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Fra redaktøren
Denne utgaven av Grue Menighetsblad
skulle nå vært fullt av informasjon om
17.mai-feiring, St Hans og alle andre
arrangementer som samler folk. Som gjør at
vi som mennesker føler oss som nettopp det
– mennesker som sosiale vesener med behov
for kontakt og samvær om små og store ting
i livet.

Men nå blir det jo ikke slik, selv om enkelte
sider av samfunnslivet for så vidt fungerer.
På 17. mai blir det ikke store ansamlinger av
folk, og hvem vet hva som skjer med
St. Hans på Kirkenær og Finnskogdagene
på Svullrya? Eller årets store idrettsfestdag
– Grueturneringa?
Det er rart å observere hvordan de enkelte
av oss opptrer i disse smittevern- og
karantenetider. De aller, aller fleste følger
helsemyndighetenes regler med avstand og
håndvask m.m., men jeg blir forundret over
noen få. Som damen i matbutikken som
klemte på femten tomater – minst! – før hun
tok en pakning som var ferdigpakket i plast!
Eller han som spyttet ut snusen rett utenfor
inngangsdøra! Hva er det med enkelte folk?
Jeg synger i kor. Men nå er det unntakstilstand der også. Riktignok har vi forsøkt
med digitale øvelser. Jeg syntes det gikk bra,
for min manglende innsikt i datamaskinens
finesser gjorde at jeg hørte og så de andre,
men de verken hørte eller så meg! Jeg kunne
synge uten å bli rettet på – og det gjorde jeg!
Da var det bedre med noter og pianolyd fra
kor nummer to. På nettet ser og hører jeg
kor som får til flotte framføringer av
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passende sanger – imponert! Kryssord er
et fortreffelig tidsfordriv! I løpet av de siste
ukene har jeg løst flere kryssord enn jeg
ellers gjør på et par år. Sudoku hjelper
også til med å holde toppetasjen i ånde.
Jeg startet også med et puslespill med 1000
biter – Lofoten! Det gikk tålelig bra lenge,
helt til jeg skjønte at her manglet det noen
biter. Så jeg brukte et par timer på å telle
dem – og jammen fikk jeg rett: det manglet
5 stykker! Da ga jeg opp….
Kirkelige aktiviteter i kirkene er begrenset
til nesten bare begravelser. Ellers kan jeg
anbefale de som er interessert i å følge med,
å finne fram til «Kjærkene i Grue» på
Facebook, eller www.kirken.no/grue.
Baksida av denne utgaven av menighetsbladet inneholder ikke noen gudstjenesteoversikt denne gangen, fordi alt er så
usikkert. Derfor vil eventuelle slike
arrangementer bli publisert i annonser og
på nettet. Prester, kirketjenere og øvrig
personale utfører de oppgaver som må
gjøres, noen med hjemmekontor og andre
utendørs med god avstand. Merkelige tider!
Vi i redaksjonen tar sommerferie (ha ha!)
og tenker at neste nummer kommer i
begynnelsen av september.
Ta vare på deg sjøl og dine, og ha en riktig
god sommer!

Bjørn Nyland
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EN ORIENTERING OM TINGENES
TILSTAND PR 15. APRIL 2020:
KONFIRMANTER OG FORELDRE/
FORESATTE:
Alle konfirmanter og deres foreldre/foresatte
har fått beskjed om at konfirmasjonene er
blitt utsatt til første helg i september. Det
betyr at mye blir uklart og satt på vent,
og hele situasjonen gjør jo at det kan være
utfordrende å være både foreldre og
tenåringer.
BRUDEPAR:
Nå skal alle brudepar ha blitt kontaktet
med informasjon om hva prestene tenker
om de forestående vigslene. Den avtalte
datoen kan beholdes – med de begrensninger
helsemyndighetene til enhver tid tilrår, per
dags dato er antallet ti personer til stede.
Parene kan også forskyve datoen til sensommer, høst eller vinter – eller vente helt til
neste år. Mange har uttrykt usikkerhet med
hensyn til jobbsituasjon og inntekt, helse og
smittefare, og selv om svært mange av oss
slipper unna viruset, så brister en del drømmer i disse annerledestidene.
DÅP:
Foreløpig holdes muligheten for dåp åpen.
Det er jo planlagt en stor dåpsgudstjeneste
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i Grue kirke 21. mai for fire dåpsbarn med
familier, den blir ikke noe av i sin nåværende
form. Når de ni månedene med venting
endelig var over, så blir det nå ny ventetid
og usikkerhet fordi en også her må ta
hensyn til antall medvirkende, også her et
antallet satt til ti.
GRAVFERDER:
«Ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør
for seg selv. … Enten vi lever eller dør, hører
vi Herren til», står det i Paulus sitt brev til
menigheten i Roma. Nå er til og med døden
og avskjeden med mennesker vi er glad i,
blitt mer begrenset. Avskjed blir enda mer
smertefull med totalt kun femten mennesker
i kirkerommet. Det inkluderes også
begravelsesbyråets folk og kirkens medvirkende. Noen tilbyr streaming av gravferden, men for mange er nok ikke det
en fullgod erstatning. Det går faktisk en
smertegrense for hvor langt ned antallet
medvirkende kan settes før det må ses på
andre måter å ta farvel på. Kan det tenkes
en todelt gravferd? En enkel seremoni der
kiste/urne blir velsignet/stedt til hvile og en
senere minne- og takkegudstjeneste for liv
som er avsluttet?
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GUDSTJENESTER:
Det blir ikke ordinære gudstjenester inntil
videre. I prostiet vårt ble det i påsken lagt
opp til at prestene i Grue og Grue Finnskog
kirker kunne kontaktes i forbindelse med
gudstjenestene i NRK TV og radio – det
ble ikke så mange henvendelser. Ellers kan
presten(e) fortsatt kontaktes på telefon, sms
eller e-post. På Facebook finnes «Kjærkene i
Grue» der en kan finne blant annet «påskevandringer» fra Svullrya og Kirkenær.
SAMTALE, BØNN, FORBØNN:
Selv om kirkekontoret er stengt, kan kirkens
ansatte nås på telefon, e-post eller sms. Det
kan være godt å vite at det fins noen som
lytter og møter deg når du strever med
vanskelig tanker.

MØTEPLASSER:
Nå handler det om digitale møteplasser
istedenfor fysisk tilstedeværelse, som det å
møte blikk, dele en kopp kaffe og «se»
hverandre i rådsmøter, diakonitreff,
konfirmantundervisning, redaksjonsmøte
i menighetsbladet – i tillegg til den daglige
virksomheten på kirkekontoret.
Vi mennesker er sosiale vesener, og når vi
blir pålagt alenetilværelse eller ensomhet, så
blir tilværelsen lett mer utfordrende. Derfor
er det viktig å holde kontakt – og stemmen i
telefonen er bedre enn ingenting!
SE ELLERS:
• «Kjærkene i Grue» på Facebook
• www.kirken.no/grue
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God påske!

VI BEKLAGER!
Det skjedde en sterkt beklagelig
misforståelse ved utsendelsen av Grue
Menighetsblad nr. 2. De som har betalt for å
få bladet sendt adressert til sin bo-adresse,
fikk ikke bladet før påske. Dette skyldes at
kirkekontoret ikke fikk levert tilstrekkelig
antall eksemplarer i de kaotiske koronatidene i ukene før påske. Redaksjonen har
gjort det som kan gjøres kan for at bladet
blir ettersendt så snart det er mulig, selv om
det egentlig er et påskenummer!
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GRUE SANITETSFORENING
På grunn av koronautbruddet
utsetter vi pensjonistmiddagen
til høsten 2020.
GOD SOMMER!
Med hilsen
Fest- og utfartskomiteen
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«Statsministerens Kontor»
«Statsministerens Kontor»

«STORTINGSMELDING»
«STORTINGSMELDING»
INFORMASJONOM
OM FINNSKOGDAGENE
2020 2020
INFORMASJON
FINNSKOGDAGENE

Regjeringen
i Republikken
Finnskogen har
senere
tid avholdt
møter om
hvordan
Regjeringen
i Republikken
Finnskogen
harden
den
senere
tid avholdt
møter
om hvordan
Finnskogdagene 2020 skal kunne gjennomføres. Siden det er store utfordringer i Norge som
Finnskogdagene
2020forskal
gjennomføres.
Siden
detat er
store
utfordringer
i Norge som
også gir føringer
vårekunne
kultur-arrangementer
er det
naturlig
også
Republikken
Finnskogen
også gir føringer
for
våre
kultur-arrangementer
er
det
naturlig
at
også
Republikken
Finnskogen
tar noen beslutninger for sommerens 50 års jubileum. Regjeringen har derfor på siste
regjeringskonferanse
besluttet
følgende:
tar noen beslutninger for sommerens 50 års jubileum. Regjeringen har derfor på siste

regjeringskonferanse besluttet følgende:
Finnskogdagene avlyses ikke.

Det er ikke tradisjon for at Finnskoginger avlyser noe, så det gjør vi ikke. Regjeringen har som
målsettingFinnskogdagene
at Finnskogdagene 2020 skal
gjennomføres
avlyses
ikke.uansett.

Det er ikke tradisjon for at Finnskoginger avlyser noe, så det gjør vi ikke. Regjeringen har som
A: Gjennomføre
10 –skal
12 Juli
2020
målsetting atPlan
Finnskogdagene
2020
gjennomføres
uansett.
Regjeringen ønsker å gjennomføre som planlagt, evt. med noe redusert og/eller tilpasset
program. Regjeringen vil forholde seg til gode råd og anbefalinger, løpende evaluere hva som
kan bli best for alle involverte,
beslutte hva som er10
mulig
ikkeJuli
mulig
på et senere tidspunkt.
Plan A:ogGjennomføre
– /12
2020

Regjeringen ønsker å gjennomføre som planlagt, evt. med noe redusert og/eller tilpasset
Plan B: Gjennomføre 4 – 6 September 2020
program.Regjeringen
Regjeringen
vil forholde seg til gode råd og anbefalinger, løpende evaluere hva som
ønsker med en slik potensiell flytting å signalisere at dersom normal-situasjonen
kan bli best for alle involverte,
ogseg,
beslutte
hva
som
erhelg
mulig
/ ikke mulig
har etablert
kan dette
være
en fin
og arrangere
på. på et senere tidspunkt.
Dersom beslutningen blir at vi IKKE arrangerer i Juli, blir det denne helgen vi satser på.

Plan B: Gjennomføre
4 – 6 September 2020
Ny HMS-minister.

Regjeringen
ønsker med
medaten
slik potensiell
flytting
å signalisere
dersom
normal-situasjonen
I forbindelse
helsemessige
utfordringer
preger
samfunnet omatdagen,
har regjeringen
tatt nye grep
for
Finnskogens
borgere
og
nylig
utnevnt
en
ny
HMS-minister
i
regjeringen.
har etablert seg, kan dette være en fin helg og arrangere på. Det er
førstekjærringa
Ainablir
Slaastad
nå er
utnevnt somi ny
minister,
og en
av hovedoppgavene
Dersom beslutningen
at visom
IKKE
arrangerer
Juli,
blir det
denne
helgen vi satser på.
hennes fremover er hvordan Republikken Finnskogen kan benytte regjeringens eget HB-apparat
for å sørge for at Finnskogen blir selvforsynt med AlkoBac (også kalt AntiBac).
(For ordens skyld, HMS står i denne
for Helse-, Moro-, & Sosialminister)
Nysammenhengen
HMS-minister.

I forbindelse med at helsemessige utfordringer preger samfunnet om dagen, har regjeringen
Republikken Finnskogen
tatt nye grep for Finnskogens borgere
og nylig utnevnt en ny HMS-minister i regjeringen. Det er
April 2020
førstekjærringa Aina Slaastad som nå er utnevnt som ny minister, og en av hovedoppgavene
hennes fremover er hvordan Republikken Finnskogen kan benytte regjeringens eget HB-apparat
________________________
for å sørge for at Finnskogen
blir selvforsynt med AlkoBac (også kalt AntiBac).
«Statsminister»
(For ordens skyld, HMS står i denne
sammenhengen for Helse-, Moro-, & Sosialminister)
Even Wiger
Republikken Finnskogen
April 2020

Fra hjemmefronten
Halvparten av oss kommer
ut av denne karantenetiden
som fantastiske kokker!
Den andre halvparten har
fått et drikkeproblem..

Hjemmeskole dag 2: Det
går bra; to elever er utvist
på grunn av slåssing, og en
lærer er suspendert for
drikking på jobben.

Jeg pleide å snurre toalettpapirrullen som et lykkehjul,
men nå går det like forsiktig
som om jeg skulle knekke
koden på en safe!

Jeg trodde ikke at da vi
flyttet klokka fra vintertid,
så skulle vi ende opp i en
helt annen tid!

Jeg øver på sosial avstand
– fra kjøleskapet!
Jeg har ikke helt bestemt
meg for hvor jeg skal
tilbringe påsken – i stua
eller påsoverommet?
Det er smart å prøve klærne
dine med jevne mellomrom
for å se om de fremdeles
passer – pysjamas og
joggebukser forteller ikke
sannheten!
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I dag tidlig så jeg at naboen
snakket til katten sin og
tydeligvis trodde at katten
forsto hva hun sa. Da jeg
kom inn igjen, fortalte jeg
det til hunden min, og vi
lo – begge to!
Kroppen min har tatt imot
så mye antibac og såpe at
når jeg tisser, så skinner
toalettskåla!

Hjemmeskole dag 5: Et av
de små «monsterne» ringte
inn en bombetrussel!
Jeg gleder meg voldsomt
– det er min tur til å gå ut
med søpla! Hva skal jeg ha
på meg?
I morgen håper jeg at det
blir fint vær slik at jeg kan
dra til Puerto Veranda! Jeg
er så lei av Playa del Stua!
Hjemmeskole dag 6: Mitt
barn sa nettopp: «Jeg håper
jeg ikke får samme lærer
neste år!» Jeg ble faktisk
fornærmet!
Det er faktisk bedre med
2 meter mellom enn 6 fot
under!
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n.

17. mai Kirkenær - for mange år side

17. mai på
Kirkenær.

Nystartet Namnå
skolemusikkorps med
Asbjørn Madshus.

Skolefana fra Tjura
- alle skoler hadde
hver sin fane.
Svullrya Eldrehuset
2019.

Minner om 17. mai – gammelt og nytt
Når 17. mai-feiringen i år trolig ikke blir
helt vanlig, kunne det ha vært fint å ha vist
noen bilder fra hvordan det har vært. Men
i mitt arkiv fins ikke så mye, men jeg har
«stjålet» noe som har «ligget ute på nettet».
Det er forunderlig hvordan tidene har
forandret seg, fra felles barnetog for alle
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skolene på Kirkenær til kretsdelte arrangementer helt fram til skolesentraliseringen.
Nå er det vel bare Svullrya som har sitt eget
17. mai-tog, mens Grinder har samling med
tale og bevertning. Men i år blir det en
annerledes 17. mai. Oppfordring: Ta bilder –
vi bruker dem gjerne i menighetsbladet!
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Vi gratulerer!
1

Sonny Økstad som Årets
Glåmdøl for sitt engasjement
i idrett og korsang

2

Anders Aurdahl Sundkøien
som har fått Grue kommunes
kulturstipend for sine kunstneriske ferdigheter på gitar.

3

4

Sigurd Opsahl Gjermshus
som har fått Grue kommunes
idrettsstipend for sine flotte
prestasjoner i felt- og
baneskyting.
Mia Østerud Nymoen som
har fått Grue kommunes
idrettsstipend for sine flotte
prestasjoner innen dans,
inkludert et norsk mesterskap.

DETTE SA MIN
MOR ALLTID:
1. Hva er det med «nei» som du ikke
forstår?
2. Jeg bryr meg ikke om hvem som startet!
3. Penger vokser ikke på trær!
4. Ansiktet ditt kommer til å bli slik!
5. Hånda di er ikke brukket.
6. Senger er laget for å sove i, ikke hoppe i!
7. Ingen har sagt at livet alltid er rettferdig.
8. Spis grønnsakene dine!
9. «Jeg vet ikke» er ikke noe svar!
10. Fordi jeg sa det!
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Livet er som en bok…..
…… en bok med flere kapitler. Bøker kan
være tykke og innholdsrike med mange
kapitler. Noen kapitler er lange, mens andre
er korte og kan slutte brått.
Jeg står nå foran et nytt kapittel i mitt liv.
Et nytt kapittel som kapellan i Eidskog og
Vestmarka. Det betyr at det kapitlet som
startet i Grue i januar 2019 nå er avsluttet.
Jeg begynte i Grue og Åsnes som kapellan
for litt over ett år siden.
Det var hektiske uker i oppstarten. Det var
mye å sette seg inn i. Mange nye mennesker
å bli kjent med. Og ikke minst to kirkekontorer å forholde seg til. Det er strålende
mennesker som jobber både på kirkekontoret på Flisa og på Kirkenær. Og
fantastisk flinke folk som jobber på alle
kirkegårdene.

15-åringer er veldig givende. Det er mye
flott ungdom i Solør.
Jeg har døpt flere barn gjennom året, jeg har
viet flere par, og jeg har møtt mange familier
som har mistet en av sine kjære. Dette har
jeg fått lov å gjøre i 8 forskjellige kirkerom,
2 i Grue og 6 i Åsnes. Alle vakre kirkebygg
med hver sin historie. Det er et privilegium å
få lov å jobbe i så vakre omgivelser.
Livet som prest byr på å møte mennesker
i glede og sorg, men mest av alt byr det på
kjærlighet til de menneskene man treffer
gjennom jobben. Jeg vil derfor hilse dere
med Paulus sine ord til menigheten i Korint:
«Om jeg taler med menneskers og englers
tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg
bare drønnende malm eller en klingende
bjelle.

Det største jeg opplevde var å bli ordinert
av biskop Solveig Fiske den 10. mars i fjor
i Grue kirke. Dette var en stor dag for meg.
Etter 5 år som teologistudent betyr
ordinasjonen at man endelig kan leve ut sitt
kall. Grue kirke vil alltid ha en spesiell plass
i mitt hjerte, og vil følge meg i alle de neste
kapitlene som måtte ligge der foran meg.

Om jeg har profetisk gave, kjenner alle
hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg
har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke
har kjærlighet, da er jeg intet.

Gjennom året som har gått, har jeg også
hatt gleden av å følge konfirmanter på leir,
gudstjenester og samlinger. Å jobbe med

Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt
eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på
det onde.
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Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er
velvillig, den misunner ikke, skryter ikke,
er ikke hovmodig.
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Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper
alt, tåler alt.
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og
kjærlighet. Men størst blant dem er
kjærligheten.»
De siste ukene har ikke blitt slik vi hadde
tenkt oss. Flere har måttet avlyse dåp,
bryllup og konfirmasjonene er utsatt til
høsten. Mange av oss sitter i hjemmekontor,
flere er permittert. Det sosiale liv er sterkt
redusert.
Vi har mistet mye av det som betyr mest for
oss for en periode. Nemlig fellesskap, og
muligheten til å vise kjærlighet til hverandre.

Det er kjærlighet som holder oss sammen
og som gjør oss sterke. Det er kjærlighet
som gjør at vi holder ut. Det er kjærlighet
som gjør oss til den vi er. Gud plantet
kjærligheten i våre hjerter. Ta ekstra vare
på hverandre i tiden som kommer, og vær
overbærende mot hverandre og bli i
kjærlighet.
Jeg takker for meg, og for tiden i Grue og
Åsnes. Dette kapitlet er ferdigskrevet, men
godt bevart i mitt hjerte, og mange jeg har
møtt, vil følge meg videre i mine bønner.
Gud være med dere!
Janne Sannesmoen

Å miste en venn
En venn er nå borte, et vennskap er slutt,
en plass står så merkelig tom.
Der var enda mye som skulle vør’ sagt,
som var usagt da nattmørket kom.
Det er itte fortida sorga vår gjeld .
Nei, den er bevart fullt og helt.
Det vi har miste er tida som kjem,
alle gleden vi skulle ha delt.
Den sorgen vi bær på er slett itte svart,
den har tråder tå sølv og tå gull.
Og sorgen, den bygger nettopp på det,
itte det som var mørkt, slik som muld.
Ja, den som er borte var elsket og kjær.
Det fins verre sorger, så menn.
For det som er verre er tapet tå den
som borde ha vøre en venn.
Et smil er nå borte. Ei stemme er død,
likevæl vet vi det fins.
For minnet vil læva så lenge vi læv,
det er først med oss det førsvinns.
Vi andre må videre, må bære det
med en plass som er tom midt iblant.
Men at vi er heldige midt oppi alt
som eide en venn, det er sant.
Gunhild Kværness
Tonsatt av Guren Hagen
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Ett er nødvendig
Ett er nødvendig
her i denne
vår vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv.
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.
Hans Børli
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Frammatningsbord
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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

Sole Blomster AS
Blomster til
alle anledninger.

Jubileum

Vi spanderer velkomstdrinken
- ta kontakt for jubileumsmeny

Salg av nye gravsteiner, benkeplater, kantstein

- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

Tlf:og62mur.
94Vi66
66 •også
www.skaslien.no
utfører
navnetilføyelse,

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

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

oppussing, bolting ,og oppretting av
gravminner.

Lakkering • EU-kontroll

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85
E-post: post@sandermoen.no
Bruvegen 63, 2260 Kirkenær • Tlf. 62 94 76 55
www.triobilservice.no

Grue menighetsblad nr. 5 • 2012

FRISØRSENTER
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2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60
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Solørveien, 2260 Kirkenær
Tlf. 629 49 900 - 629 49 901

2260 KIRKENÆR - TLF.: 62 94 70 54

Nyt førjulstiden!

Bruvegen
68, våre
2260 Kirkenær
-se vår nettside
for
arrangementTelefon: 62 94 64 40
Web: www.weldingh.no

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

«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

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

Grue menighetsblad nr. 3 • 2020
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Gærbra bank

 62 94 91 00
 epost@gruesparebank.no

En alliansebank i

Kontakt oss for en gjennomgang av dine forsikringer.

Vår helseforsikring sikrer
rask behandling og man
unngår lange ventelister i
det offentlige. Kan kjøpes
fra du er 18 år til 75 år
uten opphørsalder.

Ta vare på helsen din!

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. 3 • 2020

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

2260 Kirkenær • 62 94 87 90 • www.eltjenester.no
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Sammen lager vi Norges
beste mobilbank.
Takk til Kamilla og alle dere andre
som gir oss tips til nye funksjoner.
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RYTMELÆRE

Det er ikke bare enkelt å
lære seg noter og noteverdier.
Men noen har i disse
koronatider funnet en
innlæringsvariant som kan
fungere. Den er hentet fra
en Facebook-side:

Grue menighetsblad nr. 3 • 2020
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Flittige damer
på Finnskogen

Grue Finnskog Sanitetsforening og Grue Husflidslag
har sittet på Eldrehuset og sydd smittevernfrakker.
Vi er ferdig med 44 frakker som skal leveres til
Grue Kommune. Det føles godt å kunne bidra.
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Kommentar til forsidebildet
Siden forrige nummer av menighetsbladet
har verden, Norge og Grue vært litt kaotisk,
- synes nå jeg!
Covid-19-viruset har gjort noe med oss.
Vi har nok fått mer å tenke på, og de nære
ting har blitt viktigere for oss. Påsken, og
tiden før og etter, har vært annerledes for de
fleste. Mange har jobbet og stått på for en
felles sak, og de fortjener en medalje for sin
innsats.
På en runde i skogen traff jeg igjen
Bjørkemannen, og han hadde faktisk fått
en medalje. Han kan kanskje regnes for en
helsearbeider i denne tiden?

Han står der i all slags vær, like stødig år
etter år, uansett virus eller ikke. Turer i skog
og mark er godt for både kropp og sjel, og
kjente fjes er det alltid hyggelig å møte!
Man kan stole på ham, alltid trofast på sin
post, også i denne merkelige tiden vi har.
Covid-19, karantene, avstand, anti-bac,
vær og mye vind! Noe av dette kan vi
forhåpentligvis legge bak oss etter hvert,
noe må vi nok beholde.
Nå håper jeg bare at vi kan se lysere tider i
møte, i dobbelt forstand!
Kom mai du skjønne milde …
Med vårlig hilsen Liv Bonsak

Grue menighetsblad nr. 3 • 2020
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Det uunngåelige møtet mellom
Gud og menneske - når berøringen
synes å bli en umulighet
Akkurat nå strever jeg med å holde inkarnasjonsteologien,
troen på at Gud ble menneske, sammen med hvordan kirkene
innretter seg i møte med koronaviruset. Står vi fare for glømme noe
vesentlig i våre forsøk på å gjøre alt riktig i møte covid-19?

Kristen tro er vitnesbyrdet om berøringens
ufravikelighet: det uunngåelige møtet
mellom Gud og menneske: om «det våre
hender tok på» slik det står i første
Johannes brev. Vitnesbyrdet om møtet
mellom menneske og Gud har gått som en
gjentakende bevegelse gjennom århundrene.
Jesu møte med spedalske, syke og utstøtte
har gjennom kirkens historie maktet å
bevege mennesker så radikalt at de ble
villige til å gi avkall på sitt eget liv for å
berøre andre. For Frans av Assisi var det
fysiske møtet med de spedalske begynnelsen
til hans omvendelse. Frykt og vemmelse ble
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vendt til aktiv kjærlighet, slik Frans skriver
i sitt testamente: «Da jeg var i synden, tålte
jeg ikke å se spedalske. Og Herren selv
førte meg inn blant dem, og jeg gjorde
barmhjertighetsgjerninger mot dem. Og
da jeg gikk bort fra dem, ble det som før
hadde vært uutholdelig, vendt til glede for
meg i legeme og sjel».
Akkurat nå strever jeg med å holde
inkarnasjonsteologien sammen med
hvordan kirkene innretter seg i møte med
koronaviruset. Prester i Den norske kirke
skal helst ikke gå med dødsbud uten først
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å ha klarert over telefon at de som skal
få beskjed om dødsfall er virusfrie – er de
smittet med virus, må det bli med telefonisk
beskjed. Og soknebud skal, når situasjonen
krever det, forrettes over telefonen. Er dette
fornuftige tiltak, eller er det uttrykk for en
kirke som vegrer seg for å gå til mennesker
som trenger et nærvær som strekker seg
utover en digital tilstedeværelse? Det er ikke
noe nytt at disiplene stenger seg inne.
Oppstandelsesberetningen hos Johannes
handler blant annet om frykt og stengte
dører: «Det var om kvelden samme dag,
den første dagen i uken. Av frykt for jødene
hadde disiplene stengt dørene der de var
samlet». Av frykt for korona synes kirken å
ha stengt dørene sine.
Hva betyr det å tro at Gud har blitt
menneske, menneske av kjøtt og blod? inkarnert som teologene sier det. Gud gjør
krav på å være ett med oss, menneske blant
menneskene, inkarnasjon og samtidighet
hører sammen, slik sol skaper skygge. Ikke
bare handler det om noe fortidig – om den
gang i Betlehem, i Nasaret. Som hendelse
rommer inkarnasjonen også det samtidige:
«Nå er Kristus menneske blant menneskene».
«Det som var fra begynnelsen, det vi har
hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så
og som hendene våre tok på, det forkynner
vi: livets ord». Ordene fra første Johannes
brev skjelver av berøring, lik en kropp som
bølger under kjærtegnene til sin elskede.
De berørte, fant seg selv i denne berøringen,
og de både fant og gjenfant sin neste. Troen
på at Gud ble menneske, handler om alt
annet enn å holde avstand. Det handler om
en Gud som lar seg føde inn i en virkelighet
for å holde sammen det som var adskilt.
Det handler om en Gud som skaper
berøring gjennom å bli til en kropp som
holder sammen det umulige - jordisk og
himmelsk, menneskelig og guddommelig.
Guds vilje til å la seg berøre setter verden i
bevegelse: kirken er fellesskapet av de
bevegede, de berørte.
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Om vi tror vitnesbyrdet til Johannes om at
Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss,
blir da ikke inkarnasjonstanken et korrektiv
til måten vi innretter oss på? Eller er vi
kommet dit at våre forsøk på å slå tilbake
viruset, nuller ut og nærmest rettferdiggjør
at forsøkene våre på å leve «inkarnatorisk»
må nedskaleres eller oppgis? Kirkene verden
over synes å være i en tilstand av pålagt
inaktivitet, rettferdiggjort av jakten på en
virusfri morgendag.
Nå er etterfølgelse ikke nærvær, men fravær,
solidaritet handler ikke fellesskap, for
mange dreier det seg en påført ensomhet.
Som erstatning for kropp, blikk, berøring,
smak og lukt kommer en digital revolusjon.
Ifølge dens pådrivere mange år forsinket,
men nå er den her. Mennesker fortelles om
det revolusjonerende i at de er sin neste
nærmest ved å være som fjernest. Avstanden
til den andre er blitt det som definerer oss.
Frelse betyr ikke lenger å bygge bro, men å
sørge for at broene faller, at møtepunktene
er minst og færrest mulig.
Kunne inkarnasjonen ha skjedd i en koronatid som vår? Ville vi bedt Gud vurdere
smitterisikoen og forholde seg helsemyndighetenes anbefalinger: «Det gikk ut befaling
fra WHO om at alle skulle pålegges
karantene … hver i sitt hus»? Ingen reise
fra Nasaret til Betlehem. Ingen fødsel,
farene ville vært for store. Ingen gjetere
eller vismenn, gruppen av besøkende ville
blitt større enn det myndighetene foreskrev.
Kanskje vi kunne ha bedt Gud til å komme
tilbake etter at tiltakene hadde oppnådd
sin ønskede virkning og Covid-19 tilhørte
gårsdagen? «Beklager Gud, men verden er
foreløpig stengt, satt i karantene, prøv heller
igjen senere når risikoen ved å være
menneske og dødelig er redusert til det
minst tenkelige minimum».
Av sokneprest Morten Stensberg
(Publisert: 31. mar 2020 i Vårt Land)
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Bispemøtets nye preses,
Olav Fykse Tveit. (Foto: Albin
Hillert/Kirkenes Verdensråd)

Ny preses i Bispemøtet:

- Vi har mykje å gjere og vi har mykje å bidra med
Kyrkjerådet har tilsett generalsekretæren i
Kyrkjenes verdsråd, prest og dr. theol. Olav
Fykse Tveit (59) som ny preses i Bispemøtet.
– Ein biskop skal både lytte til dei andre og
samle og foreine mangfaldet i kyrkja om vår
felles tru. Som preses er det eit særleg ansvar
å vere representativ for heile kyrkja og
samstundes vere profilert. Det kan
stundom bety at det er viktigare at ein
formidlar bodskapen på ein god måte enn
å dominere debatten og få det siste ordet,
meiner den nytilsette biskopen.
Blant dei 12 biskopane er preses «fremst
blant likestilde» (primus inter pares). Han
eller ho er leiar av Bispemøtet og har i
tillegg Nidaros domprosti som sitt tilsynsområde. Preses har Nidarosdomen som
domkyrkje saman med Nidaros biskop.
– Eg ser fram til å knyte kontaktar igjen til
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Trøndelag der eg hadde ein viktig del av min
oppvekst, seier Fykse Tveit.
ANSVAR FOR Å LYTTE TIL MANGE
Olav Fykse Tveit held fram at han likar å
formidle og arbeider engasjert med korleis
evangeliet skal nå betre fram.
– Ut frå det som er gitt oss i vår tru på den
oppstadne Kristus, har vi mykje å bidra
med. Det er mykje som står på spel. Vi har
mykje å gjere, seier han.
– Eg er oppteken av å få gjort noko nyttig
og gjerne noko nytt. Eg er difor også nokså
nysgjerrig, eg vil gjerne forstå meir for å
kunne handle betre. Eg ønskjer å formidle
evangeliets frigjerande kraft, håp og trøyst,
og kva trua på Kristus inneber som rettleiing for korleis vi lever saman som èin
menneskeleg familie i Guds eine skaparverk
i dag og i morgon, seier Bispemøtets nye
preses.
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Etter 10 år som øvste leiar for den største
internasjonale kyrkjelege samarbeidsorganisasjonen, Kyrkjenes verdsråd, vender
Olav Fykse Tveit heim igjen. Han tek i
april over rolla som preses i Bispemøtet,
også kalla «leiande biskop», etter at Helga
Haugland Byfuglien nyleg gjekk av for
aldersgrensa.
– Noko av det eg har likt best med den
leiaroppgåva eg har hatt dei siste åra, er at
eg har hatt ansvar for å lytte til mange, og
prøve å inkludere ulike bidrag frå alle medarbeidarar og arbeidslag. Eg har lært at ein
får bruk for alt ein har lært, og at ein skal
bruke alt ein har lært. Det fordrar at ein
som leiar også er open for å lære meir,
seier Olav Fykse Tveit.
BISKOPANE SAMLA OM Å PEIKE PÅ
FYKSE TVEIT
Då Bispemøtet i oktober i fjor skulle
nominerte kandidatar til preses-stillinga,
kom dei berre opp med eitt namn: Olav
Fykse Tveit. I grunngjevinga for sin
nominasjon skreiv biskopane:
- Olav Fykse Tveit har ein ekstraordinær
kompetanse og erfaring som gjer han svært
godt egna for stillinga som preses.
- Olav Fykse Tveit har gjennom si teneste
vunne stor tillit og gitt betydelege bidrag til
einskapen i kyrkja og samhandling på tvers
av kontinent og trosretningar.
Kyrkjenes verdsråd (KV) har 350 kyrkjesamfunn frå 110 land som medlemer. Desse
kyrkjene representerar meir enn 500 millionar
kristne. Tiåret som leiar i KV har gjeve
Fykse Tveit brei kunnskap om livet i kyrkjer
verda rundt.
VIL HA OPPGÅVE-ORIENTERT KYRKJE
– Eg har sett mange måtar å vere kyrkje på
og korleis kyrkja på ulikt vis kan bety noko
for folk. Dette trur eg er nyttig for Bispemøtet sitt arbeid med å utvikle og utøve
åndeleg og pastoralt leiarskap i kyrkja. Mi
breie økumeniske og internasjonale erfaring
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trur eg er ein god ballast når vi skal anerkjenne og utvikle mangfaldet i Den norske
kyrkja, og i forholdet til eit stort mangfald i
det norske samfunnet, seier han.
– Det er dei vi skal tene som må vere
hovudsaka. Vi må ikkje bli for sjølvopptekne
som institusjonar, organisasjonar og
personar. Å ha fokus på oppdraget er ikkje
minst ei utfordring no når Den norske
kyrkja går gjennom store endringar. Det er
endringar i korleis vi ordnar og styrer
kyrkja, i medlemene sitt forhold til kyrkja,
og i kyrkja si rolle i det norske samfunnet.
Tidlegare har Olav Fykse Tveit mellom anna
vore sokneprest, og teologisk konsulent
og generalsekretær i Mellomkyrkjeleg råd
for Den norske kyrkja. Han har teologisk
doktorgrad. Sjølv etter 10 år med utlandsoppdrag er han godt orientert om kva som
skjer i samfunnet og i kyrkja i Noreg. Han
kjenner godt til debatten om kvifor kyrkja
tek del i politisk debatt. Fykse Tveit ønskjer
å ha fokus på kva som står på spel når det
gjeld felles verdiar og felles ansvar i samfunnet.
KYRKJA MÅ BLI SETT OG HØYRT
– Kyrkjas «profetiske rolle» blir ofte
diskutert i den økumenisk fellesskapen. Eg
meiner det handlar om å vere ei tydeleg
røyst, og å vere både kritisk og konstruktiv.
– Kyrkja er med sin bodskap og som
offentleg aktør ein del av meiningsdanning
og meiningsbryting i samfunnet. Eg vil
gjerne prøve å fylle rolla som preses ved å
bidra til at Den norske kyrkja blir sett og
høyrt, og at det kjem gode og saklege bidrag
frå kyrkja i det offentlege rom.
Under Kyrkjemøtet i Trondheim skal det
søndag 26. april vere vigslingsgudsteneste
i Nidarosdomen. Då blir Olav Fykse Tveit
vigsla til sin nye leiarstilling i Den norske
kyrkja.
Olav Fykse Tveit er gift og har tre barn og
fire barnebarn.
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Slekters gang

Døde i Grue sokn.
Arne Oddvar Olaussen
Trygve Magnus Halvorsen
Ebba Ågot Furuberg
Elna Irene Paulsen
Martin Moen
Bjørn Brattli
Karin Elisabeth Kirkemo
Marit Solfrid Hordvik
Åse Foseidengen
Kåre Kordal
Asbjørn Myrer
Astrid Karin Kjeltun
Inger Kojedahl

f. 1947
f. 1933
f. 1934
f. 1931
f. 1931
f. 1942
f. 1949
f. 1928
f. 1922
f. 1952
f. 1928
f. 1946
f. 1912

Ruth Søgård

f. 1934
f. 1935

Døde i Grue Finnskog kirke
Marit Synnøve Torp
Hjørdis Olsen
Inger Marie Moldusen

f. 1932
f. 1933
f. 1958

Takkeannonser
Tusen takk for oppmerksomheten på våre
80-årsdager.
Kari og Ivar Skoglund

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

Tusen takk for blomsterhilsen i forbindelse
med min 85-årsdag 7. mars 2020.
Berta Rundhaugen Ramberg

Hjertelig takk for blomsterhilsenen på min
85-årsdag.
Knut Vestli

Takk for blomsten som jeg fikk på dagen min.
Amund Skavåsen

SEKS SMÅ HISTORIER
1) Det hadde vært tørt lenge, og alle i den lille landsbyen bestemte seg for å samle
seg i bønn om regn. Da bønnedagen kom, var alle sammen der. Men bare en liten
gutt kom med paraply. Det kalles TRO.
2) Når du kaster ditt lille barn opp i lufta, så jubler det høyt – fordi det vet at du vil ta det imot.
Det kalles TILLIT.
3) Hver kveld går vi og legger oss uten noen garanti for at vi skal være i live neste morgen. Likevel
setter vi vekkerklokka på ringing. Det må kalles HÅP.
4) Vi planlegger alltid for i morgen, til tross for at vi ikke vet noe om framtida. Det kalles TRYGGHET.
5) Vi ser at det er mye lidelse i verden, men likevel elsker vi og får barn. Det kalles KJÆRLIGHET.
6) På den gamle mannens T-skjorte sto det: «Jeg er ikke 80 år gammel; jeg kjenner meg som 16
med 64 års erfaring.» Det kalles INNSTILLING.
Ha riktig fin dag og lev ditt liv som disse små historiene. Husk – gode venner er som juveler, de er
sjeldne, dyrebare og uerstattelige!
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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,-.

KONTAKT OSS
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

Mobil tlf.

913 87 696

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

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

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

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

Mobil tlf.
Mobil tlf.

916 68 400
918 85 884

Menighetsrådsleder i Grue: Ola Lilleåsen
Mobil tlf. 975 16 241
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Inger Lise Korbøl Mobil tlf.		 952 34 611
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg
Mobil tlf. 412 85 183
Oppdatert kontaktinformasjon kirken.no/grue
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Langs Finnevegen
fra Skasen til
Brutjernskoia.
Foto: Inger-Lise Korbøl
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