kaffe og kaker i kirkestua 
og en hyggelig prat før alt ble avsluttet ca kl. 19. (Det 
har vært et opphold i bekransningen av denne bautaen 
i noen år, men det ble nevnt at dette kunne bli årvisst 
på 8. mai fra nå av.) 

Hyggetreff i Grue kirkestue. 
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Da disse to ensemblene møttes til korets  
jubileumskonsert i Grue Finnskog kirke  
lørdag 5.mai, ble det en opplevelse av de 
sjeldne for både utøvere og publikum.

For det første var det en flott markering av 
Grue Finnskog Sangkors jubileumsår, et kor 
i vekst både når det gjelder kvalitet og antall 
medlemmer. Under den nåværende dirigenten 
– Velaug Røe – har koret videreutviklet den 

spesielle klangen og sanggleden som alltid har 
vært der, til «nye høyder»!

For det andre kom det et mangetallig  
publikum som var der for å hygge seg, for 
å oppleve god musikk og sang i ei intim og 

akustisk god kirke for musikk og sang.

For det tredje – og ikke minst – så var 
Magnolia Jazzband der, med sine utrolig 

dyktige musikere og sin uimotståelige 
spilleglede! Som solister og som band 

tok de publikum – og kor – med storm, 
noe som absolutt kom til uttrykk i felles-

numrene. Trampeklapp og krav om 
ekstranummer fortalte at ingen forlot Grue 

Finnskog kirke uberørt denne lørdagen!

Det ville være ønskelig med flere møter med 
disse to aktørene!

Magnolia Jazzband  
og  

Grue Finnskog Sangkor

Meningen?
Efemeridene danser så vilt i kveld, -

det er som om noe haster.
Junisola er langt på hell

bak syrinbuskens blomsterkvaster.

Jeg spør meg om meningen med alt det her 
som vi strever med: - mennesker, dyr og trær.  

Men jeg har ikke mange nok sanser, -
og efemeridene danser.

av Tore Hestbråten

Det inviteres til 
Olsok-gudstjeneste på 

Finnetunet søndag 29.juli 
kl. 11, og etterpå er det 
innkalt til ekstraordinært 
årsmøte i Grue Finnskog 

Menighetsråd i 
Kirkestua – kl. 12.00. 

Grue Finnskog 
Menighetsråd 

inviterer og innkaller
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Forholdet mellom kirken og politikken eller troen og 
verden har gjennom hele kristendommens 2000-årige 
historie vært komplisert. Og slik er det fortsatt. I dette 
nummeret av menighetsbladet er det tatt med et lengre 
sitat fra Åsta Holth. Hun kritiserte, med rette, mangelen 
på konsistens og konsekvens i forholdet mellom kirkens 
syn på atomvåpen, fattigdom og selvbestemt abort.

Det finnes kirkehistorikere som mener at kirken mistet 
sin uavhengige og radikale rolle i samfunnet da keiser 
Konstantin på 300-tallet gjorde kristendommen til 
statsreligion i Romerriket. Fra da av endret kirkens 
forståelse av krig seg, fra et pasifistisk grunnsyn til tale 
om «rettferdig krig». Den forfulgte fant grunner til selv 
å forfølge. 

Politikere har ofte sagt at kirken skal forkynne evange-
liet, og overlate politikken til politikerne. Troen handler 
om de åndelige ting, mens politikken om de verdslige. 
Selvsagt kan det være slik at kirken ikke har bedre inn-
sikt i en sakskomplekser enn andre (les politikere), men 
troen er ikke unntatt fra å vurdere, kommentere eller 
handle i møte med aktuelle saker.  Spørsmålet snarere 
om hvordan den (igjen?) skal framstå som en troverdig 
veileder i møte med mange av de dagsaktuelle sakene.

I år er det 50 år siden 1968. Det året forandret også 
kirken og dens forholdt til politikken og politiske

bevegelser. Men hvor mye er egentlig blitt til det bedre i 
løpet av disse årene globalt sett. Handler det om en 
illusjon som sprakk? Fortsatt er nok å ta tak i: atom-
våpen, flyktningkrise og integrering, en globalisert 
økonomi, alternativer til kapitalismen, en politisk 
kultur som nasjonalt og internasjonalt blir stadig mer 
polarisert, og ikke minst veivalgene som må tas i møte 
med klima- og miljø. Det siste kirken kan gjøre og skal 
gjøre er å trekke seg ut. Men det den må forsøke å gjøre 
er å finne måter å bidra til at den politiske samtalen blir 
vitalisert og flere mennesker engasjerer seg politisk.

Et gammelt visdomsord fra middelalderen lyder slik: 
«Jeg er et menneske, intet menneskelig er jeg fremmed». 
I dette ligger det også gjemt en begrunnelse for at kirken 
aldri kan trekke seg ut av den politiske debatten, men tar 
sin plass i den.

KIRKEN OG POLITIKKEN

Kirkekontoret har lenge hatt for små lokaler 
og høsten 2018 (september) flytter vi til nye 
lokaler i bygningen til Grue Sparebank (der 
biblioteket tidligere var). Lokalene er under 
oppgradering og tilpasning våre behov og vi 
gleder oss til å flytte hit. Vi fornyer oss også 

innenfor betaling og du kan nå gjøre inn-
betalinger til Fellesrådet via VIPPS konto 502592. 
Egen hjemmeside har lenge vært etterlyst og 
er nå endelig etablert, du finner nettside på 
denne nettadressen: www.kirken.no/grue 

Nyheter fra Kirkekontoret

Kirkens SOS er alltid tilgjengelig for de som har behov 
for noen å snakke med. Vår døgnåpne krisetjeneste kan 
nås på telefon 22 40 00 40 eller via mail og chat 
www.kirkens-sos.no

Vil du støtte vår krisetjeneste kan du gi din støtte via 
Vipps nummer: 504653, valgfritt beløp, eller via sms: 
ALLTID3 til 2160, du gir da 150,- kr til vårt arbeid. 

kirken sos er 
alltid åpen!
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VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX
STEGMATER

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

STEGMATER
NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

Der detaljene teller!

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

Vi skaffer det aller meste  
av utstyr til jord og skogbruk

Tlf.: 95 00 47 83
snekkertjenester

gartnerarbeid

graving

vaktmester  
tjenester

Sammen er vi sterke!

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

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

Dette holder sagbrukskvalitet!

STEGMATER 1

Stegmater 1 med frammatningsbord og lagringsbord Stegmater 1

FrammatningsbordPåhengsrulle Vedkeratt 4m

Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær  

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

Vi forhandler  Tajfun ved-
maskiner  og vinsjer!

 11Grue menighetsblad nr. 3 • 2018



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

BEGRAVELSESBYRÅET 
Ann Kristin Harbosen AS 
tlf 924 46 373 døgnvakt

Sole Blomster AS
Blomster til 

alle anledninger.

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

oppussing, bolting ,og oppretting av 
gravminner.

Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209  2270 Flisa 

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

Tlf.: 62 94 83 20

F R I S Ø R S E N T E R

2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60
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2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

Lenas Salong
Tlf. 62 94 53 14

Eldresenteret, 2256 Grue Finnskog
- DIN FRISøR I NæRMILJøET - 

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

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

E-post: post@sandermoen.no

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

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

 

 

 

 

  

Tilbyr juridiske tjenester innfor  
følgende hovedområder
•	 Eiendomsmegling, skifte  

etter ekteskap og ugift samliv  
og ved oppgjør av dødsbo.

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

Jubileum 
Vi spanderer velkomstdrinken 

- ta kontakt for jubileumsmeny

Tlf: 62 94 66 66 • www.skaslien.no

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

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

• delikatesser • møbler • kunstglass • bilder
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Nyt førjulstiden!

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

-se vår nettside for våre arrangement-

«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

Catering til alle anledninger
2260 Kirkenær 
Tlf: 62 94 66 66
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Grue Sparebank, beste 
bank i EIKA-gruppen på 
skadeforsikring i 2017.

Vi hjelper deg å ta gode valg

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

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

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Sikrer deg et bedre
inneklima både

sommer og vinter.
Kan fjernstyres.

Vi har også 
hyttemodell med

fjernstyring.

Kåret til markedets
beste!

TRENGER DU ELEKTRIKER?
Fra en enkel stikkontakt, utskifting av

sikringsskap til komplette installasjoner.

 

Vi pusser opp badet ditt
Ta kontakt for uforbindtlig tilbud

MORTÅV & RESILF 

2260 Kirkenærtak fiitressmortåV 
       RETSEMRERMØT DUREGAS ENRA 

933 74 874 :.flT 

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

Grue
Begravelsesbyrå
Mob. 917 48 095
2260 Kirkenær

Kongsvinger
Begravelsesbyrå

Mob. 913 93 784
2211 Kongsvinger

Vakttlf. dag og natt:  62 81 82 62

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

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

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Tlf. + 47 901 75 084 

www.finnskogen.no – eva@finnskogen.no

VELKOMMEN TIL 
FINNSKOGEN KRO OG M0TELL

Finnskogen er unik og må oppleves!
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Barne- og Ungdomskroken

Vi i kirka ønsker å lage et samlingspunkt i bygda 
med forskjellige aktiviteter for barnefamilier og 
andre interesserte en gang i måneden. Det vil bli 
småbarnssang, sangleker, hobbyaktiviteter, fysisk 
aktivitet og moro både inne og ute. Vi avslutter 
med enkel servering. Det koster 20 kr per barn.

VI HAR OPPSTART LØRDAG 22. SEPTEMBER
KL. 11.00-13.00. Vi starter med informasjon og 
sang med barnekoret i samfunnsalen før vi 
begynner med aktiviteter.

VELKOMMEN!

KOM OG BLI MED
NÅ STARTER VI MED 
AKTIVITETSTILBUD I 

SAMFUNNSHUSET PÅ GRINDER

Håper det finnes noen som kan tenke seg å være 
med å bidra en lørdag i mnd. eller en gang i blant 
for å kunne dra dette i land. Vi trenger all den 
hjelp vi kan få, så høres det ut som noe for deg så 
ta kontakt med Anita på kirkekontoret eller mail: 
anita.odegarden2@grue.kommune.no eller  
Kirkekontoret, tlf. 62 94 10 40.

Nå har vi sommerferie men til 
høsten starter vi opp igjen med 

barnekor fra 5 år og oppover 

Torsdag 6. september kl. 17-18 i Grue 
kirkestue Det koster ingen ting å 
være med Vi ønsker gamle og 

nye sangglade barn velkommen!

Hilsen Nicole, Lill Anni, Selma og Anita 

Bli med og 
syng da vel!
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ÅRETS KONFIRMANTER

Årets konfirmanter i Grue Finnskog kirke 

ønsket selv velkommen til Gudstjeneste 

og delte ut program.

Noen av gutta lader opp til 
konfirmasjonsgudstjeneste.

På tirsdager før barnekoret har vi hatt 
aktivitetsklubb i kirkestua. Tilbudet er fra 
5 år og oppover. Vi har forskjellige aktiviteter 
knyttet opp mot kirka, årstidene og aktuelle 
merkesdager i året. Vi starter med litt frukt 
o.l. før selve aktiviteten. Vi også kan snakke 
om det som opptar barna der og da. 
Vi starter i kirkestua kl. 16 00 og det varer 
frem til korstart kl. 17 00!

Oppstart etter ferien er tirsdag 23. august 
kl. 16 00 Velkommen!

De som benytter seg av skofri kan hentes der 
før aktiviteten hvis ønskelig. Er dette noe du 
har lyst til å være med på send meg en mail: 
anita.odegarden2@grue.kommune.no 

Anita trosopplærer

Aktivitetsklubb
Koser oss ute i varmen med spill aktiviteter.

18   Grue menighetsblad nr. 3 • 2018



Det var 3 barn som kom til Gudstjeneste i Grue 
kirke 3. juni for å motta 6 års bok og t-skjorta  
FØRSTEKLASSES. T-skjorta symboliserer nettopp det 
at de nå er klare for første klasse og at de er 
førsteklasses i Guds øyne. Det var også to dåp 
denne søndagen og kirka fyltes med sang av både 
Gospelkoret Shine og barnekoret Mini-Shine.

Utdeling av 6-års bok
i Grue kirke søndag 3. juni

Barnekoret Mini-Shine følger 

spent med under dåpshandlingen.

Til alle dere med barn mellom 0-1 år. Vi starter opp igjen 
med babysang torsdag 23. August kl. 11. 00 i Grue kirke-
stue. Babysang er et tilbud for de minste barna, sammen 
med foreldrene. Gjennom sang knyttes kontakt mellom  

foreldre og barn. Det er også en fin mulighet til å bli kjent 
med andre foreldre som har barn i samme aldersgruppe og 
dele erfaringer. Musikk og sang er viktig stimuli for barn og 
det kan man ikke begynne for tidlig med, så bli med å syng!

Vi avslutter alltid med felles lunch

VELKOMMEN 

Hilsen Anita trosopplærer 

VELKOMMEN TIL BABYSANG
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PROGRAM FREDAG 6. JULI
Åpning av Finnskogdagene 2018

17.45:  Grue Finnskog musikkorps spiller før åpningen.
18.00:  Republikken proklameres. Taler av settepresidenten, statsministeren og utvalgte statsråder.  
 Åpning av de 49. Finnskogdagene på ”Torget” med flaggheising og fanfare. 
 Grue Finnskog Sangkor. Humoristisk innslag med Finnskogens egen ”Knoll”. 
18.45:  Bekransning av Gottlundsteinen på kirkebakken. Grue Finnskog Sangkor
20.00:  ”Spillet om innvandrerne” med Det Primitive Teater. 
20.00:  Pubkveld på Tanken. 
21.00-02.00: God gammeldags BYGDEFEST med Picazzo v/Joker´n. 
 Servering, mjød og godt humør følger med. 

Forbehold om programendringer.

PROGRAM LØRDAG 7. JULI
Livet i hverdagen

08.00-13.00:  Gottlundmarsjen, start på idrettsplassen. 7, 14 og 18 km. Barnevognløype 6 km.  
 (Langløypa, start 08.00-12.00) Flotte turløyper – helgas høydepunkt for de trimglade. 
 Arrangeres for 40. gang.
09.00-1200:  Bussturer 

Buss 1 - 09.00: ”Bli kjent med Finnskogen” er en lokal- og slektshistorisk 4 timers busstur med Jan  
 Myhrvold som guide. Område: Sørsida av Røgden. Bussavgang fra ”Tanken”.  
 Pris kr. 200,-. Påmelding til e-post: jan@fennia.nu eller mobil: 977 07 604. Arr: SVFF.

Buss 2 - 10.00:   2 timers tur med Birger Nesholen som guide.  Påmelding ved bussavgang. Bussavgang    
 fra «Tanken». Pris kr. 100,- Billetter selges på bussen.

Buss 3 - 10.00:   3,5 timers tur med lett servering i regi av Tanken. Øivind Roos som guide og underholder, samt   
 Viggo Sandem. Lett servering. Kr 300,-. Billetter MÅ forhåndsbestilles på kroa eller 901 75 084.   
 Krambua er åpen i det gamle bedehuset. Salg av smør, ost, honning, egg med mer. Fotoutstilling i   
 det gamle bedehuset/krambua av Kjell Ivar Wålberg. ”Vi som bor i skogene” En fotoutstilling med   
 hovedvekt på Finnskogens dyreliv. Utstilling av arkitektkonkurransen av Norsk Skogfinsk Museum   
 på gamle skolen (Norsk Skogfinsk Museum). Skolemuseum i gamle Helgeberget skole (samme   
 som Galleri Tysken). Solør slektshistorielag på eldrehuset. Solør-Värmland Finnkulturforening selger   
 bøker og t-skjorter. Husflid i låven på Borg. Åpen kirke.

Finnskogdagene 2018



11.00-16.00:  Det tradisjonelle ”Livet i hverdagen”. På Finnetunet blir det aktiviteter av mange slag fra gamle   
 dager lørdag 8. juli, blant annet Veving, Spinning, Neversøm, med mer inne i  røykstua. Garnfarging.   
 Spikking av takstikker, Pilfletting, Tjærebrenning og Neverfletting. Det  er liv i smia. Tømmerhogging på  
 gammelt vis. Stubbebryting. Hjemmebrenning. Spillemann, Lensmann, Kramkar, Kunstmaler, Jeger.   
 Rævkrokshow kl. 12.00. Auksjon kl. 13.00. Salg av motti og flesk, rømmegrøt, kaffe og vafler. 
 Kjøring med hest og trille. Fiskekonkurranse i Rotna og leker for barna. «Gamle Tanken»    
 veterankjøretøyutstilling fra 11.00 – 16.00.
 Finnskogens egen forfatter, Åsta Holths hjem, Leiråker, er åpent fra 11.00-16.00. 
 Atelier Kari - naturdekorasjoner fra 1100-1700.
17.30:  ”Spillet om innvandrerne” med Det primitive teater på Finnetunet. 
20.00:  Dans og hyggekvelld på Tanken. Eldorado spiller. Aldersgrense 18 år.
20.00:  God gammeldags BYGDEFEST ved Joker´n. 
20.00-22.00  Trubadur StingRay. 
22.00-01.00  Trubadur Bayer. 
01.00-02.00  Rapper Aamir Saeed. 
 Servering, mjød og godt humør følger med.

Forbehold om programendringer.

PROGRAM SØNDAG 8. JULI
Folkefesten fortsetter...

11.00:  Gudstjenest i Grue Finnskog kirke. Tekster av Hans Børli.
 Finnskogens egen forfatter Åsta Holths hjem, Leiråker, er åpent fra 10.00-16.00. 
 «Gamle Tanken» veterankjøretøyutstilling fra 11.00-16.00 
 Atelier Kari – naturdekorasjoner, åpent fra 11.00-17.00, Galleri Tysken åpent fra 11.00-16.00.
12.00:  Stor auksjon på amfiet – slik det var «før i væla»
14.00:  Grue Finnskog kirke: Konsert med Björn Sandborgh og Kjetil Skaslien.  
 Arr: Grue Finnskog menighetsråd. 
14.30:  Barnas time, lek og underholdning i regi av Tanken
16.00:  «Spillet om innvandrerne» med Det primitive teater på Finnetunet.
17.00:  ”Takk for i år Pub på Tanken.
18.00:  Offisiell avslutning av Finnskogdagene med firing av flagg og spill på lur. 

(Gå også inn på www.finnskogdagene.no og www.finnskogen.no for å se oppdatert og detaljert program for alle da-
gene. «Før i Væla» Marked på Tanken Fredag, Lørdag og Søndag. Muntert marked med innslag som gleder både store 
og små. Det blir også salg av motti og flesk, silpo – lokale matprodukter mm)

VIPPS fungerer på alt kjøp og salg. 

Forbehold om programendringer.



Mennesker innenfor og utenfor kirken har et litt  
ambivalent forhold til ordene hellig og hellighet. For 
mange er de forbundet med kristen moralisme – en «jeg 
er helligere enn deg» holdning. Det er ikke uten grunn 
til at begrepet hellighet har havnet i et motsetnings- 
forhold til det alminnelige og det sant menneskelige. 
Når møtte vi forresten sist en tale om hellighet som 
gjorde oss opprømte, glade og takknemlige? Når snakket 
noen sist til oss om kirkens annerledeshet og hellighet så 
vi kjente på stolthet over å få tilhøre et slikt fellesskap?

Kanskje er hellighetens krise knyttet til spørsmålet om 
troverdighet? For hva skjer når hellighet beskrives og 
omtales på en slik måte at det hele utarter og ender opp 
med å gjøre mennesker til endimensjonale skikkelser: 
heroiske, utholdende, uangripelige. I både skriftlige og 
billedlige framstillinger skildres mange helgener i en  
avklarthet som gjør at deres liv og handlinger blir 
uoppnåelige. Utenfor rekkevidde for alminnelige 
mennesker, så de kan holdes på avstand. Dorothy Day 
(1897-1976) en amerikansk kvinne som var med å 
stifte Catholic Worker movement, anarkist og freds-
aktivist, sa til de som ville gjøre henne til helgen: «Jeg 
ønsker ikke å være en helgen, jeg har ikke noe ønske 
om å avfeies så lett». 

Den franske forfatteren og essayisten Georges Bernanos 
(1888-1948) skrev et essay om helgenene. Han ville 
gi helligheten et menneskelig ansikt: «Det hellige er 
luksus, sier moralistene. Tvert om. Det hellige er ren 
nødvendighet – om verden ikke skal selvdø. Ved det 
hellige og ved helgenen holdes det indre liv i hevd, 
dette liv som menneskeheten ikke kan leve foruten. 
Alene ved det kan mennesket hente kraft til motstand 
mot barbariet, eller mot det som er verre enn barbari: 
mauertuen.» For Bernanos er helligheten uoppgivelig, 
mister mennesket den, mister det seg selv.

Derfor trenger vi helgener, mennesker som evner å gi 
helligheten kropp, men de må tåle at vi kommer dem 
nær. Sannheten er at de ikke er ufeilbarlige, uten  
mangler eller lyter. For helgenene viser oss at nåden 
trenger en kropp. Helligheten starter med nåde og i 
nåde. Nåden avsvekker ikke vår menneskelighet, men 
tar den i eie. Derfor vil vi som regel finne helgener som 
feiler, mennesker med åpenbare mangler. 

En rekke av middelalderens helgener er omtalt som 
«Kristi dårer». Ikke minst er den hellige dåren kjent 
fra den ortodokse tradisjonen. Adferdsmessig finner vi 
noe av det samme blant ørkenmødrene og fedrene også. 
Disse ‘hellighetenes uregelmessige verb’ utfordret ofte 
den institusjonelle kirke. Deres vitnesbyrd ville uroe 

en tilstivnet hellighet, en livsform som var opptatt av 
avgrensninger. Dårenes hellighet var en høyst diskutabel 
hellighet. En hellighet det ikke var opplagt å øyne. 
En skjult hellighet. Sin legitimitet fant den hos Paulus: 
«Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, 
la ham da bli enn dåre, så han kan bli virkelig vis. 
For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne ...»  
(1 Kor 3,18-19).

Gudsrikets historie skrives oftere enn vi tror i det stille, 
blant mennesker som ikke har tenkt at det de gjør 
skulle ha noe med hellighet å gjøre. «Det finnes talløse 
hellige menn og kvinner i verden, som ganske visst 
ikke fortjener noen alterplass ... en underlig lurvete 
skare anonyme hellige mennesker ofte av meget ringe 
herkomst og med bare en dråpe hellighet i blodet. De 
ligner de kanoniserte akkurat like meget som en 
rennestenskatt ligner en ekte siameser.», skriver 
Bernanos. Like fullt ga de helligheten et sårt tiltrengt 
menneskelig ansikt. 

For hellighet er ikke verdensfjernhet, hellighet er ikke 
forsiktighet som forskrekkes og forferdes over verdens 
tilstand. Jesu liv viser det stikk motsatte. Jesus levde sitt 
liv blant tollere og syndere, horer og utstøtte. Det som 
gjorde at mennesker oppsøkte ham, fant perlen, brøt 
opp til nytt liv – hva var det, om ikke et møte med hans 
hellighet?  Hva var det, om det ikke var hans evne til å 
sende mennesker ut på oppdagelsesferd, en letning etter 
gudsriket, for de hadde jo øynet Den hellige. 

Inn over deres halve, ødelagte og splittede liv strømmet 
det med ett en gryende fornemmelse av at de hadde 
kommet i berøring med Gud selv. Jesu hellighet rørte 
dem og tok tak i dem, trosset skitten og fornedrelsen, 
trosset grensene for det som ble ansett for urent og 
rent. En hellighet som beveget mennesker. «Kirken er 
et fellesskap som bygger på menneskelig ufullkommen-
het, skapt ut av det vi gjør med vår groteske tilstand», 
hevdet sørstatsforfatteren og katolikken Flannery 
O’Connor.

Hellighetens historie skrives nå, verden over, i slummen, 
på sykehjem, i fengsel, i familier, i gudshus og på 
bordeller. Den skrives med blod av kristne søstre og 
brødre, våre søstre og brødre, som verden over betaler 
med sin frihet og sine liv for å feire gudstjeneste og 
bekjenne sin tro på Kristus. Når vi feirer gudstjeneste, 
vender oss til Gud i bønn, når vi åpner vår munn for å 
ta imot Jesu legeme og blod, måtte vi da få nåde nok 
til å se at helligheten er en gave, ett kall snarere enn en 
oppgave. Hellighet er mest av alt en invitasjon til  
sannere menneskelighet og dypere tillit. 

OM HELLIGHETEN
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Jesus kaller oss ikke til et liv eller en mentalitet som 
tenker om seg selv «jeg er bedre enn deg – helligere 
enn deg». Jesu komme handler ikke om å gjøre gode 
mennesker bedre, men å gjøre mennesker hellige. Den 
hellige selv berørte oss i dåpen, taler til oss gjennom 
Skriften, nærer oss gjennom nattverden, slik kalles vi 
til dypere fellesskap med hverandre. Kristen hellighet 
handler om en dyp og grunnfestet solidaritet med 
mennesker som er fornedret, mennesker som er 
foraktet, mennesker som på forskjellig vis er satt 
utenfor de vellykkedes og penes fellesskap. 

Hellighet og kjærlighet kan bare vokse fram i et felles-
skap som ikke frykter det som er annerledes. Sann 
hellighet er uten frykt for det som er gått i stykker, 
det som er ukjent, det som er annerledes. Helligheten 
frykter verken verden eller menneskene. For helligheten 
som Jesus kaller oss til har sine røtter dypt i jordens 
jordsmonn, det er en hellighet som strekker seg mot 
Gudsrikets virkelighet. For hellighet handler om den 

forvandlede jord, det oppreiste menneske som strekker 
seg mot lyset fra Kristus. 

Helligheten er trassig, den har en forunderlig evne til å 
oppsøke det som er fortapt, det som ingenting er. 
Hellighet er noe langt mer enn å være adskilt fra verden, 
hellighet handler om å være bærer av gudsrikets 
hemmeligheter. Helligheten ser alltid etter skjønnheten 
hos den som er ødelagt, den som er ikledd fornedrelse 
og ødeleggelse. Hellighet handler om at Gud løfter alt 
ødelagt, alt delt, all halvhjertethet inn i sitt eget hjerte, 
inn i det dypeste av seg selv.  Martin Luther skriver: 
«Dette livet, derfor, er ikke rettferdighet, men vekst i 
rettferdighet, ikke helse, men helbredelse, ikke væren, 
men å bli, ikke hvile, men oppøvelse. Ennå er vi ikke 
det vi skal bli, men vi vokser mot det.»

Morten Erik Stensberg
Sokneprest i Grue og Grue Finnskog

Eg kjenner ein som bytte frå nynorsk
til bokmål då han begynte på vidaregåande.

I dag er han einsam, ugift, arbeidslaus,
alkoholisert og ute av stand til å gjere

greie for seg.
Dessutan ser han ikkje ut.

Luktar gjer han også.
Alle eg kjenner som heldt på nynorsken då

dei begynte på vidaregåande, har i dag
interessante og godt betalte jobbar, mange

gode vennar og ekstremt stimulerande
kjærleiksliv. Dessutan ser dei veldig bra ut,

alle som ein. Fine tenner har dei også.

Eg berre nemner det.

Are Kalvø
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Kjære konfirmanter, kjære alle sammen!
Hvis du skal finne «spor» på kroppen din som sier noe 
om hvor du kommer fra, om hvem du er, - hva ville 
du sett etter?  Hvor mange av dere tenkte på navlen? 
Den er, tror jeg, undervurdert. Uten navlestrengen og 
morkaken ville ingen av oss ha overlevd i magen i ni 
måneder. Omtrent tre uker etter at eggcellen og sæd-
cellen smeltet sammen, er den der. Navlestrengen lar 
kroppen vår få det den trenger for å vokse og utvikles. 
Derfor minner navlen oss om at vi ikke klarer oss 
alene. Mennesket vokser fram av relasjoner. Uten dem 
ville vi ikke være til. Selve livet, vår tilblivelse skyldes at 
to mennesker søkte hverandre, kom så nær hverandre 
at du og jeg ble til. Ved din begynnelse var relasjonen, 
ved universets og jordens begynnelse var relasjonen. 
Var Gud og Ånden der, slik vi hørte i første lesning om 
Guds Ånd som svevde over vannene.

Noen ganger kan mennesker si om et annet menneske 
at de har en relasjon. Da høres det for meg ut som om 
den relasjonen er mer død enn levende. For relasjoner 
er dypest sett som levende organismer. De trenger næ-
ring for å leve, de må pleies og ses etter. Det som holder 
dem levende er kjærlighet, den kjærligheten som vender 
seg mot en annen og ser den andre. Søker den andre. 
Mennesker trenger relasjoner for å oppdage hvem de er. 
På god og på vondt. Relasjonene avdekker mer og mer 
hvem jeg er.

Vi blir til i møte med andre. Ettåringen, fireåringen, 
tiåringen, femtenåringen, tredveåringen og åttiåringen, 
har alle det til felles at de blir til i møte med andre 
mennesker. Det er derfor det er så vanskelig å snakke 
om ensomhet, det er derfor ensomheten lammer oss og 
gir oss en følelse av at vi mister oss selv. Hvordan skal 
jeg vite hvem jeg er hvis jeg ikke har en annens øyne å 
speile meg i? Uten andre er jeg ikke meg, blir jeg ikke 
meg.

Bibelens første kapitler handler om skapelsen av 
verden, om mennesket som spiser av treet i Edens hage, 
det vi kaller syndefallet, om Kain som i misunnelse slår 
ihjel broren sin Abel. Om utvelgelsen av Abraham.  
Om Gud som slutter en pakt med ham og sier til 
Abraham at i ham skal alle folk på jorden velsignes. 
Fellesnevneren i alle disse fortellingene er relasjoner. 

Relasjoner som endres, brytes, går til grunne og gjen-
oppstår. Om forhold mellom mennesker og mellom 
mennesker og Gud. Om relasjonene som finnes mellom 
alt levende. Og om en Gud som stadig søker å bygge og 
styrke relasjonene mellom seg, verden og mennesker. 

Pinse handler om relasjoner og nærvær. 
Skal mennesket nyskapes, forandres, skjer det gjennom 
alltid gjennom endrede relasjoner, fornyede relasjoner. 
Snakk med mennesker som har sittet inne og sonet i 
fengsel eller med dem som har hatt rusproblemer. Uten 
nye sosiale relasjoner går det galt for de fleste. For å 
starte et nytt liv trenger en tidligere innsatt eller en 
rusfri person å få nye venner, nye sosiale nettverk.

«Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg 
kommer til dere», sier Jesus til disiplene sine. Foreldre-
løse er det kanskje flere som opplever seg som enn vi 
tror. Foreldreløse kan både voksne mennesker og barn 
oppleve at de er. Foreldreløs er kanskje den som aldri 
opplevde å bli sett eller verdsatt av foreldrene sine, 
kjærlig berørt eller tatt i? Foreldreløs er den som opp-
levde at mor eller far krenket eller fornedret, gikk over 
grenser som aldri skulle vært overtrådt. Foreldreløshet 
kan handle om mange forskjellige opplevelser av fravær 
eller kjærlighet

Og foreldreløse blir vi alle sammen den dagen da 
foreldrene våre innhentes av døden. Slik sett er 
foreldreløshet tett knyttet til opplevelsen av det å være 
sårbar, at alle menneskelige relasjoner kan endres, vil 
endres, og at de en dag brytes over. I møte med denne 
opplevelsen av å være igjen alene er det Jesus lover 
disiplene sine et nærvær, sitt nærvær. Ja, ikke bare det, 
han snakker om at han gjennom dette nærværet skal 

Preken i Grue kirke og 
Grue Finnskog kirke 
konfirmasjonsdagene 
Pinsen 2018
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gjøre mennesker i stand til å elske, elske hverandre, 
elske Gud. 

Dette nærværet ble vi møtt av, omsluttet av på 
dåpsdagen. Da fikk vi Ånden i gave. Vi ble bebodd av 
Gud selv – tatt i eie. Mennesket er et mysterium. Du er 
et mysterium. «… jeg er i min Far, og at dere er i meg 
og jeg i dere», sier Jesus. Det er det dåpen handler om. 
Anita og jeg håper at konfirmanttida blant annet har 
handlet om å være på leting etter de relasjonene som 
har gjort og gjør deg til den du er. Foreldre, beste-
foreldre, søsken, slekt og venner. Men ikke minst håper 
vi at du i tida som kommer vil få mot, kraft og styrke 
til å vokse inn i nye relasjoner, klare å ta vare på de 
gode relasjonene og få hjelp til å bryte med de relasjo-
nene som gjør deg til noe mindre enn det du egentlig er. 

Den dypeste hemmeligheten og dypeste relasjonen 
handler om at du er sett og elsket av Gud. At den Gud 

som elsket deg den gang du var et ny født lite barn 
søker deg nå og ønsker ditt vennskap. Om at Jesus da 
han ble født i Betlehem som alle andre barn opplevde 
at det var en navlestreng som måtte kuttes av – bites 
over av en ung mor.  

Kristentroens midtpunkt handler om dette at Gud ble 
menneske, at Jesus også hadde en navle på magen. 
At navlen viser oss at Gud vil relasjoner, vil nærvær. 
Navlen minner oss jo egentlig på det stikk motsatte av 
hva vi ofte sier om mennesker at de er navlebeskuende, 
er opptatt av seg selv. Den minner oss om at vi blir til 
gjennom relasjonene våre.
 
Om du ikke husker annet fra denne dagen, så husk i 
alle fall dette. Navlen din minner deg om at du er til og 
blir til i møte med andre, både mennesker og Gud.

Bilder fra 
Konf irmasjon 
i Grue Kirke
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Vi fyller Kirkeskipet med innhold fra morgen til kveld i 
en hel uke, for å vise kirkens bredde.

Kirkerådet i Den norske kirke har leid den vakre 
seilskuta, galeasen «Adella», tidligere kjent som 
«Missionær Skrefsrud». 13. - 18. august ankrer 
Kirkeskipet opp i Pollen, midt i Arendal og sentrum for 
Arendalsuka. 

– Arendalsuka omtaler seg som Norges største politiske 
møteplass. Kirken vil være tilstede der hvor folk er, 
for å vise at kirken er med deg, hele livet, sier 
kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet 
i Den norske kirke. 

– Kirkeskipet blir en møteplass som er åpen for alle, 
med spennende innhold fra morgen til kveld i en hel 
uke, sier hun.

* Følg og lik Facebook-siden for Kirkeskipet, så blir du 
varslet når vi oppdaterer programmet.

Programmet inneholder debatter, samtaler, kultur-
innslag og teaterforestillinger. Kulturminister Trine 
Skei Grande gjester båten onsdag 15. august, der hun 
både skal delta i en samtale om kirkens plass i dagens 
samfunn, ledet av kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud 
Raaum, og ha en samtale med biskop Per Arne Dahl. 

Preses Helga Haugland Byfuglien møter leder i 
Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen til en samtale 
om bioteknologi. Flere av landets biskoper vil bidra i 
ulike debatter og samtaler. I tillegg kommer kultur- og 
konsertopplevelser.

– Vi legger opp til et innhold som skal gi gode opplevel-
ser, ny innsikt og engasjement. Og selvsagt er kirkekaf-
fen varm hele dagen, sier Dybvig. 

Kirken samarbeider med flere organisasjoner for å fylle 
Kirkeskipet med godt innhold:
• Kirkens Nødhjelp
• Sjømannskirken
• Bibelselskapet
• KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
 virksomheter

Skipsdekket blir skrubbet og åpner for publikum 
allerede ved morgenkaffen - og landgangen heises 
ikke opp før den alkoholfrie nattkafeen, med konsert, 
avsluttes før nærmere midnatt, hver kveld i en hel uke. 
Alle arrangementer ombord på Kirkeskipet er gratis og 
åpent for alle.

Mer informasjon om arrangementene, hvem som 
kommer, til hvilke dager og tider, forteller vi om 
fortløpende, på kirken.no/kirkeskipet og på kirkens 
nasjonale Facebook-side.

Den norske kirke er landsdekkende med 3,7 millioner 
medlemmer i 1200 menigheter, 130.000 frivillige 
medarbeidere, 9000 tillitsvalgte og 7500 ansatte.
#kirkeskipet - legg merke til emneknaggen med en 
gang, for denne får du se ofte i sommer.

KONTAKTPERSON
Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet 
i Den norske kirke:
telefon: 474 81 606
e-post: id933@kirken.no

DETTE ER KIRKESKIPET
«Adella» ble bygget i Ålesund i 1863 som slupp og 
gikk under navnet «Gidske» fram til 1891. Det ble 
etter hvert økt behov for større skuter med bedre 
sjødyktighet i forbindelse med sildefisket i Norden og 
fra 1870- tallet tok byggingen av galeaser av for fullt. 

KIRKESKIPET 
ANKRER OPP PÅ 
ARENDALSUKA
Kilde: kirken.no

Kirkeskipet: Den norske kirke 
har leid den vakre seilskuta 

«Adella» under Arendalsuka 
13. - 18. august. I en hel uke fylles 

Kirkeskipet med interessant, 
spennende og godt innhold 

fra morgen til kveld, for 
å vise kirkens bredde. 

Foto: Adella.no
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På 1890-tallet var galeasen en av de viktigste skute-
typene i den norske kystfåten. «Gidske» ble ombygget 
til galeas i Kristiansund i 1891 og omdøpt til 
«Missionær Skrefsrud». Ombyggingen innebar at skuta 
fikk to master, ble kuttet tvers over ved akterstevnen og 
forlenget til 75 fot og fikk flat akterstevn.
 
Lite er kjent om skutas fortid, men det finnes historier 
om harde turer til Portugal og Spania i 1870 årene. 
Etter ombyggingen i 1891 gikk skuta i den såkalte 

saltfiskfarten med klippfisk fra Lofoten til Bergen og 
saltlast tilbake til Lofoten.  
 
Under navnet «Misjonær Skrefsrud» var skuta hjemme-
hørende flere steder på Vestlandet, før hun som et av de 
siste seilfartøyer i fiskefarten fra Lofoten og sørover, lå 
til salgs i Bjugn i 1949 og ble kjøpt av Peder Pedersen, 
en skipper fra Lista i sør Norge. Siden har skuta hatt 
flere eiere, blitt ombygget, oppusset og omdøpt til 
«Adella». Hele historien kan du lese på adella.no.

Det har startet er nytt spisested på Gruetorget. De nye 
driverne av stedet hadde hørt at lokalet sto tomt.
- Da hadde vi lyst til å starte opp, sier jentene som 
tipset hverandre om kafeen. Planleggingen begynte 
i vinter med oppussing og det hele.
- Vi merket at det var behov, for det er god trafikk. 
Vi leverer også catering, forteller de.

Kaféinnehaverne forteller at de leverte 4 koldtbord 
17.mai, og pinseaften fristet de kundene med spekemat. 
Det er klart at det er mye jobb, men det hadde de også 
trodd og håpet på.

Jentene serverer også dagens middag på tirsdag og 
torsdag med husmannskost på menyen, for eksempel 
kjøttkaker, noe jentene håper er bra tilbud.

NYTT SPISESTED PÅ KIRKENÆR
Tekst og bilder: Per Chr Uggerud

Det kom 21 personer til Vårfesten. Jorunn Tveter 
Hansen-Gaard  ønsket velkommen til de  
påmeldte. Det ble servert finnbiff, potetmos og 
salat. Senere på kvelden ble det servert kaffe, 
marsipankake, kringle og suksessterte. Det ble mye 
sang, for vi hadde besøk av sokneprest Morten 
Stensberg og organist Kim André Lindberget. Gerd 
Saxrud gikk rundt og hadde en prat med alle som 
var tilstede. Reidun Carlsen informerte om 
hvordan det hele startet, med Marit Ottesen, 

Martinius Goplen, Reidun Carlsen og daværende 
kapellan Åge G. Hval. Det startet i 1982 med mø-
ter i grendehus og bedehus. Vi tok i bruk nyinnre-
det kirkestue  4. mai 2004. 

Ref. Laila

Referat fra Vårfesten 
i Diakoniutvalget 

12.04.2018



Til stede var: 
Leder Solveig P. Hansen,Jorunn Tveter Hansen 
-Gaard, Gerd Kure Bjugstad, Mina Hynne, Ingar 
Fjeld, Rigmor Berger, Bente Opsahl, Morten Stens-
berg, Arne H. Andersen.

Leder Solveig P. Hansen ønsket velkommen og tok 
deretter for seg sakslisten.

SAK 11/18: Godkjenning av referat fra forrige 
møte. OK.

SAK 12/18: Årsmøtet 11.03.18.
Solveig P.H. Orienterte om oppgaver til det 
kommende årsmøtet, og oppgaver ble fordelt.

SAK 13/18: Årsmøtet for Kragerøleirene – velge 
utsendinger.
•  Det ble drøftet kontaktene opp mot «ACTA»,  
 og likeledes Hekta – organiseringen.
•  Signalene fra konferansene i 2017 tilsier at   
 innmelding i MVA - registeret gjør at økonomi- 
 administrasjonen er under kontroll og at   
 momskompensasjon er sikret.
•  Møte om nyorganisering av Hekta, i Fåberg,  
 10. april 2018. (sokneprest + trosopplærer og  
 to menighetsrådsmedlemmer drar.
•  Grue F. skog mhr. påminnes om arrangementet).
  
SAK 14/18: Referat fra utvalgene.
•  Ingar Fjeld delte ut «program» for arrange- 
 menter tenkt gjennomført resten av året 2018,  
 for Kirkemusikalsk utvalg.
•  Gudstjenesteutvalget skal ha møte 21. mars,  
 kl. 13.00.
•  Jorunn Tveter Hansen Gaard refererte fra  
 Diakoniutvalgets virksomhet, og kommende  
 arrangementer på GAS 21. mars og vårfest for  
 kretskontaktene som er planlagt til 12. april.
•  Trosopplæringsutvalget har søkt Hedmark  
 Trafikksikkerhetsutvalg om Kr 40.000, - til 
 prosjektet «Solørglatta» - for fjorårets
 konfirmanter ved Våler Trafikksenter.
• Solveig P. H. Orienterte om «Tårnagenthelga»  
 4. mars – 18. Morten S. utfylte med praktiske  
 erfaringer. Lokal forankring i egen tros- 
 opplærer viser seg å slå positivt ut.

SAK 14/18: Referat fra Fellesrådet.
• Jorunn T.H.G. orienterte. Ingar Fjeld ble valgt  
 som nestleder i Fellesrådet. Regnskapet ble   
 forsinket pga tidligere bruk av disposisjons- 
 fond, og som krevde noe mer tid til «tilbake- 
 blikk» for å få oversikt – budsjettmessig.
• Gravfestepenger: Fellesrådet foreslår at  
 årsavgiften for gravfeste økes til Kr 250,00 pr  
 år – utover 20 første år/eller side - grav. Dette  
 må godkjennes av kommunestyret.

SAK 15/18: Orienteringer.
• Solveig P.H. tok for seg gudstjenestelista og  
 ofringer, hvor b.l.a. «fasteaksjonen»vil bli  
 tilgodesett 11.03.18. Videre ble det satt opp  
 kirkeverter til påsketiden.
• Morten S. orienterte om at kirkekontoret med  
 stor sikkerhet kom til å flytte til de gamle bi 
 blioteklokalene i Grue Sparebanks bygg. Den  
 nye kirkevergen skal ha møte om rutiner rundt  
 dette.

SAK 16/18: Eventuelt.
• I noen uker hadde gudstjenester i Grue vært  
 borte fra avisenes «hva skjer», og Morten S.  
 lovet å ta dette opp med kirkevergen slik at  
 informasjon om gudstjenestene også ble med i  
 de spaltene.
• Det ble stilt spørsmål om det var mulig å få til  
 en opprusting av toalettet i kikestua. Dette   
 skulle undersøkes.

Møtet ble deretter erklært ferdig med saksbehand-
lingen, og leder Solveig P.H. ga ordet til sokneprest 
Morten S. som avsluttet med noen betraktninger 
rundt «Den lille bibel» Joh. 3, og dette om å elske/
bli elsket som han holdt fram som livets store 
spørsmål. Henviste til Grundtvigsalmen 
«Kjærlighet er Livets kilde, kjærlighet er livets rot».

Deretter lystes velsignelsen, og møtet ble avsluttet 
ca k.l 20.00.

Arne H. Andersen
valgt sekretær

Referat fra menighetsrådetsmøte
Grue kirkestue - 06.03.18, kl. 18.00 - 20.00
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Døpte i Grue kirke
3. juni
Hans-Matheo Rauken f. 07.02.2018 
Theo Jensrud Rinden f. 04.03.2018

Vigde i Grue kirke
5. mai
Bent Erlend Ousz og Andre Holm

9. juni
Marianne Ludvigsen og Iver Kojedal

Døde i Grue sokn.
Per Frithjof Kittelsen f. 1949
Sigrid Braaten f. 1921
Reidar Sætre f. 1925
Edel Ragnhild Sillerud f. 1930
Jon Sagerud f. 1944
Hilda Ellen Enger f. 1926
Kåre Opsahl f. 1928
Reidar Nygård f. 1927
Jan Solberg f. 1943
Arne Georg Sandvik f. 1931

Slekters gang
Ingrid Kojedahl f. 1938
Odd Magne Frysjøenden f. 1943
Gunnar Erik Ryen f. 1958
Betty Marie Berg f. 1936
Klara Charlotte Hansen f. 1919
Per Olaf Sillerud f. 1940
Elsi Myrvold f. 1919

Døde i Grue Finnskog kirke
Aslaug Hermane  
Borgny Andresen Bauck f. 1918
Ingrid Synnøve Revholt f. 1931

Vigde i Grue Finnskog kirke
26. mai
Line Haugen og Frank Tore Rønning

Takkeannonser

Takk for oppmerksomheten på min 85-årsdag.
Per Kåre Tvengsberg

Hjertelig takk for blomsten på min 90-årsdag.
Ingrid Krogh Moe

Hjertelig takk for den fine blomsten på min 
90-årsdag.
Solveig Sollien

Tusen takk for fin blomst og hyggelig besøk på 
min 80-årsdag.
Kåre Sletten

Til Erna Margit Aasens etterlatte.
Tusen takk for pengegaven i anledning 
Erna Marit Aasens bortgang.
Støtteforeningen Grue alders- og sykehjem

Til Reidar Nygårds etterlatte.
Hjertelig takk for pengegave som ble gitt 
til ansatte på Soltun i anledning Reidar 
Nygårds bortgang.
Med vennlig hilsen
Ansatte på Soltun, Grue sykehjem
Ved Teamleder Anne Kari Bråten

Til Marit Rugsveens etterlatte.
Tusen takk for pengegaven i anledning 
Marit Rugsveens bortgang.
Støtteforeningen Grue alders- og sykehjem

Til Randi Bekkens etterlatte.
Tusen takk for pengegaven i anledning 
Randi Bekkens 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  Tlf. 62 94 10 40
Mandag,tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–14.00   
kirkekontoret@grue.kommune.no

Sokneprest: Morten Stensberg Mobil tlf. 913 87 696 

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

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

Menighetsrådsleder i Grue: Solveig Petra Hansen Mobil tlf. 900 45 423
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Mikal Markussen   Mobil tlf. 413 14 718 
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg Mobil tlf. 412 85 183
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1. juli, Aposteldagen
Matt 16, 13-20
TJURA CAFE KL. 11.00.
Gudstjeneste.

8. juli, 7. s. i treenighetstiden
Luk 19, 1-10
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00. Høymesse.

22. juli, 9. s. i treenighetstiden
Joh 8, 2-11
BJERKE SAMFUNNSHUS  
KL. 11.00. Gudstjeneste.

29. juli, Olsok
Luk 9, 23-26
FINNETUNET KL.11.00.
Gudstjeneste.

5. august, 11. s. i treenighetstiden
Mark 2, 23-28
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste. Dåp.

12. august, 12. s. i 
treenighetstiden
Luk 8, 1-3
GRUE KIRKESTUE KL. 11.00.
Gudstjeneste.

19. august, 13. s. i 
treenighetstiden
Luk 12, 41-48
GRUE KIRKESTUE KL. 11.00.
Gudstjeneste

2. september, 15. s. i 
treenighetstiden
Luk 10, 38-42
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00. Gudstjeneste.
Presentasjon av konfirmantene. 
”Shine” deltar. Vandring og 
grilling på Finnetunet.

9. september, 16. s. i 
treenighetstiden
1 Pet 4, 12-19
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste.

23. september, 18. s. i 
treenighetstiden
Matt 8, 5-13
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. 50-årskonfirmanter.

30. september, 19. s. i 
treenighetstiden
Joh 7, 14-17
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00. Høymesse.
50-årskonfirmanter.

Med forbehold om endringer.


