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God sommer!

Fra redaktøren
Og så var det over igjen; 1. mai, 8. mai,
17. mai, konfirmasjons-dagene – og nå
står pinsen for døra. Det er mye å feire når
våren kommer: ungdom tar et lite steg inn
mot voksenverdenen, arbeiderbevegelsens
kampdag, frigjørings- og veterandagen,
grunnlovsdagen – vi har mye å være takknemlige for i Norge. Takknemlige for de alle
som sto opp, kjempet, forsikret Norge i en
utfordrende grunnlov, og som ofret både liv
og helse for den friheten vi så lekende lett
tar for gitt.

med gode lærervenner – og nå pensjonister
som meg – fra mange land i Europa, besøkte
museer og for meg helt ukjente små byer og
severdigheter. Det er lærerikt å reise med
litt åpent sinn! Og hver gang jeg har reist
rundt omkring i Europa, blir jeg slått av det
samme: så bra veier vi har i Norge! Og jeg
mener ikke bare motorveier, nei, men våre
mindre veier – iallfall de med rimelig fast
dekke – er jammen generelt bra! Og jeg klager heretter verken på antall rundkjøringer
eller bompenger, heller!

Og framfor oss står nå først pinsen, denne
for mange litt glømte høytiden som jo
kanskje egentlig feires som starten på den
kristne kirken. Etter pinse er det faktisk
ingen offentlige høytidsdager i Norge før vi
kommer til adventstiden med jula.

Foran oss i Grue venter nå sommeren med
St Hans på Kirkenær og 50-årsjubileum for
Republikken Finnskogen/Finnskogdagene.
La oss hygge oss og delta med positivt og
godt humør, det fortjener virkelig arrangørene.

Nå – i skrivende stund – i begynnelsen av
mai er det rart å tenke på hvordan starten
på våren var: sjokkvarme, tørke og gras- og
skogbranner, og så kom jammen «polarvinteren» på besøk med snø og glatte veger, vi
angret på skifte til vinterdekk og fant fram
igjen stillongsen! Det litt merkelige er at slik
har vel våren nesten alltid vært? Det svinger
liksom av våren – på mange vis.

Til høsten er det valg. I neste nummer av
menighetsbladet vil vi presentere valglistene til menighetsrådsvalgene, kanskje også
noen av de som har sagt ja til å stille seg til
frivillig disposisjon for arbeid med kirkelige
anliggender de neste fire årene.

Et lite bilde fra min påske: I Nord-Italia
ligger Lago Maggiore, en stor sjø på grensen
mellom Italia og Sveits. Der var jeg sammen
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Ha en fortreffelig sommer!
Bjørn Nyland
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Kirken trenger deg!
av Janne Sannesmoen

Våren vekker våre sanser og vi våkner
liksom til liv. Fuglene kvitrer, løvet spretter
frem på bjørka og vårblomstene titter opp
fra bakken. Vi åpner vinduer og dører og lar
solen flomme inn i huset. Våren er også tid
for vårrengjøring. Våren er dugnadstid.
Staben på kirkekontoret har hatt en
skikkelig opprydding i nye lokaler og i
kirkestua. Felles innsats gir resultater!
Dugnad har det også vært på kirkegårdene
– både på Kirkenær og på Finnskogen.
Tusen takk til alle frivillige som stilte opp.

Våren gir energi og nye kreative ideer. Det
gjelder også for oss som jobber for kirken
her i Grue. Vi er en liten stab som ønsker å
bidra i lokalsamfunnet. Vi samarbeider godt
med skolen og kommunen. Vi ønsker å nå
ut til så mange som mulig og gjøre kjent hva
vi driver med. Vi jobber med barn gjennom
baby-sang og aktivitetsklubb en lørdag i
måneden. Vi jobber med ungdom i
konfirmantundervisning. Vi jobber med
eldre med andakter på sykehjemmet og fast
møte i kirkestua en gang i måneden. Fra
høsten av ønsker vi å starte en frivillighets
kafe for ensomme og rusmisbrukere.
Vi feirer gudstjeneste nesten hver søndag
året rundt.
Det er mye man kan ønske seg å gjøre, og
man strekker seg langt for å nå sine mål.
Staben på kirkekontoret på Kirkenær har
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mange visjoner og mål. Men vi trenger flere
frivillige medhjelpere.
Har du, som leser dette, ønske om å bidra,
har du ekstra tid til overs og ønsker å gjøre
noe for andre? Vi i kirken trenger deg og
ønsker å ha deg med på laget vårt!
Er vi flere sammen, kan vi gjøre mer for
barn, unge og eldre. Er vi flere sammen kan
vi tilby aktiviteter med større bredde.
Som frivillig i kirken kan du for eksempel
bidra i aktivitetsklubben en lørdag i
måneden. Dette er et lavterskel tilbud for
barn, uavhengig av trosretning. Med flere
frivillige på laget, jo mer kan vi gjøre for
barna. Vi ønsker å utvide tilbudet for barn,
med for eksempel barnekor. Vi ønsker også
å utvide tilbud for yngre voksne som trenger
et treffpunkt. Ta kontakt med oss på
kirkekontoret for en uformell prat om du
tror du kan bidra med noe.
I gudstjenestene kan du også bidra med
for eksempel å lese bibeltekster, ønske
velkommen, informere om forskjellig
nyheter, lage kaffe og kake til kirkekaffen.
Som frivillig i kirken vil du treffe mange
mennesker, få nye venner, være del av et
fellesskap og gjøre noe for andre.
Vi trenger deg! Vi gleder oss til å høre fra deg!
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Brenner for kreative unge

For en tid tilbake var det igjen «Oppfinnermesse» - nå for 19. gang – i Gruehallen.
Oppfinnergeneral Einar Korbøl fortalte at
han brenner for ungdom som er kreative og
oppfinnsomme. Onsdag og torsdag før påske

viste elever fra flere skoler fram det de hadde
laget – her er et par bildeglimt.
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

HVORFOR FEIRER
VI EGENTLIG PINSE?
Ordet pinse kommer av det greske ord pentekoste,
som betyr den femtiende, noe som gir mening når
man husker at pinse feires 50 dager etter påske.
Opprinnelig var pinsen en jødisk fest som
markerte avslutningen på påsken og minnet om
mottakelsen av de ti bud på Sinai, der Moses fikk
lovens tavler.
De første menighetene har sitt utspring i
pinsebegivenheten. Derfor kaller mange også
pinsedagen for kirkens fødselsdag. I Det nye
testamente fortelles det hvordan Den hellige ånd
ti dager etter Jesu himmelfart kommer over
apostlene, som var samlet for å feire den jødiske
pinsefesten. På merkelig vis blir de i stand til å
forstå og tale alle mulige språk. Deretter går de ut
i verden for å forkynne budskapet om Jesus Kristus.
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GRUE SANITETSFORENING
Dagstur 22. august 2019
fra Kirkenær stasjon kl. 09.00.
Turen i år går til Anne Eriksdatter
Bye, Klanderud Atlier ved Magnor.
Kaffe og rundstykker ved ankomst.
Omvisning.
Etterpå går turen til Magnor
Glassverk med omvisning.
Middag på Grensestua før
vi reiser hjem.
Påmelding innen 10. august til:
Inger Lise Tveter, tlf.: 92 89 90 35
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REFERAT FRA DIAKONIUTVALGETS HYGGETREFF
I KIRKESTUA 7. MAI, KL. 11.00 - 13.00
Referent Arne H. Andersen
Til treffet kom det ca 20 personer før prest
Janne Sannesmoen og organist kom litt
senere pga andre gjøremål.
Gerd Saxerud åpnet møtet med å ønske alle
velkommen, og at denne første tirsdagen i
mai var så langt ut i måneden som den
kunne bli, gjorde kanskje sitt til at vi var
så få denne dagen. Det bruker ellers å være
ca 30 frammøtte på hvert hyggetreff. Dette
gjorde sitt til at det var overflod av både
brødmat og maipreget bakverk - festkaker.
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Mens vi ventet på prest og organist
orienterte leder Gerd om årets sommertur
som skulle foregå 4. juni fra kirkeplassen og
var tenkt lagt til nærområdene her i Solør.
Starttidspunktet som ble nevnt på møtet var
kl 09.00, og kom først til å gå til Skarstad
Gartner hvor det ville bli mulighet til å
kjøpe sommerbomster og annet som måtte
friste, samt få smake en grønnsaksuppe før
turen ville gå nordover til Våler nye kirke.
Derfra ville turen gå til Gravberget i Våler
- med den spesielle kirken - som er tatt inn
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i UNESCO’s verdensarvregister for verneverdige bygg. Etter denne orienteringen gikk det
rundt liste - hvor de som visste at de ville
delta på turen kunne skrive seg på.
Da organisten kom, ledet han oss gjennom
allsang før han måtte stresse videre til
tjeneste i kirken. Da syntes leder Gerd at
det kunne passe med noe å spise etter at
bordverset var sunget. Som nevnt var det
rikelig av alle slag, og praten gikk lett under
måltidet. Prest Janne kom også og fikk seg
litt «biteti» før hun holdt en liten andakt
med utgangspunkt i Johannesevangeliet og
Jesu’s utsagn: Hun startet opp med at vi
sang «Kristus er verdens Lys» «Tro på Gud
og tro på meg. Jeg er veien, sannheten og
livet. Ingen kommer til Gud uten ved meg.
Jeg er i Far og Far i meg».
Dette med bakgrunn i tanker om døden.
Hva er det som egentlig skjer når vi dør?

Tankegodset var i stor grad påvirket av
greske filosofer (Aristoteles og Platon).
Noe senere Thomas av Aquino. Mennesket
er «to-delt». Kropp og ånd. Det gjaldt å
skyve vekk de fysiske behov for å komme
nærmere Gud med det åndelige. Gresk
filosofi var bakgrunnen for tenkemåter.
«Stoisk ro» har sitt opphav fra stoikerne, og
vi kjenner igjen strofen om: «La ikke hjertet
bli grepet av angst» og tro på Gud. Hun
avsluttet med velsignelsen som er uttrykt i
salmebokens 624.
Til avslutning sang vi «O bli hos meg».
Etter dette ble det allsang igjen, og deretter
åresalg som denne dagen innbragte 1300
kroner.
Det var blitt noen misforståelser vedr.
underholdning, men praten gikk godt rundt
bordene likevel, og det hele ble avsluttet ca.
Kl 14.00 med at leder takket for laget og
ønsket vel hjem.

Hva hadde datidens mennesker for tanker
om døden - i førkristen tid?

HYGGETREFF
DIAKONI
2. APRIL 2019
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Så rause og
eiegode mennesker!
For en tid tilbake ble jeg kontaktet av Ingrid
Gule som ville fortelle meg om noe som
både hun og noen av hennes venninner
mente ville ha interesse for leserne av Grue
Menighetsblad. Som den «nysgjerrige»
person jeg er, takket jeg ja til en prat hos
Ingrid, spent på hva dette dreide seg om.
Og selvsagt handlet det om Grue Alders- og
Sykehjem. Men med en helt annen vinkling
enn det aviser og TV har gitt lesere og seere.
Ingrids beretning starter i 1960 da hun kom

Intervju med
Ingrid Gule

som sykepleier til jobb ved Grue Aldershjem. Da var nok verden en helt annen enn i
dag, ikke minst når det gjaldt bo- og omsorgsforhold. I det «gamle» aldershjemmet – på
folkemunne ofte kalt «fattiggard’n» - bodde
opptil 65-70 personer under kummerlige
forhold, så en av Ingrids store oppgaver
ble å være med på å skape et nytt og mer
moderne aldershjem. Sykehjemsdelen kom
til senere. Tidligere fantes det ingen normer
for hvordan slike institusjoner skulle se ut
rent fysisk. For eksempel var ingen dører

Gruekoret æret Ingrid Gule
på hennes 90-årsdag i 2018.
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dimensjonert for at senger kunne trilles ut
eller inn. Det var interessant og iblant
hårreisende å høre Ingrid fortelle hvordan
ting var for ikke så altfor mange tiår siden.
Men til saken. Da det første nybygget ble
tatt i bruk i 1963, begynte forandringene,
ikke minst takket være ekteparet Johannes
og Bergljot Hals. Hun var en meget avholdt
og dyktig lærer, men også valgt leder for
styret ved Grue Alders- og Sykehjem i flere
år, og han var avholdt prest i Grue med
stor omsorg for beboerne på alders- og
sykehjemmet. Sammen med Ingrid og
hennes nærmeste medarbeidere arbeidet
disse to også utrettelig for at holdningene
til institusjonen skulle endres. Her skulle
beboerne vises respekt, og de ansatte skulle
kurses i både det og i eldreomsorg generelt,
alle fra ledelse til renholdspersonale. Denne
kursingen ble gjennomført på fritida! For
alle – og alle møtte!
De nye lokalene inneholdt både kapell, stor
peisestue og spisestue, og kjøkkenet ble
bygd om til et betydelig mer moderne
kjøkken med nytt oppdatert koke- og
matlagingsutstyr, men likevel manglet mye.
Her blir Ingrid rørt når hun forteller om
den innsatsen og gavmildheten ekteparet
Hals sto for. Til kapellet gav fru Hals to sølv
lysestaker og en sølvbolle med inngravering
til minne om fru Hals sin mor, som var

gift Vangerud og tidligere bestyrerinne ved
gamlehjemmet. Johannes Hals bidro med
kalker til nattverd, først 8 stykker, senere
like mange til, og også en sølv oblatdisk var
hans bidrag. Det var også han som kjøpte
orgelet til kapellet. Dette kunne de gi fordi
de levde et nøkternt liv og viste genuin
raushet overfor den del av befolkningen
som etter hvert hadde behov for plass ved
aldershjemmet.
			
Til spisesalen ble det brodert flotte juleduker
til alle bord, senere også tilsvarende duker
for andre årstider. Dette var også på fru
Hals sitt initiativ. Ingrid Gule mener bestemt
at det var bondekvinnelagene som stod for
det flotte arbeidet – som en oppfølging av
gavene fra ekteparet Hals.
Ingrid liker ikke at hun blir tatt til inntekt
for alle forandringene som kom utover på
60-tallet, men hennes innsats må ha blitt
lagt merke til. Hun ble nemlig valgt inn i
en departemental komité som utarbeidet
«normer for sykehjem» - de første i sitt
slag. Dette gjaldt den gang først og fremst
bygningsmessige og driftsmessige sider ved
alders- og sykehjem.
Ingrid vil heller berømme rause og eiegode
mennesker som Bergljot og Johannes Hals.
Ikke fordi de var de eneste som bidro for
alders- og sykehjemmets utvikling, men
fordi de virkelig var institusjonens støttespillarer i mange år. Ingrids sønn Geir
ble nok veldig imponert over fru Hals sin
innsats for GAS, for som 8-åring ba han om
å få gi fru Hals en julegave – en engel – for
det var dét hun var i hans øyne. «Æres den
som æres bør»!
Etter notater gjort i samtale med
Ingrid Gule mai 2019 – ved Bjørn Nyland
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FINNSKOGDAGENE 2019
11. - 14. JULI 2019

PROGRAMMET
Under Finnskogdagene Finnskogen løsriver
seg da fra Norge og Sverige, og heiser eget
flagg. I tre dager til ende feires finnekulturen, med kulturformidling, underholdning,
og fest. Løsrivelsen har alltid gått fredelig
for seg, og etter tre dager fires flagget igjen.
Også i år er det et spennende program, som
ligger vedlagt på de neste sidene. Blant annet
blir det en jubileumskonsert på Finnetunet
med kjente norske, svenske og finske artister.
KONSULAT I KONGSVINGER
I forbindelse med jubileet oppretter også
Finnskogen et konsulat ved destinasjonsselskapet Visit Kongsvingerregionens kontor.
Destinasjonsselskapet vil bistå med løpende
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Programmet for Finnskogdagene
2019 endrer seg kontinuerlig og er
ikke helt klart, så følg med i media
– aviser, facebook, plakater – for
å holde deg oppdatert. Det som er
klart, er at det på søndag blir en
spesiell gudstjeneste med biskop
Solveig Fiske og sogneprest Morten
Stensberg. Videre blir regjeringen
representert ved helseministeren.
Vedlagte program er «grovprogrammet fra november 2018.

informasjon om arrangementet frem til det
avholdes 11.-14. juli.
«Jubileet er en gylden mulighet til å få
flere til å få øynene opp for fantastiske
Finnskogen, gjennom dette fantastiske
arrangementet. Finnskogdagene er et reisemål i seg selv, og det skal vi sørge for at flere
får med seg,» sier informasjonsansvarlig
Christian Bråtebekken.
MER INFORMASJON:
Statsminister Even Wiger: 913 13 645
statsministeren@finnskogdagene.no
Presseansvarlig Christian Bråtebekken:
930 40 714 christian@klosser.no
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PROGRAM:
TORSDAG 11. JULI 2019
12:00 Velkommen til Finnskogen
12:30 Lunsj (Silpo –Finsk husmannskost)
13:30 Skogfinsk kultur & historie
14:15 Nytt Skogfinsk museumsbygg
14:30 Grenseløs utvikling i hundrevis
		
av år
16:00 G 51 -toppmøte
18:00 Spelet om invanderne
19:30 Avslutning
FREDAG 12. JULI 2019
13:00 Åpning av Finnskoghagan
		
– Østlandets største?
14:00 Omvisning Åsta Holt sitt
		
forfatterhjem
15:00 Vandrespill -Åsta Holts diktersti 		
		
(Leiråker –Svullrya)
18:00 Åpning – Proklamering av
		
Republikken Finnskogen
		
ved settepresident Mikael Antell
		
og Republikken Finnskogens
		
Statsminster Even Wiger
20:00 Jubileumskonsert på Finnetunet
23:00 Avslutning
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LØRDAG 13. JULI 2019
09:00 Finnskogfrokost ved Norges
		
eldste butikk
10:00 Livet i hverdagen på Finnetunet
11:00 Historisk toppmøte – Norge,
		
Sverige & Finland
		
ved settepresident (Finsk Ambassadør)
		
og Statsminister Republikken
		
Finnskogen, Even Wiger
18:00 Spelet om invanderne
20:00 Bygdefest i Finnskogparken
01:00 Avslutning
SØNDAG 14. JULI 2019
10:00 Finnskogfrokost ved Norges
		
eldste butikk
11:00 Slektstreff (hele dagen)
		
Gudstjeneste med biskop Solveig Fiske
12:00 Brudeopptag – Alle brudepar fra 		
		
1970 er invitert
13:00 Brudevals på Finnetunet
14:30 Spelet om invanderne
16:30 Jubileumskonsert i Grue Finnskog
		
kirke
18:00 Avslutning – firing av flagg

11
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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
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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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Grue Aldersog Sykehjem

17. mai i Grue
Grue-speidernes
flaggheising

Svullrya

Svullrya - Eldrehuset

LOKALE KIRKEVALG HØSTEN 2019
Samtidig med kommune- og fylkestingsvalgene i september – mandag 9. september
er selve valgdagen – så skjer også valg på
medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd. I de lokale menighetsrådsvalgene
er det vedtatt noen endringer det er verdt å
merke seg. Det skal velges 4 medlemmer til
menighetsrådet i Grue Finnskog sokn.

Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

Det skal velges 6 medlemmer til menighetsrådet i Grue sokn. Hvert av de to menighetsrådene skal ha 5 varamedlemmer. Endringer
i antall skyldes delvis problemer med å få
nok kandidater til selve valget. Dette er en
mer og mer vanlig utfordring i alt frivillig –
og også politisk – arbeid at vi kvier oss for å
ta på oss verv. Men vi kritiserer gjerne!
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GOSPELKONSERT I GRUE KIRKE
Søndag 28. april ble det avholdt en korkonsert
i Grue kirke med korene «Shine» og «Sirius».
Sirius er et velrenommert kor fra Brumunddal
som synger gospel og populærmusikk. Det ble
en flott konsert med variert musikk og begge

korene hadde flotte solister. Konserten ble en flott
opplevelse for både kor og publikum!
Tekst og bilder: Kim Andre Lindberget

SPÅSKEGUD
TJENESTE
.19
GAS 12.04

Foto: Kim André Lindberget
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Åpen dag
med moteshow
Grue Frivillighetssentral fylte 20 år 5. februar.
I den forbindelse hadde de nylig åpen dag og
moteshow for å vise fram de fine klærne folk
kunne kjøpe i bruktbutikken. 20 antrekk ble
vist. Presten i Grue stilte også som mannekeng.
Både han og Tom Sollien så ut til å kose seg
veldig. Alt i alt fikk publikum se «gærmie»
fine klær. Moteshowet, som ble en suksess,
inneholdt en overraskelse til slutt. Konferansier
var Rune Grenberg, og butikken var åpen for
salg både før og etter moteshowet.
- De første 20 årene har vært greie, sa leder i
Frivillighetssentralen, Line Sandbæk.

Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

– Vi startet i Sørbyhuset på et lite kontor,
fortalte Turid Tenåsen.
Deretter flyttet de til Petersplassen før man
flyttet dit man er i dag, nemlig i brannstasjonsbygget.
- I 2007 startet vi bruktbutikken og begynte
med 2 dager i uka og utvidet senere til 3 dager,
onsdag, fredag og lørdag.
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud
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Historisk

MED 3 LISTER I
KIRKEVALGET 2019

For første gang vil det i Hamar bispedømme
foreligge tre lister til valg av leke medlemmer
ved Kirkevalget i 2019 - fra Bønnelista,
Nominasjonskomitéens liste og Åpen
folkekirke.
HISTORISK MED TRE LISTER I
KIRKEVALGET
Ved årets Kirkevalg er det 3 lister til valg av
leke medlemmer til bispedømmeråd/Kirkemøtet - Bønnelista, Nominasjonskomitéens
liste og liste fra Åpen folkekirke.
- Dette betyr at det ved dette kirkevalget blir
et reelt valg, sier biskop Solveig Fiske. Nå er
det viktig at kirkemedlemmene stemmer på de
kandidatene de mener best kan være med å
legge føringer for arbeidet i kirka de neste fire
årene, både regionalt i bispedømmet og
nasjonalt gjennom Kirkemøtet. Kirkemøtet
består jo nettopp av de som velges inn som
bispedømmerådsmedlemmer i bispedømmene.
Så til deg som leser dette, bruk stemmeretten
din!
LISTENE SER SLIK UT:
Bønnelista
1. Trond Rønning, Elverum (1965)
2. Kari Espås Drogseth, Snertingdal (1956)
3. Hilde Karin Moe, Jevnaker (1964)
4. Filip Hovland, Hunndalen (2000)
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5.
6.
7.

Vidar Haugen, Åsnes Finnskog (1955)
Karin Helga Brustuen, Øyer (1953)
Hallvard Vatnar Olsen, Arneberg (2001)

Nominasjonskomiteens liste
1. Inger Kragh Nyhus, Kapp, Toten (1961)
2. Trond Enemo, Stange (1975)
3. Iselin Vistekleiven, Vågå (1983)
4. Bjørn Tore Grutle, Tynset (1958)
5. Elin Gravdal Øvrebotten, Jaren (1957)
6. Solveig Brekke Skard, Brumunddal (1951)
7. Per Anders Håvelsrud, Dovre (1998)
8. Reidar Åsgård, Engerdal (1943)
9. Sidsel Offergaard Jevne, Ryfoss (1950)
10. Toril Kristiansen, Gjøvik (1961)
11. Gunder Nordgården, Gausdal (1996)
12. Alf Bjørge N. Aschim, Hamar (1971)
13. Amalie Myrvang Lund, Engerdal (1994)
14. Torstein Lerhol, Vang i Valdres (1986)
Åpen folkekirkes liste
1. Gunhild Tomter Alstad, Hamar (1974)
2. Finn Ragnvald Huseby, Elverum (1949)
3. Lisbeth Sydbøge, Gjøvik (1969)
4. Lars Erik Flatø, Brandbu (1964)
5. Kristin Storbråten Stadsvold, Dokka (1995)
6. Marta Bjørnøy Lalim, Vang i Valdres (1986)
7. Ivar Bae, Brumunddal (1956)
8. Frøydis Angard Ulateig, Lillehammer (1971)
9. Njål Slettemark Føsker, Nord-Odal (1969)
10. Borgny Skansen Sletten, Vinstra (1974)
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11. Trond Gellein Løkken, Tolga (1974)
12. Christin Caroline Munkebye Aarnes, 		
Lesja (1961)
13. Sander Vestby, Hov i Land (2001)
14. Kjersti Drtina Øversveen, Elverum (1965)
15. Håkon Gulliksen Furuset Karlstad, Skreia
(1999)
16. Hege Bjerkestrand Midthun, Elverum 		
(1972)
17. Lars Erik Hyllvang, Engerdal (1968)
18. Ole Midthun, Hamar (1995)
STEMMETILLEGG
Listestillerne til Bønnegruppa og Åpen
folkekirke har gitt stemmetillegg til sine to
øverste kandidater (Navn med uthevet skrift).
Det betyr at disse gis et stemmetillegg i sitt
personlige stemmetall på 25 % av det antall
stemmesedler listen mottar ved valget. For
nominasjonskomiteens liste er det ikke
anledning til å gi slikt stemmetillegg.

PRESENTASJON AV LISTER OG
KANDIDATER
Alle kandidater blir etterhvert presentert på
www.kirkevalget.no og www.kirken.no/hamar,
med bilde, navn og personalia. De leke
kandidatenes syn på kirkeaktuelle spørsmål
blir presentert av den enkelte liste.
LISTER TIL VALG AV PREST OG LEK
KIRKELIG ANSATT I BISPEDØMMERÅDET/
KIRKEMØTET
I egne valg i perioden fra 15. juni til 9. september
skal prestene velge en prest som medlem i
bispedømmerådet. De kirkelig ansatte i
bispedømmet skal også velge sin representant
til rådet i samme periode.
Alle listene ble godkjent av
valgrådet i Hamar bispedømme
6. mai 2019.

FAKTA OM KIRKEVALGET:
• 8. og 9.september 2019 avholdes Kirkevalget
i alle de 163 menighetene i Hamar
bispedømme på samme tid og sted som 		
Kommunestyre- og fylkestingsvalget.
• På landsbasis er det ca. 3,1 millioner
nordmenn som har rett til å stemme ved 		
Kirkevalget 2019
• For å stemme ved valget, må du være
medlem i Den norske kirke og minst være
15 år, dvs. fylle 15 år i løpet av valgåret.
• Ved menighetsrådsvalget i Hamar
bispedømme stemte 19,7 % av velgerne
ved menighetsrådsvalget. 17,5 % stemte på
bispedømmerådsvalget.
• Kirkevalget er to valg; du velger kandidater
både til menighetsrådet der du bor og til 		
bispedømmerådet.
• Medlemmene av bispedømmerådet er også
medlemmer av Kirkemøtet, det øverste
representative organet i Den norske kirke.
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• I Hamar bispedømme skal det velges nye
menighetsråd i alle 163 sokn, samt 7 leke
representanter, én prest og én kirkelig tilsatt 		
til Hamar bispedømmeråd/Kirkemøte
• På landsbasis skal det velges omtrent 7000
rådsmedlemmer i Kirkevalget 2019
• I valg til Kirkemøtet og bispedømmerådet i
Hamar bispedømme er det 3 ulike
kandidatlister; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste,
med tilsammen 39 kandidater.

TALL PÅ VALGDELTAKELSE FRA
SOKNENE I KIRKEVALGET 2015
FINNER DU HER:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/
aktuelt/rekordvalg-i-kirken/
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Foto: Kim André

Lindberget
Foto: Per Chr. Uggerud

Vårkonsert i grue kirke
Onsdag før påske var det vårkonsert i Grue
kirke. Gruekoret var arrangør og åpnet
konserten med «Alta Trinita Beata», en hymne
fra 1400-tallet. Ledet av sin dirigent Ole
Karsten Sundlisæter imponerte koret med
Anton Bruckners «Locus Iste» og «Jubilate»,
en ‘jazz-motette’ av Johannes Mathias Michel
fra 1999.
Med sin vakre stemme framførte Isabel
Aurbekkholen «Colours of the Wind» og
«No brusar bekk» akkompagnert av Eva
Vermundsberget. Åsneskoret gledet med flott
sang under ledelse av Kristin Jenssveen. Deres
«Halleluja» og «Frihet» gikk rett hjem hos
publikum. Kristin selv hadde to flotte

solistnumre akkompagnert av Hans Vegard
Hals: «Fõr att jag ãlskar dig» og ABBAs
«When all is said and done».
Fra galleriet avsluttet Gruekoret med «As the
Bridegroom to his Chosen», en tekst fra
1300-tallet med melodi og arrangement av
John Rutter. Etter at dirigenter og solister
fikk takk i form av blomster, avsluttet kor og
tilhørere sammen i en mektig versjon av
«No livnar det i lundar» i et arrangement av
O.K Sundlisæter.
Tekst: Per Chr. Uggerud

2 år med seniortreff
Seniortreffene på Grue Service har blitt en
stor suksess. Tommy Michaelsen sto sist for
underholdningen sammen med Knut
Lilleåsen, som i tillegg sørget for at
publikum fikk testet sine små grå med quiz!
Premien var blant annet opptenningsruller
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og kake. Under 2-årsfeiringen oppfylte
Tommy og Knut musikkønsker. Gjesteartist
Irene Åmot sang også vakkert. Ellers sto
også god mat fra kjøkkenet på menyen.
Tekst: Per Chr Uggerud
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Mange slags sangskatter
Her i vinter var jeg så heldig å få høre avgått
biskop Baasland snakke om dette emnet i
Hof kirke. Det var interessant. Men han kalte
konsekvent organist Sundliseter for Odd
Karsten, - og jeg syns ikke han ligner noe
som helst på Odd Karsten Tveit!
Noe som nok smertet mitt språkhjerte mer,
var at han omtalte den første nasjonalsangen
vår som «For Norges, kjempers fødeland».
Her skal det være «Norge»!
Men dette får så være. For disse tabbene
glemte jeg fort da Hof kantori framførte
«den fyrste song eg høyra fekk». Ole Karstens
arrangement gjorde dette til en musikalsk
skjønnhetsopplevelse. Det var nærmest
uvirkelig vakkert. Oppstillingen av koret,
Hof kirkes «anatomi» - og muligens plassen
jeg satt på - ga meg et minne for livet. Og er
det mulig å bestille sang til bisettelsen min
allerede nå, - så vil jeg gjerne at slekt og
venner skal få høre denne!

Mens jeg satt der i kirken og koste meg,
prøvde jeg å huske den første sangen jeg fikk
høre, - men det klarte jeg ikke. Mor sang mye
for meg i hjemmet da jeg som attpåklatt hang
rundt henne dagstøtt. Men barnesanger kan
jeg ikke si at det var, akkurat. Denne her lærte
jeg utenat ganske fort:
Kain var en rønner,
og så vidt som jeg skjønner,
dro han til Abel så det riktig svei.
Splitter aleine på jorda han blei;
Dro imot Østen og formerte seg.
Nei, slikt får du prøve å innbille bønder;
Den får du neiggu ikke lurt på meg!
Åffer kunne ikke Eva tatt
Og reiva rundt om magan sin et lite laken?
Var det rart at Adam datt,
Når a danse rundt i Paradiset splitter naken?
Og så videre. – Jeg tror ikke vi kunne ha noe
oppegående barnevern på den tiden! Nei,
takke meg til Per Sivles vakre sang.

Trekningsliste
TREKNING AV 1. MAI LOTTERIET
Bok			
Gavekort fra Sole Blomster AS
Gavekort fra Finnskogtoppen AS
Kniv			
Neverboks			
Gavekort fra Finnskogtoppen AS
Neverboks			
Kransekake			
Kransekake			
Fruktkurv fra Kiwi Kirkenær

Herdis og Ragnar
Elisabeth Johansen
Berit Kværnes
Helge Enger
Laila Sagerud
Jorun Nordby
Sverre Brenna
Caroline Godjn
Aleksandra Dukic
Berit Johansen

Takk for at du støttet 1. mai lotteriet. Rett trekning
bevitnes av: Jorun Nordby, Mariann Holseter og
Turid Tenåsen, Kirkenær, 1. mai 2019
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VEMODS-TANKER
av Tore Hestbråten
Nå vandrer det gamle kamerater
ut av scenen for livets teater.
Så slitne og svake begynner vi bli
at alt gjøres klart for den siste sorti.
Ja, dødsannonser og nekrologer
er viktigere enn hva som har hendt
i avisenes spalter, - det kunne jo være
én jeg har elsket, - i hvert fall har kjent.
Og sorg drar det med seg, - og vemodstanker
omkring dette livet som endte her.
Avstanden har blitt en evighet nå –
mellom denne som var –, og jeg som er.
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Slekters gang

Døpte i Grue kirke
19. mai

Casper Sillerud Monsrud

f. 13.03.2019

26. mai
Elida Pettersen Brattli
Thale Jensrud Kalgård
Martine Mostue Haugsbø
Nora Sofie Minaberg-Kjørsvik

f. 14.01.2019
f. 31.01.2019
f. 01.03.2019
f. 23.12.2018

30. mai
Jacob Rolsdorph
Nora Sørlie
Enea Skoglund

Døde i Grue sokn.
Alf Sorknes
Asta Mary Hansen
Eli Mellem
Aud Karin Jensrud
Gerda Johansen

f. 08.02.2019
f. 13.02.2019
f. 01.04.2019

f. 1931
f. 1921
f. 1925
f. 1943
f. 1927

Arne Olaf Skavåsen
Magnhild Nancy Westad
Rolf Henning Kristiansen
Marit Irene Bakke
Ingrid Østmo
Rolf Aanonsen
Finn Erik Blakstad
Anny Olaug Kilen
Jorunn Astrid Aanonsen
Arne Bye
Margrethe Kirsten Einarsrud

f. 1929
f. 1946
f. 1942
f. 1951
f. 1935
f. 1933
f. 1931
f. 1917
f. 1938
f. 1940
f. 1931

Døpt i Grue Finnskog kirke
5. mai

Martin Fjedringstad
Link Elias Berg Halvorsen

f. 03.09.2004
f. 27.10.2018

Takkeannonser
Takk for oppmerksomheten, hyggelig besøk og
flott blomst.
Kåre Jørgensrud

Hjertelig takk til Diakoniutvalget for den fine
blomsten jeg fikk på min 95-årsdag.
Reidun Thorsen

Takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Liv Tenåsen

Takk for den fine blomsten jeg fikk på min 100-årsdag.
Gunda Hummel

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

Tusen takk for blomsten på min 80-årsdag.
Grete Moe

Tusen takk til Diakoniutvalget for blomsten
jeg fikk til min 80-årsdag.
Ansgar Grimstad
Tusen takk til Diakoniutvalget for blomsten jeg fikk
på min 80-årsdag.
Åge Snapa
Takk for blomsten på min 85-årsdag.
Anne Løkken
Hjertelig takk for blomsten på dagen min.
Martin Engebakken

Til Eva Høgbrennas etterlatte. Tusen takk for
pengegaven som ble gitt i anledning Eva Høgbrennas
bortgang.
Støtteforeningen Grue alders- og sykehjem
Til Eli Mellems etterlatte.
Tusen takk for pengegaven som ble gitt i
anledning Eli Mellems bortgang.
Støtteforeningen Grue alders- og sykehjem
Til alle som sendte blomster og hilsener i forbindelse
med Per Martin Tvengsbergs død og begravelse. En
ekstra takk til de som bidro så min bror fikk sine
siste dager på Kirkenær slik han ønsket.
Vennlig hilsen Aase Tvengsberg

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

Grue menighetsblad nr. 2 • 2019

27

23. juni, 2. s. i treenighetstiden
Joh 3, 1-13
SORKNES BEDEHUS KL.
11.00. Høymesse.
Takkoffer: Sorknes bedehus
30. juni, 3. s. i treenighetstiden
Mark 10, 13-16
TJURA CAFÉ KL. 11.00
Forenklet gudstjeneste.
14. juli, 4. s. i treenighetstiden
Matt 9, 35-38
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00. Gudstjeneste
med biskop Solveig Fiske.
Børli-tekster. Takkoffer:
Finnskogdagene

21. juli, Aposteldagen
Mark 3, 13-19
BJERKE SAMFUNNSHUS
KL. 11.00. Forenklet
gudstjeneste.
Takkoffer: Bjerke Vel
28. juli, Olsok
Fil 1, 20-26
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 18.00. Forenklet
gudstjeneste. Takkoffer:
Finnetunets venner. (Kan
eventuelt bli flyttet annet sted)

4. august, 8. s. i
treenighetstiden
Mark 12, 28-34
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer: IKO
18. august, 10. s. i
treenighetstiden
Mark 11, 25-26
GRUETUNET KL. 11.00
Høymesse fra 1880-tallet.
Oppfordres til klesdrakt fra
samme tidsperiode.
Med forbehold om endringer.

kirken.no/grue

