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Når er KIRKEKONTORET åpent?
Ekspedisjonstiden er fastsatt til: Mandag – fredag fra 10.00–14.00. 

Vi vil gjerne poengtere at publikum etter nærmere avtale kan komme på  
kontoret for samtale utover den fastsatte ekspedisjonstiden. 

Vennlig hilsen Kirkekontorets ansatte



Jeg abonnerer på fire aviser og leser dem 
alle. Papirutgavene! Mest glede har jeg 
faktisk av avisa Klassekampen, ikke bare 
fordi den hører hjemme på venstresida i 
norsk politisk presse, men delvis fordi den 
ikke skriver om sport, og mest fordi den 
gir fyldig bakgrunnsstoff omkring viktige 
hendelser i Norge og verden. Og la det være 
sagt – jeg er ofte rykende uenig med  
journalistenes framstillinger. Men lesingen 
får meg til både å reagere og å tenke. Det 
tror jeg alltid er viktig, og spesielt foran 
valg. De andre tre leser jeg av ulike  
grunner: Glåmdalen fordi den er lokalavisa 
sør for Flisa – men som skriver altfor lite om 
annen sport enn det som skjer i sørregionen 
-, Solungavisa fordi den har med litt mer og 
positivt enn det Glåmdalen har, og Stange-
avisa som er lokalavisa hjemmefra. I de 
to første av disse tre er det ofte irriterende 
trykkfeil, mens den siste kan være et godt 
eksempel på hvordan ei lokalavis skal være! 
Det var «reklamen»! Gratis-avisa iSolør.no 
er et kjærkomment tilskudd!

Når dette leses, er sommeren snart over, 
skolene skal starte igjen, ferie-tilværelsen 
er stort sett over, været har trolig variert 
og «Farmen Kjendis» er ferdig innspilt. 
50-årsjubilanten «Republikken Finnskogen» 
er grundig feiret, og årets store begivenhet 
– Grueturneringa – venter. Men i skrivende 
stund er det litt andre ting som bekymrer – 
verdenssituasjonen med krigshissere både 
her og der, en begynnende kommune- 
valgkamp med utfordringer i både språk-
bruk og temavalg, og vi som bor her i  
sørøstlige deler av det nye Innlandet fylke 

skal nå strides om oppmerksomhet med  
befolkningen i et enormt område. Jeg tror 
det blir ekstremt viktig å gjøre vårt til at 
«våre» kandidater på de ulike listene får 
plass i det nye fylkestinget.

Det var hyggelig å oppleve deler av stemningen 
under St Hans på Kirkenær. Personlig er 
jeg litt tilbakeholden når det gjelder store 
folkeansamlinger, men heldigvis er det veldig 
mange som benytter slike dager til å møtes, 
hygge seg, handle og bli underholdt. Å være 
med Gruekoret på «pop-opp»-opptredener 
er alltid spennende og morsomt, og å kore 
i «Mannskoret» til «Kæra på Bruket» var 
ordentlig moro.

Velfortjente gratulasjoner til de fire vinnerne 
av Grue kommunes idrettsstipend – flotte 
utøvere i både håndball – Madeleine Bråten 
Mella og Anna Sofie Sandberg - og 
amerikansk fotball – tvillingene Tobias og 
Benjamin Sweetlove, og stor ros til årets 
bedrift, Moelven Profil AS. 

Velfortjent ros også til Grue Finnskog kirke 
som framstår nymalt og stilig, et fantastisk 
arbeid er gjort uten at det har vært 
nødvendig å søke om eller fått noe ekstra 
kommunale tilskudd. 

Ordføreren har rett; gruesokningen kan,  
vil og får til!

Jeg ønsker alle en fin høst og et godt valg.

Bjørn Nyland

Fra redaktøren
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Årets tur skulle gå i «nærområdene» (som 
sannelig ikke var så nære). Først til Skarstad 
Gartneri. Deretter til Våler nye kirke før vi 
skulle svinge oppom Gravberget for å se på 
den spesielle kirken der og så få oss en  
middag på Gravbergsgården før vi snudde 
nesen hjemover igjen.

Turen startet opp fra parkeringsplassen 
foran Grue kirke Kl 09.00 med 21 deltakere 
som fikk det romslig i fin buss fra Bergs 
Skysstasjon. Også dette året var det «sønn 
åt far sin», Jens – Olav Strand, som var 
sjåfør. Han informerte om setebeltene som 
var påbudt å bruke før turen gikk sørover til 
Skarstad gartneri hvor vi ankom ca 09.30. 
Vertskapet der holdt åpent spesielt for oss. 
Der ble vi orientert om gartneriet og spesielt 
de nye publikumstilbudene med ute - og 

inneplasser for servering av enkle retter, 
kaffe/te/drikke i forbindelse med et besøk til 
gartneriet.

Som et ledd i presentasjonen fikk vi servert 
potetsuppe med purre og rømme, og været 
var så bra at de fleste satt ute. Det vanket 
kaffe og rabarbra – eller gulrotkake til 
avslutning. Før vi takket for oss ble det 
handel av diverse blomster til sommer-
sesongen og tilbud av forskjellige grønn-
saker og litt mer spesielle «godsaker» fra 
lokale produsenter inne i butikken.

Ved Våler nye kirke ble vi møtt av dagens 
guide – Inga Helgesen – som fortalte om
prosessen for å få en ny kirke etter kirke-
brannen i 2009. Det ble utlyst en arkitekt-
konkurranse som resulterte i 300 forslag 

Referat fra Grue Diakoniutvalgets  
sommertur 04.-06.19
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fra 23 land. Juryen som besto av fagfolk og 
politikere bestemte seg for et forslag fra den 
norske arkitekten Espen Surnevik og 
interiørdesigner Espen Dietrichsson, som 
spesielt fikk ansvar for detaljene i brenn-
lakkert glass, speil, glass. Når bygningen 
sees i fugleperspektiv, ser en at den ligger i 
aksen fra den gamle Mariakirken, gjennom 
ruinene etter den som brente og videre inn 
i den nye. Fra inngangspartiet - og  fram til 
korset bak alteret i den nye. Videre er 
inngangen plassert på diagonalen som i 
Gravbergskirken. Arkitektens hovedide
med prosjektet var at den nye kirken skulle 
være en oppstandelseskirke symbolisert 
med lys, håp og kjærlighet. I arbeidet med 
kirken var det om å gjøre å få flest mulig 
lokaleleveranser. Stålskjelettet ble produsert 
på Kjellmyra, utvendig furupanel kom fra 
Alvdal og fineren av bjørk ble produsert i 
Alvdal, dog av bjørk fra Baltikum hvor rett 
kvalitet og mengde var tilgjengelig. Kirken 
har et nytt formspråk på alle måter – i 
forhold til det mange forbinder med en 
kirke -  men det er forsøkt noen kompromiss- 
løsninger med å få plassert gjenstander med 
historisk verdi og «affeksjonsverdi» inn i det 
nye. Bl. a. gammel altertavle fra «Maria-
kirken» som sies å være en «Skråstadtavle» 
fra Vang. Døpefonten fra 1100-tallet er også 
blant interiøret. De såkalte «brudestolene» 
fra 1946 – som er kopier av en gammel 
modell fra Røed hovedgård ved Halden - 
var ønsket av menigheten, i den nye kirken. 
En historie rundt disse er at de skulle pusses 
og lagres ved et verksted ved Våler Skurlag, 
som fikk en brann, og stolene måtte lages 
på nytt. Men ble ferdige i tide. Etter denne 
orienteringen tok Inga Helgesen oss med 
rundt i kirken og viste oss alle de praktiske 
og nødvendige løsningene i rom – og 
funksjonsløsninger som er nødvendige ut i 
fra dagens krav til bruk.

Til avslutning ble vi presentert for Vålers 
nye kantor – Daniel Bjørlo – som demon-
strerte det fine orgelet i Våler, forskjellige 
spilleteknikker og ga oss tilslutt en mini-

konsert hvor dette ble praktisert. Han viste 
også eksempel på rent pedalspill. Vi takket 
for oss og omvisningen og startet opp mot 
Gravberget ca kl 13.30.

Gravberget lå lenger borte enn sjåføren 
hadde regnet med og han innrømmet da 
også at han ikke hadde vært på disse 
kantene av Solør før. Veien til Gravberget 
var dessuten under anleggsutbedring slik 
at kjøreturen tok ekstra lang tid. Følget 
stoppet først ved Gravberget kirke hvor 
Eva Margrethe Olastuen fortalte om dette 
spsielle bygget (som er tatt inn i FN’s liste 
over spesielle og verneverdige byggverk). 
Selve kirken er ikke så stor og skal romme 
158 personer, samt noen plasser på galleri- 
benkene. Utsmykningen inne i kirken er 
spesiell. Utført av kunstneren Torstein 
Rittun som har tatt for seg nesten hele 
bibelhistorien på vegger, tak og galleri-
fronter. Alter og prekestol er bygd i ett, en 
bronsefigur på alteret er utført av kunstneren 
Arnold Haukeland.

Vel en time etter skjemaet tok vi inn på 
Gravberget gårds hovedbygning som var 
gjort om til serverings – og overnattingssted 
etter at Borregaards siste bestyrer sluttet på 
1980 – tallet. I 2. etg er det nå 3 rom med 
bad, mens de øvrige rommene må ut på 
gangen for denslags ærend. For tiden er det 
åpent i helgene – fredag til søndag – ut juli. 
Stedet var ganske populært til spesielle-
arrangement, og hadde bla. booket to 
konfirmasjoner da vi var der.

Vertskapet Jan Ove og Solveig Iversen, tok 
imot oss og fortalte litt om dem selv og at 
de kom til stedet 5. august 2017. De kunne 
fortelle at 2. etg. hadde fungert med kirkesal 
1 og 2, med prekestol og det hele i 97 år,  
inntil den nye kirken sto ferdig. Byggingen 
av hovedhuset skal ha startet i 1860 og 
hadde to års byggetid. 550 mann arbeidet 
i skogene på det meste (og med koner og 
barn ble det et ganske stort tettsted). I 1950 
var det registrert 60 tømmerhuggere og 400 
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personer tilknyttet skogsdriften. Det skulle 
dessuten være to hester på hvert bruk. Siden 
har hvert 10 -år betydd økt mekanisering og 
frafall av behov for heltids manuell arbeids-
kraft. Etter denne orinteringen tok vi plass i 
en av spisesalene hvor vi ble servert elghakk 
og «sjokolademousse» med kaffe til dessert. 
Et godt måltid med hyggelig atmosfære. 
Vi takket vertskapet for dette. Ca 17.00 
satte vi kursen mot Kirkenær igjen og tok 
veien om Flisdalen. Men det var litt 
vegarbeid langs deler av vegen her også, 
så vi var ikke hjemme før ca 18.00 etter et 
stopp på Flisa. Selv om vi bare var i Solør, 
hadde det vært en ganske drøy tur. Men fin!! 
Egenandelen denne gangen var kr 200,00. 
Øvrig kostnad ble sponset av overskudd fra 
loddsalget gjennom sesongen.
  
Leder Gerd takket alle for følget og ønsket 
god sommer.

Referent Arne H. Andersen

 

  

Misjon kommer fra det latinske ordet «missio» 
som betyr utsendelse og oppdrag, altså handler 
det om at man er sendt med et oppdrag.

I Det nye testamentet i Bibelen, i Matteus-
evangeliet (kapittel 28, versene 18-20) står det 
som kalles misjonsbefalingen: Oppfordringen til 
å bringe fortellingene videre, slik at nye 
mennesker kan få vite hva kristen tro og liv 
handler om. Kristne mener at budskapet om 
Jesus Kristus har gyldighet til alle tider og har 
betydning for alle mennesker i alle kulturer.

Misjon og nestekjærlighet
Kristne er sendt til verden med Jesus som 
forbilde. Misjon handler om å dele budskapet 
om Jesus, som igjen innebærer å bry seg om 
andre. Kristendommen mener at mennesket er 
skapt i Guds bilde med uendelig verdi. Kristnes 
identitet er knyttet til dette. Denne identiteten 
og misjonsoppdraget har kristne fra alle 

verdensdeler og alle kirkesamfunn. Å vise 
praktisk nestekjærlighet har alltid vært viktig for 
mennesker som vil være Jesu etterfølgere.

Grensesprengende
Misjon uttrykker noe dynamisk og grense-
sprengende. Kirken skal være oppsøkende. På 
tvers av geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale 
og generasjonsmessige grenser skal kirken dele 
tro og liv. Budskapet rommer syndstilgivelse og 
frelse, diakoni og helbredelse, rettferdighet og 
forsoning. Kirken skal også være inviterende; 
den skal åpne sitt fellesskap for mennesker, 
grupper og kulturer som står utenfor. Det 
grensesprengende og inviterende er sentrale 
trekk ved det at kirken er misjonerende.

I ørkenen er det en synd som er større enn alle 
andre: Å vite hvor det er vann å finne, men ikke 
si fra til andre (arabisk ordtak)

MISJON
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Folk koste seg ute på Kirkenær St. Hanshelga. 
Mens ungene kjørte karuseller, hørte de 
voksne på Tore Halvorsen som underholdt 
i teltet. Der foregikk det prisutdeling under 

åpningen fredags ettermiddag. Tommy 
Michaelsen sang og underholdt utenfor 
Øss kæra med damer på fredag og på 
Gruetunet på lørdag. 

St. Hansfeiring på Kirkenær Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Torsdag 31. oktober blir det en salmekveld 
med allsang i Grue kirke. Gruekoret deltar 
både med egne innslag og som forsangere 
for allsangen. Vi nærmer oss Allehelgenshelg 
og temaer for sangene blir håp, trøst og 
omtanke. Salmekvelden er en god mulighet 
for å høre flott musikk og bli kjent med 
sanger fra salmeboka – både nytt og 
gammelt. I tillegg synger vi viser og annen 
musikk som ikke står i salmeboka. Gratis 
inngang.

Salme-
kveld
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GRUE 

FINNSKOG 

KIRKE

31. mai ble siste dag i vaskeriet. Grue Service 
AS har 15 VTA plasser til å utføre arbeids-
oppgaver på flere ulike arenaer. Vi hadde 5 
arenaer som skulle utføre ulike arbeidsoppgaver, 
og med 15 deltagere ble det få personer på 
hver arena. Vi i Grue Service AS vurderte de 
ulike arbeidsplassene mot hverandre, og da 
ble det vaskeriet som tapte kampen. Vi vil 
prøve å finne annen løsning for våre kunder, 
og vil publisere det på vår nettside og på 
facebook. Tekst og foto: Per Chr Uggerud

VASKERIET 
GRUE SERVICE AS
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Rotary 
dugnad

Den norske kirke er glad for at regjeringens 
fremlegg til ny tros- og livssynslov (trossamfunns-
loven) nå er klart, og for at tros- og livssyn løftes 
frem som en positiv verdi i samfunnet. Kirken er 
også positiv til å få to konkrete alternativer til 
eierskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og 
vil legge opp til en åpen og konstruktiv dialog 
med departementet.

Det er viktig at lov og melding legger godt til rette 
for et livssynsåpent samfunn og større grad av 
likebehandling av tros- og livssynssamfunn. 
I stortingsmeldingen om OVF pekes det på to 
alternativer for en løsning av eierspørsmålet: 
Enten at Den norske kirke får eiendomsretten til 
Opplysningsvesenets fond, eller at verdiene i 
fondet deles mellom staten og Den norske kirke.

- Det er naturlig at departementet ser OVF i 
sammenheng med den totale finansieringen av 
tros- og livssyn. Tidligere har vi ikke hatt konkrete 
alternativ å vurdere, derfor er vi positive til å 

studere begge disse to løsningsforslagene 
nærmere. Nå må vi gå i dialog med departementet 
for å finne ut hva hvert enkelt alternativ konkret 
vil bety, og vurdere konsekvensene for Den norske 
kirke, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud 
Raaum.

Kirkerådet mener det er viktig at lovforslaget 
legger godt til rette for et livssynsåpent samfunn. 
Ved å anerkjenne retten til å utøve tro og livssyn 
både privat og offentlig, tydeliggjøres tros- og 
livssynssamfunnenes viktige rolle i det norske 
samfunnet.

- Vi er fornøyde med at forslaget til rammelov for 
Den norske kirke så langt vi kan se i hovedsak er 
slik som Kirkemøtet har bedt om. Dette er et godt 
grunnlag for vårt videre arbeid med kirkeordning. 
Vi vil nå sette oss grundig inn i hele dokumentet 
og ser frem til å se nærmere på helheten i 
forslaget til både melding og lov, sier leder i 
Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

FORSLAG TIL NY TROS- OG LIVSSYNSLOV OG OVF-MELDING: 
GODT GRUNNLAG FOR Å VÆRE FOLKEKIRKE FREMOVER
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Gudstjeneste på Gruetunet 18. august kl. 11.00
I samarbeid med Gruetunets Venner og Grue 
menighetsråd arrangeres det gudstjeneste søndag 
18. august. Denne søndagen feires det messe etter 
gammel ordning, det vil si, slik gudstjenestene 
ble feiret i menighetene rundt om i Norge på 
1880-tallet. Heller ikke nøyer vi oss med å synge 
salmer fra Landstads salmebok, ikke den reviderte. 
Dersom været er godt, blir gudstjenesten ute, hvis 
det blir dårlig vær, trekker vi inn. Vi oppfordrer folk 
til å kle seg i tidsriktige klær. Etter gudstjenesten 
er det kirkekaffe og tid til sosialt samvær.

Ønsker noen å ha dåp på Gruetunet denne dagen 
så er det bare å ta kontakt med Kirkekontoret.
 
Oppstart av «Varmestue» på Frivillighetens 
Hus annen hver torsdag fram til jul
Grue menighetsråd vil i samarbeid med Frivillig-
hetens Hus starte opp en enkel form for kafe på 
Frivillighetens Hus annen hver torsdag fra 15.00 
til 18.00. Oppstart er planlagt i september. Mer 
informasjon kommer etter hvert. Vi ønsker å skape 
et sted hvor folk som sliter med å finne et sted 
hvor de opplever at de er velkomne og møter 
noen de kan prate med. Menighetsrådet ønsker at 
denne «varmestua» skal være et lavterskeltilbud 
for dem som sliter med rusrelaterte problemer 
eller på andre måter faller utenfor. Foreløpig er det 

noen frivillige som har meldt seg, men vi trenger 
flere. Interesserte kan ta kontakt med Line  
Sandbæk på Frivillighetens Hus, Solveig Petra 
Hansen leder i Grue menighetsråd eller Morten 
Stensberg prest i Grue.
 
Frivillige medarbeidere i Grue og Grue Finnskog 
menigheter
Denne høsten er det kirkevalg. Fokuset er stort på 
kirkens demokratiske organer og oppgavene som 
venter menighetsrådene, bispedømmerådene og 
kirkemøte. Disse organene er viktige, men det 
er mange andre former for frivillig innsats som 
må til dersom ting skal gå rundt i menighetene. 
I Grue og Grue Finnskog menigheter ønsker vi at 
flere frivillige skal engasjere seg i trosopplæring, 
gudstjenestearbeid, musikk og diakoni. Kan du 
tenke deg å gjøre en innsats ett eller flere av disse 
områdene? Vi trenger folk som kan være med på 
«Varmestua» (se over), deltar på Diakonien første 
tirsdag i måneden, hjelper til med trosopplæring 
inkl Aktivitetsklubben på Grinder, har ideer om 
hvordan det musikalske arbeidet kan utfolde seg, 
er med som frivillige på gudstjenestene. Har du 
selv lyst til å bidra eller vet om noen som kan  
utfordres til å gjøre en frivillig innsats, hører vi 
gjerne fra deg. På menighetens nettside (kirken.
no/grue finner du mer kontaktinformasjon under 
rubrikken «Om oss».

Informasjon
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Bebodde mennesker
Et sted i Johannesevangeliet så bruker 
Jesus et bilde: «vi skal komme og bo hos 
ham» sier han. I en engelsk oversettelse 
står det: «we shall come to him and make 
a home in him». På norsk blir det omtrent 
slik: «vi skal komme til ham og flytte inn 
hos ham». Jesus snakker rett og slet om 
at Gud flytter inn i mennesker, nesten på 
samme måten som vi snakker om å flytte 
inn i et hus eller en leilighet.

På slutten av Johannesevangeliet snakker 
Jesus om at han skal vende tilbake til Gud 
som «er min Far og Far for dere». Noen 
mennesker tenker og mener bestemt at 
kristen tro mest av alt handler om kunn-
skap. Det er noe sant i det, men enda mer 
handler det å tro om relasjon, 
en Gudsrelasjon. 

Om vi velger å legge vekten på kunnskap 
framfor relasjon litt blir det som å si at 
et ekteskap eller samliv handler om å ha 
kunnskap om den andre, kjenne til andre. 
Akkurat som foreldre kan ha mye kunn-
skap om ungene sine, uten at de har en 
relasjon til dem. 
 

Kunnskap alene 
skaper ingen 
relasjon. I en relasjon handler det om 
kjærlighet og det å elske og å være elsket. 
Kristendommen er relasjonens religion mer 
enn noe annet. Gud vil ha en relasjon, til 
oss, til deg og meg, før kunnskapen var 
relasjonen der: barnedåpen. 

Dåpen handler om å bli bebodd, at Den 
hellige ånd gjør mennesker til hjemmet sitt. 
Ofte når det er innflytningsfester har den 
som kommer i festen med seg en gave. I 
dåpen er Ånden den som flytter inn, samti-
dig som Ånden også er gaven. Giveren og 
gaven er den samme.  Gud gir seg selv til 
oss i dåpen for å ta imot oss. Jeg fristes til 
å si at dåpen er en «innflytningsfest». 

«I min Fars hus er det mange rom», sier 
Jesus om himmelen og Guds virkelighet. 
Noen har sagt at det er like mange veier til 
Gud som det er mennesker. Ikke bare det, 
hos Gud er det like mange rom som det er 
mennesker. For i dåpen blir vi mennesker 
til et Guds hus - et hus som Gud bor i.

Tekst: Morten Stensberg

BILDEGLIMT
Sorknes 
Bedehus
23. juni 

 11Grue menighetsblad nr. 4 • 2019



12   Grue menighetsblad nr. 4 • 2019



VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX
STEGMATER

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

STEGMATER
NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

Der detaljene teller!

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

Vi skaffer det aller meste  
av utstyr til jord og skogbruk

Tlf.: 95 00 47 83
snekkertjenester

gartnerarbeid

graving

vaktmester  
tjenester

Sammen er vi sterke!

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

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

Dette holder sagbrukskvalitet!

STEGMATER 1

Stegmater 1 med frammatningsbord og lagringsbord Stegmater 1

FrammatningsbordPåhengsrulle Vedkeratt 4m

Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær  

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

Vi forhandler  Tajfun ved-
maskiner  og vinsjer!
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Frivillighetens Hus, 
Brannstasjonsveien 
1, 2260 Kirkenær
Ring Line 976 78 069 
eller stikk innom. 

Ann Kristin Harbosen AS 
Bønderneshus, Begravelsesbyrå 

og Blomsterbinderi 
Tlf 924 46 373

Sole Blomster AS
Blomster til 

alle anledninger.

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

oppussing, bolting ,og oppretting av 
gravminner.

Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209  2270 Flisa 

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

Tlf.: 62 94 83 20

F R I S Ø R S E N T E R

2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60

Lenas Salong
Tlf. 62 94 53 14

Eldresenteret, 2256 Grue Finnskog
- DIN FRISøR I NæRMILJøET - 

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

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

E-post: post@sandermoen.no

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

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

 

 

 

 

  

Tilbyr juridiske tjenester innfor  
følgende hovedområder
•	 Eiendomsmegling, skifte  

etter ekteskap og ugift samliv  
og ved oppgjør av dødsbo.

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

Jubileum 
Vi spanderer velkomstdrinken 

- ta kontakt for jubileumsmeny

Tlf: 62 94 66 66 • www.skaslien.no

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

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

• delikatesser • møbler • kunstglass • bilder
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2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

«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 catering varm og kald mat. 

Kurs – og møtelokaler.

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

Nyt førjulstiden!

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

-se vår nettside for våre arrangement-
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Vi hjelper deg å ta gode valg

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

Sparing er verdens beste ide!
Uansett hva du sparer til, kan fonds-
sparing hjelpe deg til å realisere plan-
ene. Et lite beløp hver måned kan bli 
til en stor sum etter noen år.
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2260 Kirkenær • 62 94 87 90 •  www.eltjenester.no

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Sikrer deg et bedre
inneklima både

sommer og vinter.
Kan fjernstyres.

Vi har også 
hyttemodell med

fjernstyring.

Kåret til markedets
beste!

TRENGER DU ELEKTRIKER?
Fra en enkel stikkontakt, utskifting av

sikringsskap til komplette installasjoner.

 

Vi pusser opp badet ditt
Ta kontakt for uforbindtlig tilbud

MORTÅV & RESILF 

2260 Kirkenærtak fiitressmortåV 
       RETSEMRERMØT DUREGAS ENRA 

933 74 874 :.flT 

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

Grue
Begravelsesbyrå
Mob. 917 48 095
2260 Kirkenær

Kongsvinger
Begravelsesbyrå

Mob. 913 93 784
2211 Kongsvinger

Vakttlf. dag og natt:  62 81 82 62

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

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

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Tlf. + 47 901 75 084 

www.finnskogen.no – eva@finnskogen.no

VELKOMMEN TIL 
FINNSKOGEN KRO OG M0TELL

Finnskogen er unik og må oppleves!
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Stemmekretser:
Oversikt over stemmelokaler og stemmetider ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

Nr.  Krets Stemmested  Åpningstid
01 Kirkenær Grue kommune, rådhuset 10.00-20.00
02 Grinder Grinder samfunnssal 10.00-19.00
03 Namnå Gromungen barnehage, samfunnssalen 10.00-19.00
04 Refset Refset gymsal 10.00-19.00
05 Svullrya Svullrya gamle skole 12.00-19.00

Det vil stå informasjon om hvilket valglokale du 
tilhører på valgkortet som blir sendt ut i forkant av 
valget.

Valglister
Valgstyret har godkjent følgende listeforslag for 
kommunestyrevalget 2019. Valglistene er lagt ut til 
offentlig ettersyn på Servicetorget og Biblioteket:
- Grue Bygdeliste
- Fremskrittspartiet
- Arbeiderpartiet
- Senterpartiet
- Høyre

Manntallet:
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Grue 
rådhus, Servicetorget og Biblioteket, i løpet av juli 
måned. Krav om retting i manntallet stiles til Grue 
Valgstyre.

Tidlig stemmegivning:
Gjelder i perioden 1. juli til 9. august
Tidlig stemmegivning er en ordning for de som 

ikke har anledning til å avgi stemme i den ordinære 
forhåndsstemmeperioden fra 12. august.

Forhåndsstemming:
Gjelder i perioden 12. august til 6. september
Det vil bli anledning til å forhåndsstemme i Service-
torget / Biblioteket kl. 08.00-15.00 fra 12. august til 
6. september. Ekstra åpningstid på kveld: tirsdag 
3. september kl. 15.00-19.00.

Valgkort:
Alle som er manntallsført i Grue kommune skal få 
valgkort tilsendt. På dette ser du også hvor du skal 
avlegge stemme på valgdagen, samt åpningstider 
på valglokalet.

NB! Husk valgkort og gyldig legitimasjon både ved 
forhåndsstemming og på valgdagen.

Grue Valgstyre
E-post: post@grue.kommune.no
Tlf.: 62 94 20 00

KOMMUNESTYRE- OG 
FYLKESTINGSVALGET 2019

Kommunestyre- og 

fylkestingsvalget 2019 

avholdes over 1 dag: 

valgdagen mandag 

9. september 2019.
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MENIGHETSRÅDSVALG I GRUE SOKN

Nominasjonskomiteens liste
1. Solveig Petra Hansen f. 1952
2. Kim André Lindberget f. 1980
3. Anita Ødegården f. 1973
4. Reidun Synøve Fjeld Carlsen f. 1943
5. Olav Skyrud f. 1956
6. Ola Lilleåsen f. 1954
7. Kjersti Nicolaysen f. 1990
8. Stina Mari Lønmo f. 1980
9. May Liss Sørlie Rismoen f. 1967
10. Anne Hammer f. 1944
11. Selma Sunde Skoglund f. 1989
12. Mona Elisabeth Torp f. 1958
13. Lill-Anni Velten f. 1981

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

MENIGHETSRÅDSVALG I GRUE FINNSKOG 
SOKN

Nominasjonskomiteens liste
1. Bjørn Olav Waalberg f. 1958
2. Tove Elisabeth Nygård f. 1961
3. Turid Spangen Wilhelsen f. 1948
4. Rubi Synøve Jensen Bøhmer f. 1946
5. Inger-Lise Korbøl f. 1946
6. Sven Bundli f. 1954
7. Roger Hansen f. 1954
8. Hege Løvberg f. 1973
9. Liv Busch f. 1952

Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle 
kandidatene på stemmeseddelen får da en stemme 
hver. Vil du endre på stemmeseddelen kan du:  
- Gi tilleggsstemme til kandidater på listen
Du kan gi en tilleggsstemme til inntil tre kandidater. 
Det gjør du ved å sette et merke i ruten til venstre for 
navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.
- Gi personstemme til andre valgbare personer i 
soknet

8.–9. sep. 2019
Kirkevalget

Kim André Anita

Reidun Synøve Olav

Ola

Anne

Lill-Anni

Inger-Lise Hege

Menighetsråds- 
valg 2019

Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare 
personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp person-
navnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. 
Personen får da en stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. 
Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
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FORMÅL: 
Se på løsninger for minnelunder/fellesgrav-
plasser for urnegraver.

DELTAKERE: 
Sokneprest Morten E. Stensberg, Jorunn 
Tveter Hansen - Gaard, Mina Hynne, 
Inger Lise Korbøl, Bjørn Waalberg, Arne 
H. Andersen.

Dessuten Jan Flisnes som interessert 
menighetsmedlem. Befaringen startet etter 
konfirmasjonsgudstjenesten 2. pinsedag 
på Grue Finnskog. Jorunn Tveter Hansen 

Gaard stilte med sin 17 – seters drosjebuss 
og kjørte selv. Det ble en mer behagelig tur 
for oss øvrige som da slapp å «trykke» oss 
inn i to biler. Mer sosialt ble det også.

Første stopp var kirkegården i Torsby.
På vår vandrig mot minnelunden/felles-
gravplassene for urnegraver slo det en 
hvor parkmessig og velstelt alt var. Det 
var tydelig at «Svenska Kyrkan» var mer 
bemidlet enn vi er vant med i Norge. 
Vi registrerte løsninger og fotograferte det 
vi syntes var interessant. Før vi satte kursen 
mot Sunne tok vi en pause foran kirken, 

Referat fra deler av Grues og Grue Finnskogs 
menighetsråds befaring til kirkeg-
årder i Torsby og Sunne 10. juni
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med kaffe og medbragt hjembakst fra 
damene i gruppa. I Sunne ble vi nok en gang 
slått av den velstelte helheten gjennom de 
historiske delene av kirkegården. Noe som 
for undertegnede ga en automatisk følelse av 
ro og ettertanke. Når vi tok en tur innom 
toalettene, var disse skinnende rene. Ved 
kirkegården i Sunne var det tre områder for 
minnelunder som alle ble dokumentert ved 
fotografering.

På hjemturen stoppet gruppa ved 
«Toriacenteret» for å kjøpe et varmt  måltid 
før hjemturen. Da var ærendet gjort, og vi 
tok det litt med ro og var hjemme på 
Kirkenær ca 21.30.

Tekst og foto: 
Arne H. Andersen

Info fra  
kirkevrgen
Som all annen bygningsmasse krever 
kirkene, kirkestuene, kapellene, drifts-
bygninger og kirkegårdene mye 
vedlikehold. I utgangspunktet bør man 
avsette 1-2 % av bygningsverdien til 
dette vært år. Dessverre finnes det ikke 
økonomi til å gjøre dette, i Grue har det 
de siste årene vært budsjettert med kun 
2-3 promille. Vi ser samtidig at 
kommunens økonomien blir trangere 
for vært år som går, og det er derfor 
ekstra viktig at vi disponerer de tilskudd 
vi får på best mulig måte. 

En av oppgave som stod øverst på listen 
var å gi Grue Finnskog Kirke et nytt 
malingsstrøk, dette var i utgangspunktet 
umulig å gjøre uten å søke om ekstra 
tilskudd eller eksterne bidrag. 

Men gjennom bruk av eget personell 
til jobben, vikarer m.fl. og oppstart 
for bruk av sommervikar litt tidligere 
enn normalt så ble det likevel mulig å 
gjennomføre dette og da uten ekstra 
tilskudd. 

Når dette skrives er arbeidet ennå ikke 
fullført, men mye er gjort og resultatet 
er så langt fantastisk. Jeg vil derfor gjen-
nom menighetsbladet rette en stor takk 
til de som har stått på for å få dette til.

Tore Ellefsen
Kirkeverge
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TJURA CAFE

30. JUNI

BILDEGLIMT

ALT DU GJØR, ER BASERT PÅ DE VALG DU TAR.
DU KAN IKKE SKYLDE PÅ VERKEN DINE

 FORELDRE, DINE TIDLIGERE FORHOLD ELLER 
PARTNERE, JOBBEN DIN, ØKONOMIEN, 
VÆRET, ALDEREN ELLER NOE ANNET.

DET ER DU – OG BARE DU – SOM TIL SYVENDE 
OG SIST ER ANSVARLIG FOR HVER AVGJØRELSE 

OG HVERT VALG DU TAR.
PUNKTUM.
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Trekningslister

VINNERE AV ELDRES 
VENNNERS LOTTERI

1. Fruktkurv  
Victoria Frøhaug Johansen, 
Elverum

2. Bøtte med vaskemidler  
Jorun Holtmoen, Kirkenær

3. Gavekort Midt i Gata (300,-)  
Randi Hansen, Kirkenær

4. Fruktkurv   
Mona Steen, Kirkenær

5. Matkurv (verdi kr. 500,-)  
Sonja Aasheim, Kirkenær

6. Fruktkurv  
Inger Lise Skarabråten, 
Kirkenær

7. Gavekort Midt i Gata (300,-)  
Gunn Nebben, Arneberg

8. Fruktkurv   
Tor Jonny Sagen, Kirkenær

9. Matkurv (verdi kr. 500,-)  
Kari Haugen, Kirkenær

Rett trekning bevitnes av: Berit 
Steen og Karin K. Johansen

GRUE FINNSKOG SANGKORS SOMMERLOTTERI

1.    Gavekort Finnskogtoppen - velvværedag for 2 Kirsten og Svein Bundli
2.   Matkurv fra Joker verdi 1.000 kr  Anne Tove Lismoen
3.    Gavekort fra Grue Sparebank 1.000 kr Anne Tove Lismoen
4.    Gavekort 500 kr    Lars og Liv Holen
5.    Gavekort 500kr    Ragnhild Ullerlien
6.    Gavekort 500 kr    Birgit Lindtorp
7.    CD Grue Finnskog Sangkor «Skogen synger» Kjell Arne Krogsæter
8.    CD Grue Finnskog Sangkor «Skogen synger» Anders Wiger
9.    CD Grue Finnskog Sangkor «Skogen synger» Betty Skulstadberg
10.  CD Grue Finnskog Sangkor «Skogen synger» Daniel Skulstadberg
12.  Bok av Tore Hestbråten   Vidar Gundersen
13.  Dessertskåler    Anne L. Sætaberget 

Trekning 19. juni 2019: Styret

GRUE SANITETSFORENINGS ST.HANS-LOTTERI 2019

Kaffe/te/sjokolade Kjetil Furuberg m/fam.
Arbeidshansker Helga Forslund
Sekk, drikkeflaske og matesker Connie og Magnar
2 par sokker Anne Grethe Kviserud
Jubileumsboka for Grue Sanitetsforening Asbjørg Snapa
Strekkeboka: To rette og en vrang fra NKS Dag Arne Skulstad
Kjøkkenvekt Trond Rismoen m/fam.
Knivsett Bjørn Sandlie
Gavekort - vask, klipp og føn  Inger Lise Tveter
Håndarbeidslampe Geir Furuberg m/fam.
Lupelampe Gunhild Aasnes
Håndklesett Kirsten Brattlie
Kjølebag Lilian Korsmo
Gavekort fotpleie  Susanne Nilsson
Gavekort fotpleie  Mona Myhren
Gavepakning Guri Dalen
Umbro College genser Kai Ove Haraldsen
Sengesett Ragnhild Bye
Gavepakning: Håndkrem/Fuktighetsmaske Ella Luka
Hårprodukter  Liv Michaelsen
Fruktkurv Grete Nymoen
Krydder og kaffe Randi Bonsak
Fruktkurv Vesla Lindstad
Gavekort 300 kr på Skaslien Marit Moe
Blomst Emmeline Bjørgeseter Holter
Fruktkurv Britt Bråten
Grønnsakskurv Grete Nymoen

Rett trekning bevitnes Kirkenær, 22. juni 2019
Inger Lise Tveter og Britt Bråten

GRUE HUSFLIDSLAG

1. Brikke Eva Mellem
2. Sokker Anne Rensmoen
3. Votter Grethe Bonsted
4. Utskåret elg  
    og hare Gudbjørg Myrvang
5. Veske Grethe Bonsted
6. Veske Ragni Skogrand
7. Toalettmappe Aud Aasheim

Rett trekning bevitnes Solveig Søråsen
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Takkeannonser

Takker for fin blomst på min 80-årsdag.
Reidun Skyrud

Tusen takk for blomsten jeg fikk på min 
90-årsdag.
Ivar Sollien

Hjertelig takk for fin blomst anledning min 
95-årsdag.
Magnhild Stemsrud

Døpte i Grue kirke
4. august  
Isak Lilleskjæret Solberg f. 05.05.19
Theodor Gulbrandsen Husebye f. 22.05.19

Døde i Grue sokn.
Bente Nina Hoel Berg f. 1966
Oddbjørn Molberg f. 1933
Knut Bergerud f. 1956
Karly Klingenberg f. 1932
Gerd Prøven f. 1927
Laila Sandbæk f. 1948
Lina Sandlund                   f. 1923
Knut Erik Kristiansen       f. 1944
Ernst Harry Sand f. 1951

Slekters gang
Døde i Grue Finnskog kirke
Marit Wiker f. 1946

Døpt Opaker Gård
29. juni
Elias Håkonsen Ytrøy f. 20.03.19

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 stotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys

i dine bebodde øyne

Hans Børli



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

GRUE PRESTEGJELD
Grue Kirkekontor, postboks 73, 2261 Kirkenær  Tlf. 62 94 10 40
Mandag – fredag kl. 10.00–14.00   
kirkekontoret@grue.kommune.no

Sokneprest: Morten Stensberg Mobil tlf. 913 87 696
Kapellan: Janne Sannesmoen Mobil tlf. 951 01 623 

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

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

Menighetsrådsleder i Grue: Solveig Petra Hansen Mobil tlf. 900 45 423
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Inger Lise Korbøl   Mobil tlf.  952 34 611 
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg Mobil tlf. 412 85 183
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11. august, 9. s. i 
treenighetstiden
Luk 6, 36-42
KIRKESTUA I GRUE 
KL. 11.00. Høymesse.
Takkoffer: Diakoniutvalget

18. august, 10. s. i 
treenighetstiden
Mark 11, 25-26
GRUETUNET KL. 11.00
Høymesse. Takkoffer: 
Gruetunet

1. september, 12. s. i 
treenighetstiden
Joh 4, 27-30, 39-43
GRUE KIRKE KL. 11.00
Takkoffer: NMS

8. september, 13. s. i 
treenighetstiden
Apg 6, 1-7
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00. Høymesse
Takkoffer: Konfirmantutvalget

22. september, 15. s. i 
treenighetstiden
Joh 15, 9-12
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Frivillighetens Hus

29. september, Mikkelsmesse
Joh 1, 47-51
OMSTED GÅRD KL. 11.00
Høsttakkefest. Takkoffer: 
Kirkens Dialogarbeid

6. oktober, 17. s. i 
treenighetstiden
Fil 1, 20-26
GRUE FINNSKOG KIRKE KL 
11.00. Høymesse. Takkoffer: 
NMS

10. oktober
MULLIKKALA KL. 19.00.
Jegermesse

13. oktober, 18. s. i 
treenighetstiden
Mark 1, 40-45
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste for store og små
Takkoffer: Trosopplærings-
utvalget

26. oktober
GRUE KIRKE KL14.00
Dåpsgudstjeneste.

27. oktober, Bots- og bønnedag
Luk 15, 11-32
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Diakoniutvalget

31. oktober
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Salmekveld

2. november, Allehelgensaften
GRUE KIRKE KL. 17.00.
Minnegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens SOS

3. november, Allehelgensdag
Jes 60, 18-22
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 17.00
Minnegudstjeneste.
Takkoffer: Kirkens SOS

8. november
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Solidaritetsgudstjeneste med 
konfirmantene.
Takkoffer: Norsk Folkehjelp

17. november, 23. s. i 
treenighetstiden
Matt 24, 35-44
GRUE KIRKE KL.11.00
Høymesse. Takkoffer: 
Steffanusalliansen

Med forbehold om endringer.

kirken.no/grue


