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Fra redaktøren
Høsten har definitivt tatt over etter en
usedvanlig sommer. Det har vært varmt og
tørt. Til glede for mange og til ulempe for
mange. Badeliv og hviletid for gressklippere
står i grell kontrast til tomme brønner, skogbrann og tørre åkrer. Kanskje blir det slike
variasjoner framover, men fjoråret var da
faktisk helt annerledes?
Siden forrige utgave av bladet har det vært
St Hans på Kirkenær, Finnskog-dagene med
«Spillet om innvandrerne», innspillingen av
«Farmen» er i gang, skolen er i gang igjen,
og Grueturneringa er vel overstått. Det skjer
alltid noe i Grue.
Da får det heller være at folketallet synker
og at kommunen faller litt på NHOs
kommunebarometer. I den sammenheng er
det viktig å se på de positive trekkene og
ikke grave seg ned i enkelte litt nedslående
elementer.
Framover flytter kirkekontoret til lokalene
etter biblioteket i Grue Sparebank. Det
betyr bedre inneklima, mer plass og flere
muligheter. De ansatte ser fram til å flytte,
men gleder seg ikke til flyttelasset!
Redaksjonen har fått en henvendelse fra
en person som syns det er trist at enkelte
gravsteder ikke blir stelt. Det kan jo skyldes
så mangt; at familien bor langt unna, at
graven er etter en enslig, eller andre forhold.
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Redaksjonen synes også at dette er trist,
men det er faktisk gravstedets fester som
har ansvar her. Jeg syns det er enda mer trist
at det kommer rapporter om at det stjeles
blomster og dekorasjoner fra graver som
faktisk stelles.
I høst blir det bispevisitas, det blir stas! Det
legges opp til at biskop Solveig Fiske skal bli
godt kjent med kommunen og menneskene
som bor her. Det endelige programmet
kommer i nr. 5 av menighetsbladet.
Sjøl har jeg vært på jubileumstur med Grue
Finnskog Sangkor, tur-retur Tromsø. En
lang, men fin og morsom tur, med gode
opplevelser. Opplevelsen med røyk-lagte
områder i Sverige var skremmende, og
besøk på en pub i Harstad med bare øl- og
vindrikkende kvinner var en interessant
opplevelse for to trauste mannlige søringer!
Da ble krabbefangst i en liten fjordarm på
nordvestlandet en helt annen «skål» - den
største krabbekloa veide kvartkiloen!
Nå skal vi nyte høsten, ta på ullsokker hvis
du fryser på beina, og så – ifølge lokale
værprofeter – må vi nok forberede oss på
en tøff vinter. Men det er lenge dit.
Ha en fin høst!

Bjørn Nyland
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BILDER OG SMÅPLUKK FRA AKTIVITETER I GRUE MENIGHET
Referent: Arne H. Andersen
DIAKONIUTVALGETS SOMMERTUR
5. JUNI
Diakoniutvalgets sommertur var valgt
med Magnor Glassverk og Charlottenberg
som yttergrense. Jens-Olav Strand kom
med flott buss fra Berg Skysstasjon og
presenterte seg som «sønn åt far sin» og
informerte nøye om bruk av sikkerhetsseler og øvrige komfortinnstillinger ved
setene og luft.
Ved Magnor Glassverk ble vi møtt av
Vivian Huse som sørget for kaffe og «biteti»
før omvisningen i selve glassverket – fra
flytende glass til ferdige produkter. Selv
produksjonsprosessen var i prinsippet
den samme i dag som ved oppstarten i
1896. En vesensforskjell var at nå brukes
gass i stedet for ved for å få den
nødvendige temperatur på 13-1400 grader.
Etter en flott omvisning og med
muligheter for handling gikk turen til
Charlottenberg for handel av billig
kattemat og annet diverse, samt litt i
«godtebutikken» for voksne.
Deretter ble det stopp på G-kroen for
middag med dessert. Gode og mette
startet vi turen hjemover med stopp og
handel på Skarstad Gartneri som holdt
åpent for oss.
Hele moroa ble betalt med egenandel og
subsidiert fra overskudd på loddsalg på
hyggetreffene.
Diakoniutvalgets arbeid gir oss påfyll
både fysisk og mentalt og kunne
fortjent økt oppslutning – særlig er litt
yngre hjertelig velkomne.
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SOMMERGUDSTJENESTE VED «TJURA
KAFÉ» 1. JULI
Tema for dagen var «aposteldagen». Tekstleser
var Bente Opsahl, Kim André Lindberget spilte
og forsangerne Olav Støp, Sissel Rugsveen,
Ola Lilleåsen og Sonny Økstad deltok. Sokneprest Morten Stensberg snakket om apostlene
Paulus, Peter og Johannes, ærlig om Peter – fra
det arameiske ordet «petros» som betyr klippe.
Ved å nå bunnen, ved sine fornektelser, blir
han klippen. Fasthet og ydmykhet er bærende
egenskaper: Han er i fellesskapet – faller –
reiser seg igjen – kan falle og tør å falle.
Gudstjenesten ble avsluttet med kirkekaffe og
sosialt samvær.
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SOMMERGUDSTJENESTE PÅ BJERKE
SAMFUNNSHUS 22. AUGUST
Referenten var ikke tilstede ved denne gudstjenesten, men fikk tilsendt et bilde av to
sprekfanter som benyttet den fine sommerdagen til å ta en sykkeltur fra Grinder til gudstjenesten på Bjerke. Og for å gjøre trimturen
komplett tok de – Håkon Søråsen og kona
Solveig – turen om Brandval hjem, en runde
på vel 4 mil. Håkon Søråsen var leder i Grue
Menighetsråd i perioden 1991-1995 og var
også Fellesrådsleder.

PILGRIMSMESSE PÅ FINNETUNET
29. JULI – OLSOK
Messen var tenkt holdt utendørs, men det
usikre været gjorde at man trakk inn, og godt
var det, for midt under gudstjenesten kom det
ei skikkelig skur! Det var dessverre liten oppslutning om denne gudstjenesten, men sokneprest og forsangere deltok. Gudstjenesten fulgte
oppsatt program med avsluttende nattverd.
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Soknepresten tok for seg fenomenet Olav
den hellige og kristendommen som ikke var
ukjent i Norge. Kampen mellom kirke og det
verdslige var like mye en kamp om makten
i riket. Ved kirkekaffen etter gudstjenesten
gikk praten løst og fast. Ekstra interessant ble
det da Anne Lise Sætaberget kunne fortelle at
faren hennes ble født i den museumsbygningen
i satt i.
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GUDSTJENESTE I GRUE KIRKESTUE
12. AUGUST
Mange av diakoniutvalgets bærende medlemmer
deltok denne dagen som var viet diakoniutvalgets arbeid. Denne gangen var det
menighetsrådets medlemmer som sørget for
kirkekaffen, og ofringen skulle gå til diakoniens arbeid.
Soknepresten forrettet, organisten og forsangerne deltok, og tekstlesere var Solveig P.
Hansen og Arne H. Andersen. I sin preken tok
presten for seg Maria Magdalena – Maria fra

GUDSTJENESTE I GRUE KIRKESTUE
19. AUGUST
Med forsangere, tekstlesere, sokneprest og
kirketjener Tommy Aas ble det en fin gudstjeneste. I prekenen kom soknepresten inn
på lederskapets dilemmaer. Et bilde var at en
leder kan lignes med en såmann: det gjelder
om å så det rette til rett tid og på rett sted
6 		

Magdala – den fremste av Jesu disipler. Han
kom også inn på de forskjellige omtaler som
Maria Magdalena har fått i forskjellige tidsepoker og som passet de styrende til enhver tid.
I dagens samfunn foregår også diverse omtaler
via «bygdedyret», som kommer til syne på
nettet, i aviser og der mennesker møtes. Kvinnene
har båret kirken. Diakonien i Grue er båret av
kvinner og er bærer av Guds budskap: Barmhjertighet og miskunn. Som postludium sang
Sonny Økstad «Jag har hört om en stad», og
så ble det kirkekaffe og hyggelig samvær.

(og til de rette personer). Avslutningsvis sang
Sonny Økstad Erik Byes «Blå salme». Ved
kirkekaffen oppstod det luksusproblemet at
man gikk tom for kaffe! Det var uventet, men
desto hyggelig at det var mange til stede. Men
i kirkestua er det kaffetrakter, så det ble kaffe
til kaka til alle.
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Grueturnering
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

ST.HANS OG
FARMEN-FEBER I GRUE
Tekst: Per Chr Uggerud/Bjørn Nyland
Under årets St Hans-feiring på Kirkenær var
det Farmen-feber denne gang. Innspillingsteamet hadde stand hvor de som ønsket å
være statister, kunne melde seg på.
Ellers hadde barna sin egen markedsplass
med boder der salget gikk bra. Barna hadde
konkurranser i skikkelig Farmen-ånd – bl. a.
melkespannholding.
Årets Farmen-innspilling foregår på
Gjedtjernet gård der 14 deltakere skal
kjempe for tilværelsen anno 1918 og om
årets Farmen-seier. Opptakene startet 26.
juli, markedsinnslagene tas opp på Gruetunet, og det hele avsluttes tidlig i oktober.
Ellers var St Hans-feiringen tilgodesett med
rimelig bra vær. Gospel-koret Shine deltok
ved den offisielle åpningen, «Lothe-Pus»
underholdt, og Gruekoret fartet fra sted til
sted og sang – både på Gruetorget, i «matgata», på Coop Extra og i akevittbaren i
Stasjons-bygningen.
Det var underholdningstilbud for både barn
og voksne, og gode tilbud i alle forretningene.
Grue menighetsblad nr. 4 • 2018

Grueturneringa har blitt arrangert for
38. gang. Grues innbyggertall ble doblet
denne helga og 270 fotballag deltok. Det ble
spilt 811 kamper. En del lag fra Sverige deltok
også. Gruelagene gjorde det mest bra under
årets turnering. Et av Grues guttelag kom
til finalen i A-sluttspill, men tapte den.

å være sterk
Å være sterk er ikke
- å løpe raskest
- å hoppe lengst
Eller løfte tyngst
Å være sterk er ikke
- alltid å vinne
- alltid å ha rett
alltid å vite best
Å være sterk er å
- se lyset når det er som mørkest
- slåss for noe man tror på
Selv om man ikke har flere krefter igjen
- se sannheten i øynene
Selv om den er hard
(ukjent)

7

SNART 25 ÅR MED RYTMEREGN

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

I november feirer musikkgruppa Rytmeregn 25 år.
Hvorfor startet bandet opp, Ingvar Sagerud?
- Fordi det var noen i kommunen som hadde ønsket
at det skulle startes et band for utviklingshemmede.
Jeg begynte i kommunen da, og de visste at jeg
drev med musikk, sier Ingvar.
- Vi fikk tilbud om å reise til Emma Hjort på kurs i
november. Da ble vi så inspirert av det vi så, at vi
ble enige om å starte et slikt band i Grue.
- Vi spiller etter farger. Hver tone i skalaen har sin
egen farge. Bandet har 12 medlemmer. De første
25 årene har bare vært kos og moro.
- Jeg har ledet Rytmeregn halve livet mitt,
avslutter Ingvar Sagerud.

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

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

ANNE MARIT JACOBSEN
Lørdag 8. desember kl.16.00
Sinikka Langeland
Fra Istid til Nå” Hans Børli 100 år

FINNSKOGKONSERTENE

VISER, DIKT, KLASSISK, FOLKEMUSIKK, JAZZ, BARNETEATER FINNSKOGORGELET,
KANTELE, SANG, GITAR, TROMMER, SAKSOFON, TROMPET, BASS, SEKKEPIPE, BRATSJ.
TIi Finnskogen kommer noen av Norges mest spennende musikere og skuespillere i en konsertserie
som søker å løfte fram Finnskogorgelet og gi et spennende tilbud til Finnskogens befolkning og
tilreisende. Organistene som deltar er blant Norges beste konsertorganister og vil framføre
både moderne orgelmusikk, finsk orgelmusikk, verker av J. S Bach solo i samspill med en annen
musiker. Vi vil også teste noe nytt, å ha dukketeater for barn i kirkerommet! Hanne Dahle fra Teater
Krummelanke vil dra barna inn i en eventyrlig verden, noe som vi håper Finnskogens yngste vil sette pris på.
Vi vil også vil løfte fram dikting og musikk fra Hedmark og Anne Marit Jacobsen og Sinikka Langeland vil hedre
Hans Børli på 100 års dagen den 8. desember med konsertforestillingen ”Fra Istid til Nå. ”.
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NOE Å VÆRE STOLT AV

Nærmiljøanlegg
Hentet fra Facebook

Et etterlengtet nærmiljøanlegg på Grue
barn- og ungdomsskole er under oppføring.
I regi FAU blir det ballspillarena, gymløype og
skate-/sykkelpark. Det vektlegges å skape et
anlegg som skal være et naturlig samlingsted
for elever i skoletiden, anlegget vil også være
tilgjengelig utenom skolens åpningstid.

Grue menighetsblad nr. 4 • 2018
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Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær
Tlf: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no

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

BEGRAVELSESBYRÅET
Ann Kristin Harbosen AS
tlf 924 46 373 døgnvakt

Sole Blomster AS
Blomster til
alle anledninger.

Salg av nye gravsteiner, benkeplater, kantstein
og mur. Vi utfører også navnetilføyelse,
oppussing, bolting ,og oppretting av
gravminner.
Frivillighetens Hus,
Brannstasjonsveien
1, 2260 Kirkenær
Ring Line 976 78 069
eller stikk innom.

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

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

Frivillighetens Hus, Kirkenær: Billige lokaler til
leie, egnet for dåp, konfirmasjon, minnestund,
bursdag. Vi har ledige kontorer og arkivplass for
langtidsleie, samt møte- og kurslokaler.
Ring: 62 94 40 25 eller 976 78 069.
Handikap WC og rullestolheis.
«Frihet til å lære»
Solør Montessoribarnehage og skole tilbyr heldags barnehage
og gratis grunnskoleopplæring. Vi er genuint opptatt av at hvert
barn er unikt, kompetent og sårbart. Godt samarbeid mellom
barnehage, skole og ungdomsskole.

Lenas Salong

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

Tlf. 62 94 53 14

Eldresenteret, 2256 Grue Finnskog
- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

Jubileum

Vi spanderer velkomstdrinken
- ta kontakt for jubileumsmeny

Tlf: 62 94 66 66 • www.skaslien.no

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

Grue menighetsblad nr. 5 • 2012

Nyt førjulstiden!

-se vår nettside for våre arrangement-

33

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

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

Grue menighetsblad nr. 4 • 2018
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Grue Sparebank, beste
bank i EIKA-gruppen på
skadeforsikring i 2017.
Snakk med oss angående dine
skadeforsikringer, du vil neppe
angre på at du tok kontakt!
Vi hjelper deg å ta gode valg

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

En alliansebank i
Grue menighetsblad nr. 4 • 2018

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

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

TØMRERMESTER
Våtromsser tifikat

ARNE SAGERUD
2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339
20

TRENGER DU ELEKTRIKER?

Grue menighetsblad nr. 5 • 2012

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

Sikrer deg et bedre
inneklima både
sommer og vinter.
Kan fjernstyres.
Vi har også
hyttemodell med
fjernstyring.
Kåret til markedets
beste!
Grue menighetsblad nr. 4 • 2018

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

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

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Finnskogen er unik og må oppleves!

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Tlf. + 47 901 75 084

www.finnskogen.no – eva@finnskogen.no

GPS: 60O25’30.5”N12O24’06.5”E
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Barne- og Ungdomskroken

KOM OG BLI MED

NÅ STARTER VI MED
AKTIVITETSTILBUD I
SAMFUNNSHUSET PÅ GRINDER
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.
NESTE SAMLING ER 27. OKTOBER KL. 11.00-13.00.
Vi starter med informasjon og sang med barnekoret i samfunnsalen før vi begynner med aktiviteter.

Bli med og
syng da vel!

VELKOMMEN!

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 ingenting å
være med. Vi ønsker tidligere og
nye sangglade barn velkommen!
Hilsen Nicole, Lill Anni, Selma og Anita

Grue menighetsblad nr. 4 • 2018

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 tlf. 62 94 10 40
eller mail: anita.odegarden2@grue.kommune.no
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TIL DEG SOM BLIR 10 ÅR I 2018
Første helga i desember vil det være ”Lys våken” i
Grue Finnskog kirke for alle barn i Grue som fyller
10 år i løpet av 2018. Vi møtes i Grue Finnskog
kirke lørdag 1. desember og avslutter I Grue kirke
med Visitasgudstjenste på søndag 2. desember.
Følg med: Invitasjon og program kommer i posten.
Mvh Anita Ødegården trosopplærer

SKAL DU VÆRE KONFIRMANT I 2020 MÅ DU SER HER!
Det vil bli nye tidspunkter for konfirmasjon i
Grue fra 2020. Det vil bli konfirmasjon siste
helga i mai og første helga i juni. Hver gudstjeneste vil ha plass til 15 stk. så her er det
først til mølla prinsippet.
Siste helga i mai vil det være tre gudsjenester:
Lørdag vil det være to gudstjenester i Grue
kirke, en kl. 11.00 og en kl. 13.00.
Søndag vil det være en gudstjeneste i Grue
Finnskog kirke kl. 11.00.

De som skal konfirmeres i 2020 vil da få
tilbud om å reise 3.-9. august 2019.
Dette er en veldig fin leir med masse flott
konfirmantopplegg, så sett av datoen.
Samtidig vil jeg si at vi er avhengig av at
foresatte blir med for å kunne hjelpe til med
matlaging, renhold, helseteam mm hvis vi
skal kunne reise.

Første helga i juni er det gudsjeneste i Grue
kirke søndag kl. 11.00.

Foresatte og evt. søsken har sin egen leir
under uka og er kun nede på konfirmantleiren ved sitt ”skift”, så ungdommen behøver
ikke være redd for at mor og far skal tråkke i
hæla på dem.

Som dere sikkert har hørt, bruker vi å tilby
konfirmantene å reise på konfirmasjonsleir til
Kragerø en uke på slutten av sommerferien.

Det vil komme mer info til våren, men ønsker
å gå ut med dato nå så dette ikke krasjer
med ferier ol.
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Sommeraktiviteter
I uke 33 inviterte Grue kommune til
sommerlige aktiviteter for barn og unge fra
mandag til fredag. Det var frivillige lag og
foreninger som sto ansvarlig for aktivitetene
tre av dagene. Grue kommune var ansvarlig
for å følge og være med barna på alle
aktivitetene. Grue og Grue Finnskog husflids-

av Inger-Lise Korbøl

lag hadde ansvar for husflid/håndverk. Vi
var på Tjura skolen, og det var en fin gjeng
unger som kom syklende. Gruppa ble delt i
to. Den ene gruppa hadde husflid og jobbet
med kabylsk vev og den andre hadde
klatring med Gregersen. En meget vellykket
dag med flotte unger.

SANG- OG ANDAKTSSTUNDER GAS
Det er Sang- og andaktsstunder GAS første
onsdagen i måneden, med er også
«Sangtimen» som bidrar med sang.

kringle i Peisestua og kantine, de som ønsker
kan kjøpe seg billig lunsj i kantina.

HØSTEN 2018 ER FØLGENDE DATOER
SATT OPP:

Mandag 24. desember, julaften er det
gudstjeneste:
Første etasje kl. 11.30, andre etasje kl. 12.00.

3. oktober og 31. oktober.
Første etasje kl. 11.00, andre etasje kl. 11.30.

Disse samlingene er åpne for alle, også
pårørende.

Torsdag 29. november besøk av biskop
Solveig Fiske
Første etasje kl. 11.00, andre etasje kl. 11.30.
Kl. 12.15. Sjukehjemmet spanderer kaffe og

Dersom beboere/pårørende ønsker kontakt
med prest, kan sokneprest Morten Stensberg
kontaktes på 913 87 696.

Grue menighetsblad nr. 4 • 2018
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BYGDEDYRET

av Soknepresten

På bygda er det mange dyr.
Noen av dem er sympatiske, ganske koselige
å omgås, mens noen frykter de fleste av oss
mer enn andre. I en kommune som Grue er
det mange som frykter både ulv og bjørn.
Plutselig er de der og river husdyr i filler
og etterlater seg flokker med sau og kjøttfe
spredt og maltrakterte.
Men det finnes et annet dyr som mange av
oss på sett og vis har sluttet en slags fred
med. Kanskje er det til og med slik at de
fleste av oss uforvarende har kommet til å
fóre det godt. Eller så har vi fått merker av
det. Sår, små eller store, noen av dem væsker
fortsatt. Det er som om de ikke vil gro.
Hvilket dyr er det jeg tenker på? Noen har
sikkert gjettet det allerede. Bygdedyret. Det
er det farligste av rovdyrene og det lever i
beste velgående og tett på de fleste av oss.
At dette dyret også er blitt ganske urbant
er en annen sak. Egentlig er det et dyr som

vet å tilpasse seg, - et hvert fellesskap kan
plutselig bli revet i stykker av det. Ekteskap,
søskenfellesskap, familier, idrettslag, ideelle
organisasjoner, arbeidsplasser, menigheter.
Hva har så egentlig bygdedyret å gjøre med
dagens evangelium? Lukas forteller at Jesus
reiste omkring og forkynte i byen og landsbyene og bar fram det gode budskapet om
Guds rike.
I budskapet om Guds rike skulle det ikke
være plass for eller rom til bygdedyret, likevel, ikke sjelden lever det godt på andres og
våre forhistorier og nederlag. Egentlig skulle
det være slik at den som tår over dørstokken
til kirka ikke lenger opplevde å bli stilt til
veggs på grunn av sin fortid, men ble møtt
med miskunn og barmhjertighet. Det er
ikke bare ulven som kler seg med fåreklær,
bygdedyret gjør det også. Av alle bygdedyr
er kanskje den fromme varianten den aller
farligste.

Fra gudstjenesten i
Øvre Grue/Betel 24. juni
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Grue Taxi

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Grue taxi består av 9 biler, og av de er det 3
minibusser. Det er totalt 15 personer , en god
blanding av kvinner og menn som kjører til
forskjellige tider. De er lokalisert i stasjonsbygget på Kirkenær. De nås på telefon: 62 94 71 80
hele døgnet.
Er du ungdom i alderen 15-21 år, kjører Grue
taxi deg trygt hjem i helgene for kr. 69,-.
Bilen må bestilles i forkant og det må være
minimum 3 personer. På røde dager koster det
kr. 100,- pr. person. Dette er et populært tilbud
som ungdommer og foreldre er godt fornøyd

med. Ellers har Grue taxi kjøreoppdrag som:
sykekjøring til lege / fysioterapeut og lignende,
skolekjøring, TT kjøring og andre som ønsker å
benytte taxi. Grue taxi har også enkelte dager
bestillingsturer for de som bor i utkanten og
ikke har bussmuligheter. Minibussene har 16
seter og kan bestilles til mange formål.
Kontakt Grue taxi for avtale!

KIRKEMUSIKKEN I FARE?
Kulturrådet vil legge ned Støtteordningen
for kirkemusikk. Anders Hovind, nestleder
i MFO (Musikernes Fellesorganisasjon)
frykter dette vil ramme den kirkemusikalske
oppblomstringen som ordningen har skapt.
Han hevder sterkt at den musikalske aktiviteten
vil tape når midlene flyttes over i den store
potten av arrangementsstøtte til alle grener
av musikken. Støtteordningen var et resultat
av Kulturmeldingen fra 2005 og ga en pott
på om lag 10 millioner kroner øremerket
kirkemusikk. Ordningen har blant annet
åpnet for et utstrakt samarbeid mellom lokale
amatørkor og profesjonelle krefter. Nå vil
tildelingen til slike prosjekter bli rammet av
krav om at midlene utelukkende skal tildeles
profesjonelle krefter, ifølge Hovind.
Det har vært en kjerne i den kirkemusikalske
virksomheten at kirkemusikerne har vært de
viktigste aktørene i det å forene amatører og
proffe i større satsinger. Dette gjelder - for
eksempel - store prosjekter som Bachkantater i gudstjenester.
Grue menighetsblad nr. 4 • 2018

– etter Lars O. Frydal,
«Vårt Land» 25.08.2018

Frykten er nå at krav om profesjonalitet vil
stenge for slikt samarbeid – som beviselig
har resultert i mye entusiasme og engasjement
hos lokale kor og utøvere.
Hovind viser til at først ble det egne fagutvalget som vurderte søknader nedlagt og
lagt inn under utvalget for arrangementsstøtte. Det kan kun ses på som et ledd i
utfasingen av hele ordningen, sier han. Nå
tyder alt på at hele nyordningen blir vedtatt
nedlagt på møte i slutten av september. Fra
Kulturrådet vises det til at om (?) ordningen
vedtas, vil kulturrådet gå i dialog med kirkemusikkmiljøene, sentrale organisasjoner og
andre parter om eventuell omlegging og nye
søkermuligheter – før eventuelle endringer
iverksettes.
Kulturrådet erkjenner at musikk står i
særstilling blant kulturformene i kirken.
(Sammendrag av Bjørn Nyland)
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BISPEVISITAS I GRUE, 27.-29. NOVEMBER OG 2. DESEMBER
Når det gjelder utformingen av programmet for visitasen er det lagt vekt på følgende
momenter i forbindelse med planleggingen:
• Flest mulig åpne arrangementer. I all
hovedsak er møter med kommune, skole,
menighetsråd og fellesråd, samt ansatte,
lukkende møter.
• Det er tenkt at lunsj, middag og kaffe skal
fungere som åpne møtepunkter med god
tid til samtale og møte med andre,
middagene er tenkt enkle som silpo,
lapskaus og suppe.
• Det er ønske om å ha lengre bolker med
program på samme sted, det tror vi gir 		
visitasen en litt annen puls, dessuten vet vi
jo ikke hvordan vær og føreforhold vil 		
være i slutten av november.
• Besøkene er lagt til bedrifter, lag og
foreninger som jobber med grupper som
vanligvis ikke synes så godt i lokalsam-		
funnet, men ikke desto mindre fungerer
som viktige møteplasser for mennesker.
• Vi ønsker også at disse besøkene kan 		
fungere som møtepunkter som er med på
etablere gode relasjoner mellom menighetene i Grue og Grue Finnskog og de 		

bedrifter, lag og foreninger som biskopen
møter under visitasen.
• Det arbeides med en samtalekveld om 		
utenforskap og innenforskap. Ønske et at
biskopen deler sine tanker, at noen lokale
representanter bidrar med korte innspill.
Vi vil dessuten sørge for å ha en ordstyrer
som kan lede samtalen. I forkant av 		
denne samtalekvelden inviterer til en åpen
middag (suppe og brød) på skolen, hvor
vi etter middagen samles i Amfiet til
samtale.
Første dag av visitasen er på Svullrya, mens
de to påfølgende dagene er lagt til Kirkenær.
Søndag 2. desember er det visitasgudstjeneste
i Grue kirke kl 11.00 med påfølgende kirkekaffe og visitasforedrag.
Så fort alle aktører har bekreftet sin
deltakelse og de praktiske detaljene er på
plass vil vi gjøre programmet offentlig og
lagt ut på menighetens hjemmesider. Det vil
også bli presentert i neste nummer av
menighetsbladet som skal være i postkassene rundt 21. november.

POPULÆRT KNUTEPUNKT I GRUE
Knutepunktet i Grue arrangeres mandager i regi av
frivillighetssentralen. Det er for alle som ikke har
kveldstilbud. Daglig leder i frivillighetssentralen,
Line Sandbæk, fortalte at det ble diskutert om man
ville skape et knutepunkt i Grue. Navnet knutepunkt
ble til fordi det er et sted oppe i Bronx som heter
det samme. Man legger der stor vekt på det sosiale
med bl.a. bingo på programmet. Middag får man
kjøpt der for 10,- kroner. Det kan være bursdagsfeiringer der også.
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud
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Høstprogrammet
2018 (fra oktober)
i Kulturbutikken og i
Kulturlåven på Holmgård
kunst- og kulturhjem
Består av en bukett svært ulike artister som
italienske gitarvirtuosen Fabio Montomoli,
kremen av norsk jazz: John Pål Inderbergs
trio, og tradisjonen tro ved juletider:
Gløggkonserter med Ida Kristin Kilen og
Gruekoret. Flere detaljer finner du her:
www.kulturbutikken.no
LØRDAG 6. OKTOBER:
Allegro …. Con spirito! Med Fabio
Montomoli, en av verdens
beste klassiske gitarister.
LØRDAG 3. NOVEMBER:
John Pål Indreberg trio oser av spilleglede
og formidler akustisk jazz og samspill på
høyeste nivå.
LØRDAG 15. DESEMBER:
Gløggkonsert(er) – stemning over disk og
gløgg i koppen i den gamle landhandelen!
Med Ida Kristin Kilen og Gruekoret
blir det god julestemning!

Grue menighetsblad nr. 4 • 2018

Bilder fra sommeravslutningen for råd
og ansatte 13. juni
i Kirkestua
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Gå hjem og
bli voksen!

En dommer i en ungdomsrettssak holdt i
retten denne tankevekkende talen om
spørsmålet tenåringers fritidsproblemer, og
jeg synes vi alle burde reflektere over den:
«Alltid hører vi dette klagesukket fra
tenåringene: Hva skal vi gjøre? Hvor skal vi
gå? – Svaret er: Gå hjem! Puss vinduene og
skoene dine, mal kjøkkenet, rak løv, klipp
plenen, rydd i kjelleren, rydd i klesskapet
ditt, skift pakning i kranene, bygg en båt,
driv idrett, lær deg å gå etter kart. Hjelp
presten, eller Trekkhundklubben en skisøndag, besøk syke, hjelp fattige, les
leksene, skaff deg en jobb, og når du har
gjort alt dette og fremdeles ikke er trett, og
spør hva du skal gjøre, så les en god bok.
– Dine foreldre skylder deg ingen underholdning eller atspredelser. Din by eller ditt
hjemsted skylder deg ingen levevei. Du,
derimot, skylder verden noe. Du skylder den
og dine medmennesker din tid, din energi og
ditt talent, slik at vi kan få slutt på krig og
fattigdom. Uttrykt i enkle ord: Bli voksen!
Slutt med å være skrikerunge, legg drømmeverdenene bak deg. Kjemp for en ryggrad
og ikke for en ønskekvist. Begynn å opptre
som en voksen. Du skulle være moden nok
til å påta deg noe av det ansvar som dine
foreldre har vist når de har stelt om deg.
De har gitt avkall på mye for at du kunne
få det beste de kunne gi deg. Dette har de
gjort nettopp fordi du er deres dyrebare
barn. Men nå har du ingen rett til å vente at
de skal gi etter for hvert lune og egoistiske
innfall som du måtte komme med.»
Og dommeren avsluttet: «Hva venter du
på? Gå hjem og bli voksen!»
Signert E. Stangeland – og jeg kunne ikke
dy meg for å ta det med! Bjørn Nyland

Bibelen

TIL ALLE I SOLØR!
I forbindelse med 200-års jubileet for grunnloven i Norge og 500-års jubileet for reformasjonen ble flere norske kirke-og misjonsledere
i 2013 enige om at de ville dele ut en bibel
til alle husstander i Norge. I oktober 2014 ble
bibelen delt til hver husstand i Finnmark. Ca.
22 000 husstander (av 32 000) tok imot, og
over 40 % leste bibelen etterpå! En tilsvarende
aksjon skal gjennomføres i Østfold i 2018!
En undersøkelse i Hedmark viser at 33 % ikke
har bibel, og blant dem som har, er det mange
som kun har en gammel oversettelse. Den
samme undersøkelsen viser at 70 % enten
aldri har lest i bibelen, eller har ikke lest i den
på mange år.
En tverrkirkelig forening med formål å dele ut
en bibel til alle i Hedmark er dannet. Grue,
Åsnes og Våler blir pilotprosjekt i oktober 2018.
Resten av Hedmark står for tur høsten 2019.
Vi i styret ville være takknemlige for om dere
i Solør vil be for prosjektet, gi pengegave til
å kjøpe bibler fra Det norske Bibelselskap og/
eller være med som frivillige og dele ut bibler
til husstandene.
Vil du vite mer om aksjonen, gå inn på
www.bibelentilalle.no/fylker/hedmark
Dersom du vil spørre om noe eller ta kontakt,
kan du også gjøre det her!
Grue menighetsblad nr. 4 • 2018
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DET HENDER JEG BLIR ENGASJERT
I NOE SOM IKKE ANGÅR MEG SJØL!
av Bjørn Nyland – etter å ha lest Dagbladet lørdag 18. august
I Dagbladet forleden skrev en klok kvinne
som heter Ida Jackson om den nye permisjonsordningen i forbindelse med fødsler. Hun
mener at mye er blitt borte under debatten
om at mer tid skal overføres fra mor til far.

så trenger denne kroppen permisjonstida til
å komme seg både fysisk og psykisk før den
er helt klar til å gå tilbake på jobben.

- Påstand: «Kvinner må komme raskt tilbake i
arbeidslivet på grunn av karriere og karriereutvikling.» Men nå er det nå en gang slik at
de fleste her i landet, både kvinner og menn,
ikke har karrierer – de jobber!

- Påstand: «Det er deilig å komme tilbake
på jobb og få litt pause fra babyen.» Helt
sikkert, hvis jobben er et sted med fleksibel
oppmøtetid, der det er enkelt å ta ut
ammetid, mulighet for hjemmekontor og
rikelig tid til å slappe av med en kopp kaffe
mens man surfer på nettaviser. Men det er
ikke slik når du er en av to sykepleiere på
nattevakt på en avdeling med 20 pasienter,
eller når du går fra én baby hjemme til en
barnehagejobb der du får ansvar for fire
2-3-åringer.

- Påstand: «Å bli lenge hjemme, betyr å sette
karrieren på vent.» Etter en graviditet der
kvinnekroppen brukes til gro fram nye
mennesker, dytte dem ut eller operere dem
ut, for så å fore dem med/fra kroppene sine,

Som sagt, jeg har egentlig ikke uttalerett, men
jeg syns at Ida Jacksons tanker absolutt har
noe for seg. Det beste argumenter kommer
til slutt: «Gi gjerne far lenger permisjon, men
gjør det ved å forlenge hele permisjonen»!

Som mann uten barn har jeg vel ikke
uttalerett, men Ida Jackson syns jeg har
veldig gode argumenter mot en del påstander.
Som for eksempel:

Grue menighetsblad nr. 4 • 2018
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Stange kirke.

Vestby kirke i Akershus.
jø, Kirkerådet
Foto: Svend Ole Kviles

BLI MED Å DELE SOMMERBILDER AV KIRKER
I NORGE PÅ FACEBOOK
Spredt utover hele landet ligger det 1635
kirkebygg som hører inn under Den norske
kirke. Vi vil gjerne se dine sommerbilder av
kirkene ... og nå er nettsiden kirkesøk.no
blitt pusset opp!
Kirkene er i en særstilling som kulturminner,
og blant de fremste eksemplene innen
arkitektur, kunsthistorie og håndverk fra de
siste 1000 år.
*Del dine kirkebilder på Facebooksiden til
Den norske kirke.
INFORMASJON OM KIRKENE
På nettsiden kirkesøk.no finner du bilder
av (nesten alle) kirkene. Det ligger også
informasjon om faste åpningstider eller
kontaktinformasjon for at pilegrimer og
besøkende kan avtale tid.
En del av kirkene har små historier knyttet til
seg på kirkesøk.no, som gir små glimt inn i
en verden befolket av dåpsengler, helgener,
fargerike portretter og vakre Kristus-figurer.
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Trekningslister
TREKNINGSLISTE FRA MENTAL HELSE GRUE, VÅREN 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Lekebil fra Scania		
Gavekort fra Flamingo		
Bilpakke til 5 per. Til Hirtshals fra Colorline		
2 billetter fra Lilleputthammer		
2 billetter fra Skogbruksmuseet		
Middag for 2 personer på Gravberget gård		
Gavekort familiecruise fra Stena line		
Gavekort familiecruise fra Stena line		
Gavekort familiecruise fra Stena line		
Gavekort familiecruise fra Stena line		
Gavekort Finnskogen velværehotell		
4 personer til København fra DFDS		
Bil vaskebøtte fra Entrack		
Bilpleie /vask fra Taugbøl bil & maskin		
2 Glassrens til bil		
Drikkeflaske / termokrus fra Sulland Ford		
Pusseskinn fra Møller bil		
Sengesett fra Jysk		
Oppheng med skrift fra Inger Marie		
Shampo & balsam fra Mettes Frisør		
Duk fra Grue Tekstil		
Lilla strikket caps fra Randi Renate		
Brun strikket caps fra Randi Renate		
Lunsj-sett fra Brikke butikken		
Headsett fra Elkjøp		
Genser fra John Deere Foresty		
Smørbrødkake fra Nina S. Jensen		
Strikket pute fra Solveig Høgbrenna		
Kollibri (perlet bilde) fra Tone Torsø		
Brygge /landskap (perlet bilde) fra Tone Torsø		

Inger Marie Korbøl
Kristine Brenna
Rigmor Berger
Gunhild Holter
Rolf Otto Lie
Pål Einarsrud
Tove Aleksandersen
Bodil Aarnes
Rolf Otto Lie
Stina Nilsson
Gerd Bjugstad
Sonja Kalfoss
Gunn Frysjøenden
Stina Nilsson
Oliver Aurland
Sigrid Holmen
Eva Mellem
Ellen Jellum
Oliver Aurland
Terje Weldingh
Hilde Nordli
Rune Nilsen
Tone Torsø
Aaja Johnsen
Tommy Lo
Linda Nilo
Solveig Høgbrenna
Mats Ottinsen
Grethe Nymoen
Terje Weldingh

Rett trekning: Solveig Høgbrenna. Hjertelig takk for all støtte.

VINNERE VED GRUE SANITETSFORENINGS ST.HANS-LOTTERI 2018
Forundringspakke
2 sengesett
Grønnsakskurv
Førstehjelpspakke
Kaffemaskin
Kroppspleie (såpe og dusjkrem)
Blomst
Gavekort
6 hvitvinsglass - campingsett
Fløtesett - campingsett
Arbeidshansker
Fingerdukke
Løper
Sekk
Konfekteske
Fruktkurv
Lanoprodukter
Gavekort 1 x 2-retters middag m/kaffe

Brit Skasberg
Grete Nymoen
Magne Knashaug
Karl Røsholt m/fam
Hans Risbergseter
Grete Michaelsen
Mette Brenna
Torgeir Bekken
Oda S. Nordvang
Anne Tove Berg
Elna Albertsen
Noah Helgeberg
Karin og Bjarne Rymoen
Anne Grete Kviserud
Olav Moen
Ella Rismoen
Karin Kalnes
Åshild Holth

Rett trekning bevitnes.
Kirkenær, 23. juni 2018
Inger Lise Tveter og Britt Bråten.
Alle gevinstene er sponset, vel
halvparten av handelsstanden i Grue,
resten av private. Hjertelig takk til alle,
også til dere som har kjøpt lodd!

Trekningslister
TREKNINGSLISTE GRUE HUSFLIDSLAG, ST. HANS LOTTERI 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 brikker i hardangersøm
Løper i hardangersøm
Brodert duk
Strikket brikke / duk
Strikket håndkle og duk
Bosnia tøfler
Strikkesokker
Veske i lappesøm
Dokke m/ utstyr

Edvard L. Rygh
Anton K. Langholmen
Anne Hammer
Lillian Korsmo
Naja Tønnesen
Åse Svarttjønnli
Anne Lise Husum
Ann Kristin Holt
Turid og Leif Tenåsen

Grue Husflidslag 23.06.2018
Solveig Søråsen

Takkeannonser
Hjertelig takk for den fine blomsten på dagen min.
Birgit Enger
Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk til
min 80-årsdag.
Jan Bjerke
Tusen takk for nydelige blomster og hyggelig
besøk på fødselsdagen min.
Ingrid Gule
Tusen takk for fin blomst og hyggelig besøk på
min 80-årsdag.
Kjell Rybråten
Tusen takk for blomsterhilsen på min 80-årsdag.
Marie Sætre
Takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag.
Hjørdis Kristmoen
Takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag.
Arve Nordvang
Hjertelig takk til Diakoniutvalget for omtanke og
blomst på min 90-årsdag.
Inger Nesholen
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Hjertelig takk for pengegaven i anledning Jon
Sageruds bortgang!
Med vennlig hilsen Doorslammers Yankee Car Club
Takk for all oppmerksomhet på min 80-årsdag.
Hjørdis O. Sæther
Til Arne Georg Sandviks etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for pengegaven i anledning Arne Georg Sandviks bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved ass.enhetsleder Anne-Kjersti Sætre
Til Ingrid Kojedahls etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for pengegaven i anledning Ingrid Kojedahls bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved ass.enhetsleder Anne-Kjersti Sætre
Til Klara Charlotte Hansens etterlatte.
Tusen takk for pengegaven som ble gitt i
anledning Klara Charlotte Hansens bortgang.
Støtteforeningen ved Grue alders -og sykehjem.
Til Elfi Myrvolds etterlatte.
Tusen takk for pengegaven som ble gitt i
anledning Elfi Myrvolds bortgang.
Støtteforeningen ved Grue alders- og sykehjem.
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Slekters gang

Døpte i Grue kirke
5. august

Jacob Alexander Minaberg-Kjørsvik f. 09.01.2018

Vigde i Grue kirke
4. august

Marthe Hansen og Henrik Ingemar Andreas
Hedblom

11. august
Mari Paulsrud og Christian Haugsnes

18. august
Mariann Hansen og Glenn Roar Solberg

Reidun Østmoen		
Leif Ebbesen		
Bjørg Margrethe Olsen		
Helga Marry Furuvang		
Marry Helene Aurbekkholen		
Kåre Eivind Berg		
Gerd Helene Bergsløkken		

f. 1929
f. 1937
f. 1924
f. 1926
f. 1934
f. 1940
f. 1936

Døde i Grue Finnskog kirke

Einar Olaus Østberg
1. september		
Tonje Gjedtjernet Holen og Vegard Lyseng

f. 1922

Døpt i Grue Finnskog kirke

8. juli		
8. september		
Ravna Norvang Bjørnerud
f. 20.07.2017
Carina Rybråten og Morten Opsahl

Døde i Grue sokn.

Kåre Jensrud		 f. 1931
Arne H. Korsmo		 f. 1922
Glenn Samson Holter		 f. 1967
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Døpt i Brandval kirke

8. juli		
Birk Lucas Holtet
f. 27.01.2018
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Benytt gjerne blomsterkort ved begravelser!
Grue: Kortene føres av Grue Sparebank og
Sparebanken Hedmark. De koster kr. 100,-.
Grue Finnskog: Blomsterkortene på Grue
Finnskog koster kr. 100,-, og er å få kjøpt i Grue
Finnskog Forbruksforening.
Inntekten av salget går til menighetsrådenes
blomsterfond, som bl.a. brukes til utsmykking i
kirkene.
Det er selvfølgelig anledning til å gi mer,
selv om minsteprisen nå er kr. 100,-.

GRUE PRESTEGJELD
Grue Kirkekontor, postboks 73, 2261 Kirkenær
Mandag,tirsdag, torsdag og 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: 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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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.
11. oktober, torsdag i
treenighetstiden
MULLIKKALA KL. 19.00.
Jegermesse.

14. oktober, 21. s. i
treenighetstiden
Luk 16, 19-31
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høsttakkefest. Dåp.

25. november, Kristi Kongedag
Matt 25, 1-13
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
Utdeling av 4-årsbok.

4. november, Allehelgensdag
Matt 5, 13-16
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 17.00.
Minnegudstjeneste.

GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 13.00. Høymesse.
Utdeling av 4-årsbok.

GRUE KIRKE KL. 19.00.
Minnegudstjeneste.
18. november, 26. s. i
treenighetstiden
Joh 9, 1-7
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse.

2. desember, 1. s. i advent
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Visitasgudstjeneste.
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 16.00. Vi synger julen inn.
Med forbehold om endringer.

