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God Jul!

Fra redaktøren
I skrivende stund er det midt i oktober, og
det skal skrives med henblikk på jul!
Jeg er ikke i julestemning i oktober! Så jeg
konsentrerer meg om litt annet.

«Farmen» er over, og nå venter alle på
ettervirkningen – eller langtidsvirkningen av
innspillingen av denne serien. Ærlig talt så
tror jeg kanskje at «Der ingen skulle tru …»
med fokus på Jan Storberget, Finnskogen og
Hytjanstorpet har mer appell. Men jeg tar
gjerne feil! På det utskjelte «nettet» har jeg
akkurat sett et gammelt NRK-program om
Finnskogen, det var jammen verdt å se igjen!
Gata gjennom Kirkenær har fått ny asfalt,
miljøgatetrærne er borte, men julegata blir
helt sikkert minst like fin i år som på forsidebildet. Og de som ferdes til Svullrya og
Finnskogen – og motsatt – gleder seg over
igjen å kunne kjøre asfaltert veg.
Og Svullrya utvikles positivt!
I etterkant av den flotte sommeren og de
uvanlig tidlige frostnettene i høst har
forundringen tatt meg: Er det klimaendringer
vi mennesker har skapt, som forårsaker
dette, eller tar så mange klimaforskere feil?
Når et av de mest nedbør-fattige områder
i Norge, Skjåk, blir rammet av voldsom og
ødeleggende flom i oktober, da er iallfall noe
på gang.
Jeg har vært på to hyggelige turer i høst.
Først til en liten by vest for Roma sammen
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med gode venner. Erfaring derfra – bortsett
fra god mat, sol, sjø, varme og trivelig
selskap – er at 1) vi har veldig gode veger
i Norge, og 2) vi har kommet mye lenger i
håndtering av søppel her til lands!
Vegkantene på hoved-vegen med bare
30-40 meter fra Middelhavet var nærmest
dekket med plast og annet søppel!
Så har jeg vært med Gruekoret på 55-års
jubileumstur til Riga, en by i et land med
interessant historie og kultur. I Latvia er
sang virkelig kultur, også politisk sett. Derfor
var det gledelig å registrere mottakelsen
sangen vår fikk. Og vi sang mye og på de
utroligste steder. Det å synge i kor er
dessuten helsebringende, så bli med!
Kanskje blir det nye turer …
Ja vel, da, jeg må vel si det: vi skal glede
oss til jul! Men før det – la oss ta vare på
hverandre, se hverandre, legge vekk mobiltelefonen en gang iblant, gå en tur, møtes
til en kopp kaffe, stikke innom og snakke
sammen. Da kan det hende at julestemningen
blir enklere å finne, også.
Og så håper jeg at alle synger julesanger!
Både hjemme og på skole og i barnehage!
Men først blir det bispevisitas: Velkommen,
biskop Solveig Fiske!

Bjørn Nyland
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Juleandakt

Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel

Et folk var okkupert av en fremmed hersker,
ei ung mor som ennå ikke var gift, ei lang
reise like før fødselen, og natt over stallen
der barnet ble født.
Fødselsfortellingen skinner likevel som en
dyrebar skatt og er noe som mennesker
fester sitt håp og sin tro til.

overvinne Kristi lys. Hans kjærlige lys
holder oss fast i sannhet, trøst og håp.
Det som ble til i ham, var liv, og livet var
menneskenes lys.

Julebudskapet vil oss noe! Det vil ha oss til
å stole på at nåde og sannhet finnes. Det vil
at vi skal lite på at det finnes en Gud,
en kraft som aldri gir opp kampen for
det gode. Som ikke gir opp troen på
kjærlighetens muligheter. Det barneansiktet
som lyste mot Maria

Forunderlig og vakkert formidles det store
og sanne i at lyset skinner i mørket og at
mørket ikke har overvunnet det. Det sanne
lys som lyser for hvert menneske, er kommet
til verden. Full av nåde og sannhet. Og fred.
Dette er en julefred uten virkelighetsflukt.
En jul der vi tenner våre lys i trassig tro på
det sanne lyset. Lyset som gir oss mot til å
kjempe og aldri slutte å stå opp for det som
er rett og godt.

og Josef er fremdeles tegn på at Guds lys
er kommet nær oss og at mørket ikke kan

En velsignet julehøytid!
Biskop Solveig Fiske

Julehilsen fra
Grue Menighetsråd
«Det kimer nå til julefest.
Det kimer for den høye gjest.
Som steg til lave hytter ned.
Med nyårsgaver: fryd og fred.»
Vi ønsker dere alle en velsignet
julehøytid og takker for et godt og
innholdsrikt år i menigheten vår!
Hilsen Solveig Petra
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JAG HAR BLIVIT DEMENT
Jag har blivit dement.
med hjärnan full av cement.
Ibland är jag dock glad,
men vet inte för vad.
Livet har blivit kallt
då jag glömt nästan allt.
Tap-pat kontakt med vänner
och alla andra jag känner.
Livet börjar snart ta slut
vet inte om jag står ut.
Tar en dag i sänder
med livet i andras händer
(J.Gosh)
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Grue kirkekontor har
flyttet inn i nye lokaler.
JEAN VANIERS 10 PUNKTER OM Å VÆRE MENNESKE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Aksepter det at du er kropp.
Snakk om dine følelser og vanskeligheter.
Ikke vær redd for ikke å være vellykket.
Relasjoner til andre mennesker handler om å ta seg tid til å spørre «hvordan har du det?»
Slutt med å se på telefonen din. Vær til stede!
Spør mennesker hva som er deres livshistorie eller fortelling.
Vær oppmerksom på din egen livshistorie eller fortelling.
Forsøk og ikke å være forutinntatt, men møt mennesker.
Forsøk å lytte til dine dypeste lengsler og prøv å finne ut av hva de forteller deg.
Husk at du skal dø en dag.
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18. søndag i treenighetstiden
– preken av Morten Stensberg, avkortet av Bjørn Nyland

Livet er en blanding av nærhet og avstand.
Vi holder oss på avstand og blir holdt på
avstand. Vi søker nærhet og avvises. Vi søker
nærhet og finner den. Mennesket bærer i seg
denne dobbeltheten. Ofte er utfordringen vår
å komme til rette med hvordan de to
forholder seg til hverandre.

krysse grenser, i desperasjon, med håp, med
tro. Underlig egentlig at en som var vant til
krig, lemlestelse og drap, skulle bry seg om
en tjenestegutt, en slave. Men han viser oss
at det ofte bor mer i andre og oss selv enn vi
gjerne tror. Hvor mange møter ble det ingenting
av fordi vi ikke turte, ikke klarte nærhet?

En romersk offiser kommer en gang til Jesus.
En representant for okkupasjonsmakten, et
menneske som i utgangs-punktet symboliserte
menneskers evne til å trå over grenser, til å ta
med makt det de vil ha og mener de har rett
på. Han vet noe om å lede og ta kommando
over andre.

«Jeg er ikke verdig til at du kommer inn
under mitt tak. Men si bare et ord, så vil
tjenestegutten min bli helbredet», sier han
til Jesus. Tett på, men ikke helt inn på. En
avstand og en nærhet. Kanskje går det an å
kjenne seg igjen?

Jesus avviser ikke mannen, som uten et snev
av tilbakeholdenhet legger framfor Jesus det
han har på hjertet. En tjenestegutt som ligger
syk hjemme - kan Jesus gjøre ham frisk? Hva
er det denne offiseren har hørt om Jesus? Noe
må det jo være han har plukket opp, hørt om
Jesus. Med utgangspunkt i det vesle han hadde
fått del i, våget han et møte – en nærhet.
Dermed oppsøker en okkupant en okkupert.
Plutselig er det som om grensene smuldres
opp. To mennesker ser hverandre ansikt
til ansikt. To potensielle fiender. Offiseren
representerer Roma, stormakten som har lagt
under seg stadig nye land og folk. Og Jesus
som i ord og handling forkynner at Guds rike
er kommet.
Kanskje er det slik kjærligheten arter seg
for noen. Denne romerske offiseren våger å
6 		

Ikke sjelden definerer mennesker seg bort
og ut av sammenhenger. De synes de ikke
verdige nok, gode nok. Hos noen blir det
selve opplevelsen av hvem de er; spør dem,
og du får en lang liste av dem. De er merket
av oppveksten, kanskje foreldre eller søsken,
venner som fortalte dem at de ikke var verd
å elske. Skammen og tilkortkommenheten
innhentet dem. Hvor intenst gode var ikke de
øyeblikkene da de vek – skammen og tilkortkommenheten, da de ble borte.
Disse menneskene hadde ikke gått i krigen
som denne romeren, ikke krenket eller
foraktet andre. De var bare utilpass med å
være seg selv. Nærmest som om de bar på
en grunnskade. Der er det ingen tjenestegutt
som ligger lam i senga, men dem selv. Forkrøplet og ødelagt av egne tanker og opplevelser
over ikke å være verd å elske.
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Kjærligheten, egenverdet, det er for andre.
Alt blir avstand. En gigantisk revne i
tilværelsen som tilsynelatende holder alt og
alle på avstand. Nærhet er for andre, de som
får det til, de som fortjener det. Jeg vil tro
de fleste av oss har kjent både på avstand
og nærhet i møte med andre mennesker. Et
samlivsbrudd, helsemessige utfordringer, rus,
ungers vellykkethet eller tilkortkommenhet.
Hvor mye orker jeg å bære i andres nærhet?
Hvis andre visste, hvis andre kunne se, ville
de ta imot meg eller støte meg unna? Og
til sist, hvis Gud finnes, er jeg verdig nok?
Orker Gud meg, når jeg knapt nok orker å
forholde meg til meg selv?
Noen ganger skjer det i Jesu nærhet at
mennesker opplever hans nærvær på en slik
måte at de ber Jesus om å holde avstand. Slik
er det Peter reagerer i møte med Jesus etter
at garna er blitt fulle av fisk: «Gå fra meg,
Herre, for jeg er en syndig mann» (Luk 5,18).
Det som trekker i oss, kan også skyve oss unna.

av fysisk avstand, etnisitet eller sosiale
omstendigheter eller forhold. Men hjem til
seg vil han ikke slippe Jesus. Og Jesus gjør
ikke noe nummer ut av det. For Jesus vet at
det er mange som denne offiseren, mennesker,
menn og kvinner som tilsynelatende synes å
befinne seg på avstand av Gud og Gudsrike,
men som gang på gang likevel våger seg frem,
ber til Gud, ikke for sitt eget, men for alt og
alle dem som trenger at noen husker på dem.
Offiseren nærmer seg Jesus med helt andre
intensjoner. Kanskje er det så enkelt at han
ikke er opptatt av seg selv i det hele tatt. Han
kalkulerer ikke, ser ikke på omkostningene.
Da er han mest seg selv, et helt menneske.
Da mister krigen grepet sitt, nasjonalitet og
prestisje viker. Framfor Jesus ber han ikke for
seg selv, men for en tjenestegutt. For en slave.
Så skjer det at Guds rike bryter igjennom
nasjonalitet, klasse, kjønn, rik, fattig – alle de
barrierer som vi mennesker reiser brytes ned,
gjøres til intet.

For i Jesus øyner soldaten, okkupantens
mann, en kjærlighet som ikke lar seg stanse

Grue sanitetsforening
JULETREFEST
Arrangeres 03.01.2019 på Skaslien kl. 17.00.
Det blir middag med dessert,
musikk og gang rundt juletreet.
Kaffe og kringle. Utlodning.
Påmelding innen 21.12.2018 til:
Inger Lise Tveter: 92 89 90 35

Velkommen!
Grue menighetsblad nr. 5 • 2018
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Første rekke fra venstre: Ingeborg Svarstad, Gerd Kure Bjugstad, Gerd Marit Hengebøl Hegstad, Jane Torill Einarsen, Bente Opås,
Elisabeth Wølneberg, Bjørg Berg, Kari Kjensmo Løken, Britt Helen Sundnes, Åse Rigmor Bjørnstad, Grete Dreier, Solveig Ingebjørg
Rismoen, Henny Klara Enger Græsmo. Andre rekke fra venstre: Ole Martin Tvengsberg, Erik Aandstad, May Lillian Woldsnes, Anne
Elisabeth Bye Moe, Bente Dybendal, Karin Bekk, sokneprest Morten Stensberg, Hanne Ellinor Korsmo, Randi Kjensmo Holmin, Irene
Tønnesen, Berit Synnøve Skyrudsmoen, Ove Smestad, Rune Kolstad. Tredje rekke fra venstre: Åge Mellem, Tore Sætre, Jean Harald
Jurgensen, Arve Willy Nerstad, Per Erik Rønning, John Arne Sveen, Vidar Tuer, Magne Torbjørn Svenkerud, Per Ivar Bekk, Egil Goplen,
Hans Kroglund, Roy Østvold, Knut Kojedahl

50-års konfirmanter i Grue kirke

50-års konfirmanter i Grue Finnskog kirke

Vi var 9(10) som ble konfirmert, men vi var kun 4 som var i kirken på jubileumsdagen.
2 er døde. De andre hadde ikke anledning til å komme. På bildet ser du fra venstre:
Tove Tørmoen, Haldis Olsen, Asbjørg Kulblik (Rismoen) og Guri Grimstad.

DIAKONITREFF
4. SEPTEMBER I
KIRKESTUA
Bildene er tatt av Kim André Lindberget

Grue menighetsblad nr. 5 • 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

12 		
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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. 5 • 2018

13

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. 5 • 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. 5 • 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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Bildetekster: 1. Egen spill avdeling. 2. Her er noen av aktivitetene vi drev med. 3. Aktiviteter er moro for store
og små, her fikk barna fargelegge egne pennal.

Lørdag 22. september var det aktivitetsklubb
på Grinder samfunnshus. Vi koste oss med
forskjellige aktiviteter som natursti, hobbysysler,
kims lek, rallyspill mm. Vi avsluttet med vafler, saft
og premieutdeling. Aktivitetsklubb vil det være en
lørdag i mnd. fremover, håper vi vil se mange barn
der. Konfirmantene er også med å hjelper til som
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ungdomsledere. Vi har også egen foreldrekrok
der vi serverer kaffe for de som ønsker det. Det er
aktivitetsklubb lørdag 24. november og 8. desember
kl. 11.00-13.00. Det koster 20 kr pr barn.

Velkommen

Grue menighetsblad nr. 5 • 2018
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Løsning 4

Følg tallene og prikkene for å finne
ut hva som gjemmer seg her.

HVA SKJULER SEG HER?

HVA SKJULER SEG HER?
Følg tallene og prikkene for å finne
ut hva som gjemmer seg her.

En drøm

En natt hadde en mann en drøm.
Han drømte at han spaserte langs
stranden sammen med Herren!
Over himmelen kom bilder fra livet
hans til syne.
For hvert bilde han så, oppdaget han
at det var to par fotspor i sanden;
det ene var hans egne, og det andre
var Herrens.
Da det siste bilde fór forbi over
himmelen, så han tilbake på
fotsporene i sanden.
Han la merke til at mange ganger i
livets løp var det bare ett par fotspor.
Da oppdaget han også at det var de
gangene da livet hans hadde vært
vanskeligst og mest smertefullt.
Dette forsto han ikke, så han spurte
Herren:
Herre, du sa en gang at da jeg
bestemte meg for å følge deg,
så ville du alltid gå med meg og
aldri forlate meg.
Men nå ser jeg at da min nød var størst
og livet vanskeligst å leve, da er det
bare ett par fotspor.
Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg
da jeg trengte deg mest.
Da svarte Herren:
Mitt kjære og dyrebare barn!
Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg.
De gangene i livet ditt da prøvelsene
og lidelsene dine var størst og du bare
kan se ett spor i sanden,
det var de gangene da jeg bar
deg i armene mine.”
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Grue Service ville gi REMA 1000 i Grue
heder og ros fordi forretningen er en
inkluderende bedrift. Med oss hadde vi
blomster, diplom og klistremerker som
viser at REMA 1000 tar sosialt ansvar. –
«Dette bidrar til at flere kan komme seg i
jobb», sier daglig leder i Grue Service, Tone
Hansen. Foruten overrekkelsen og diverse
smaksprøver delte vi ut brosjyrer og
prislister for å markere og presentere Grue
Service som virksomhet..

ROS OG TAKK

Tekst og bilde: Per Chr Uggerud

Ei som nylig begynte på REMA 1000 i
Grue, trives gærbra. Butikken er også
fornøyd med henne. – «Det er kjempebra»,
legger Tone til. Det ligger i ATF-tiltaket at
deltakerne skal ut i ordinære bedrifter og
prøve seg selv ut.

Jegermesse

på Mulikkalla
11. oktober

Jegermessen på Mulikkala er blitt
et tradisjonelt tiltak, og oppmøtet
varierer fra år til år, men blir godt
mottatt. I år var det prost Øystein
Halling som stod for andakten
og Kim André Lindberget og
forsangergruppa for musikken.

Grue menighetsblad nr. 5 • 2018
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Grue Finnskog Sangkor
– jubileumstur 21.-28.juli 2018
av Bjørn Nyland, etter hukommelsen!
Etter turen til Hamarøy i 2013 ytret mange
ønske om ny Nord-Norge-tur, og det ble
ny ferd mot nord selv om mange av
korets medlemmer denne gangen valgte å
bli hjemme.
Målet for første dag var Clarion Grand
Hotel i Østersund, og etter lunsj i Mora ble
vi smertelig oppmerksom på de store og
omfattende skogbrannene i Sverige. Under
en stopp i Sveg var røyklukta svært intens,
og betjeningen på bensinstasjonen fortalte
at de kunne bli bedt om å evakuere i løpet
av kort tid. Men vi kom vel fram etter stopp
langs reiseruta med kaffe og boller og den
nevnte felles lunsj.
Etter tidlig frokost fortsatte reisen gjennom
mye skog – med stopp bl.a. i vakre
Wilhelmina. Men vi kom oss trygt gjennom
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både røyk og lunsj og kom fram til
Jokkmokk Hotell for middag og overnatting. Det var et hyggelig hotell i idylliske
omgivelser.
Så forlot vi EU og kom oss tilbake til
«gamlelandet»! Dagens mål: Tromsø –
Nordens Paris! Det ble fort tydelig forskjell
på naturen: fra det relativt flate svenske
skog- og fjellandskapet til mer høyreiste fjell
og trangere daler.
Tromsø Quality Hotel Saga tok vel imot oss
med middag om kvelden og frokost neste
dag. En gaidet tur gjennom Tromsø by og
byens utkanter ga oss interessant informasjon
både om natur, historie og levesett i nord.
Selvsagt ble det stopp ved Ishavskatedralen
der gaiden imponerte med flott sang.
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Så var neste mål Harstad og Thon Hotel
Harstad. Etter kort stopp i Bjerkvik gikk
ferden forbi Evenes og Skånland mot
festspillbyen. Dette ble en minnerik
opplevelse for Tor og Bjørn som havnet –
ved en tilfeldighet, selvsagt – på et utested
der klientellet så å si utelukkende var
kvinner! På de to herrers spørsmål om det
var mangel på mannfolk i Harstad, var
svaret «nei, ikkje i det heile tatt!» Men de
to nevnte lever enda på opplevelsen … God
middag og mye humor og latter gjorde
besøket enda mer minneverdig.
Lofoten og Svolvær bar på gode minner for
de som var med for 5 år siden. Thon Hotel
Svolvær med sine forunderlige ganger og
trapper var det samme. Gaiden Geir var et
oppkomme av informasjon, historie og
historier. Fiskesuppa til lunsj i Lofoten var
helt nydelig, i motsetning til den tragikomiske
opplevelsen med stekt makrell til middag på
hotellet. At det går an å servere slikt i
selveste Lofoten – fiskens «hjemland»! Men
vi overlevde, og frokosten var skikkelig bra!
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Tilbake mot Lødingen og ferje over til
Bognes - målet for dagen var Mo i Rana,
en ganske så lang etappe, med stopp på
Polarsirkel-senteret for shopping og fotografering. Scandic Meyer gården i Mo i
Rana var utmerket, og den gamle jernverksbyen viste seg fra sin aller beste side værmessig.
Etter kveldens middag og dagens frokost var
det klart for en ny maratonetappe: målet var
Trondheim og Clarion Hotel Congress. Det
gikk kjapt forbi Mosjøen, før turen gikk til
Grong og Heia Gjestegård hvor mange inntok lunsjen. Det lange og vakre Snåsavatnet
passerte vi i god fart, men nå så alle fram til
trønderhovedstaden.
Undertegnede forlot selskapet om morgenen
for å besøke familie i Orkdalen, mens reiseselskapet fikk gaidet tur i byen og Nidarosdomen, før turen gikk sørover mot hjemlige
trakter. Og det fortelles at alle kom vel hjem,
mange gode minner rikere!
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GRUEKORETS
JUBILEUMSTUR TIL RIGA
Gruekoret reiser ikke ofte utenlands,
men i anledning 55-årsjubileet gikk turen
i år til Latvia og hovedstaden Riga
11.-14.oktober. Berg Skysstasjon og sjåfør
Halvor fikk oss trygt til Gardermoen der
Norwegian fløy oss til Riga. Der ble vi møtt
av guiden Inguna og bussjåføren Albert som
loset oss fram til vårt hotell - Wellton Riga
Hotel & Spa.
Etter middag på hotellet var 28 av de 34 i
reiseselskapet i operaen og så «Turandot»
- en mektig og flott opplevelse.
Fredagen var de fleste med på 2 timers
vandring i gamlebyen i Riga. Inguna snakket
godt norsk etter 7 år i Norge, og var en
svært politisk engasjert guide, og dessuten
veldig latvisk i sin omtale av historiske og
dagens begivenheter, og derfor også veldig
engasjerende. På turen sang vi både ute for
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en barnehage og inne i et museumsbygg med
fantastisk akustikk.
Om kvelden vandret vi langt og lenger enn
langt til Kanepes kultüras sentru for å møte
lokalt kor – Mezgli – til felles konsert. En
veldig annerledes opplevelse enn vi er vant
til, i et lokale som bar preg av helt andre
sysler, men sang gjorde vi, både hver for oss
og sammen! Etterpå hadde vi felles og
hyggelig middag i restaurant Alberta 13.
Lørdag dro vi ut i byen for å synge. Det var
litt vanskelig å finne arenaer å synge på,
ifølge Inguna måtte det innhentes tillatelser
til dette. Men vi sang på det store markedet,
i katedralen, tilbake på museet – i det hele
tatt tok vi oss til rette og gledet mange.
Vi fikk i hvert fall applaus og tilbud om å
komme tilbake!
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Om kvelden var det jubileumsmiddag på
Restaurant Kliversala – som vi hadde helt
for oss selv – i det flotte biblioteket i Riga.
Det var velkomstdrink og storslagen
buffet med mye god mat, taler, sang og godt
humør. Klokka 22 ble vi hentet av bussen og
kjørt tilbake til hotellet.
Lørdag morgen sjekket vi ut av rommene og
toget av gårde til Proteswtans Sv. Jana kirke
der vi skulle synge og være en del av gudstjenesten. Presten ønsket at vi kun skulle
synge fra galleriet, det gjorde at noe av det
vi har øvd på, ikke kunne brukes fullt ut.
Prester i Latvia holder laaaange prekener,
og det var ikke alltid like lett å synge med
på den latviske teksten i salmene, men
melodiene var ofte godt kjente, og da kunne
vi la-la’e med! Vi fikk sunget alt vi hadde
forberedt oss på, og prestene var veldig godt
fornøyd og ønsket oss velkommen tilbake.
Vi fikk sjokolade som takk! Etterpå gikk vi
Grue menighetsblad nr. 5 • 2018

ut til plassen foran kirken og sang for folk
som var ute på søndagshandel – skikkelig moro!
Vi hadde så et par timer til disposisjon før
avreise, rest-shopping stod på programmet!
Riga-balsam – helst med solbærsmak – og
ullvarer falt i smak, og noen kjøpte med seg
både spekeskinke, oster og røkt fisk!
Reisen hjem ble en uventet opplevelse –
to-motors propellfly fra Baltic Air, men en
meget behagelig flytur ble det! Halvor var
på plass på Gardermoen med den flotte og
behagelige bussen, og vi kom trygt hjem til
Kirkenær – og alle syntes vi hadde hatt en
minnerik tur.
PS: Vi tror at «kanepes» kan bety Cannabis,
men ikke si det til noen!
Tekst: Bjørn Nyland/foto: Åse Lilleåsen
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DET LYSER I STILLE GRENDER
«Det lyser i stille grender» er en av våre
mest kjente julesalmer. I historisk sammenheng er den også å anse som relativt ny
sammenlignet med mange andre kjente
julesalmer. Teksten er opprinnelig et dikt
skrevet av Jakob Sande til juleheftet
«Jul i Sunnfjord» fra 1931 med tittelen
«Julekveld». Jakob Sande var ikke selv
spesielt fornøyd med diktet, og da den
bergenske organisten Lars Søraas d. y. tok
kontakt med Sande i 1948 for å utgi det i en
sangbok hadde Sande glemt at han hadde
skrevet noe juledikt. Heldigvis for oss fikk
Søraas tillatelse til å utgi diktet sammen
med melodien han hadde komponert.

2. Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall, som
kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
3. Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
4. Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny,
5. den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.

1. Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusene barnehender
mot himmelen ljosa held.

Hilsen fra kirkevergen i Grue
Mitt første år som Kirkeverge i Grue har
vært både utfordrende og spennende, og selv
om 2018 går mot slutten er det mange
begivenheter som gjenstår før vi går inn i
et nytt år. Det har vært mye å sette seg inn
i og jeg må derfor rette en stor takk til alle
ansatte, frivillige, ulike råd, utvalg og
kommunen for den hjelp og bistand dere
har gitt meg. I slutten av november er det
bispevisitas og jeg oppfordrer alle til å

besøke noen av de mange arrangementene
som gjennomføres i forbindelse med dette.
Kom gjerne også en tur innom å se våre
nye lokaler som ligger i kjelleren til Grue
Sparebank (der biblioteket tidligere var).
Jeg vil til slutt benytte anledningen til å
ønske alle en God jul og et godt nytt år.
Tore Ellefsen

Vi takker for et godt samarbeidsår!
Vi ønsker alle i Grue og Grue Finnskog
en riktig god julehelg og et godt nytt år!
Hilsen Grue Finnskog Menighetsråd
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Dikt

- sendt inn av
Mathis Gulaker Christiansen

Høsten er ankommet og vinteren er nær.
Nå må vi begynne å ha på tykkere klær.
Vinteren er mørk, så ha med en lykt i din lomme.
Først må du sjekke at batteriene ikke er tomme.
Første del av vinteren er juletiden, så klart.
Får da håpe at det i år ikke er bart,
for snøen er vakker, hvit og ren. 			
Da man kommer i februar 				
vil man glede seg til å endelig se plen. 		
For all del blir det jo også et nytt år! 			
Av alt som går, så er mitt nyttårsløfte å få kraftfulle lår.

BISPEVISITAS I GRUE, 27.-29. NOVEMBER OG 2. DESEMBER
Åpne arrangementer:
DATO/STED		HVA FOREGÅR					TID
27. november
Grue Finnskog kirke
Morgenbønn					
09.00
Svullrya barnehage
Besøk						09.30
Eldrehuset Svullrya
Lunsj						13.30 		
				– Foredrag 							
				
– Orientering om Eldrehuset 			
				
– Hilsen andakt ved biskop Solveig Fiske 				
				
– Stedsutvikling Svullrya ved Anita S. Goplen
				– Middag 						
Grue Finnskog kirke
Kulturkveld					19.30
28. november
Grue kirke		Morgenbønn					08.30 		
Grue kirke		
Adventsamling med barnehagene 			
09.30 		
Grue Frivillighetssentral
Bruktikk og strikkekafé				
10.30 		
Kirkestua		
Møte med diakonien med lunsj 			
11.30 		
Kirkekontoret		
Offisiell åpning av nytt kontor 			
16.00 		
Grue Rådhus Festsal
Middag						18.00
Grue kino		
Utenforskap og innenforskap – fellesskap for		
19.30 		
				
de mange eller de få
29. november
Kirkekontoret		Morgenbønn					09.00 		
Grue Alders- og sykehjem Besøk og andakt					
11.00		
				Lunsj i peisestua					12.00
Grue Service		Om Grue Service					13.15
Frivillighetens hus		Middag						15.00 		
Frivillighetens hus		
Møte med frivillige organisasjoner 			
16.00 		
Grue kirke		Kulturkveld					19.00
2. desember
Grue kirke		Visitasgudstjeneste				11.00
Grue Rådhus festsal
Visitasforedrag og kirkekaffe 			
12.30
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Konserter og aktiviteter i Grue og
Grue Finnskog i november/desember:
DATO/STED
ARRANGEMENT				TID
24. nov.		Aktivitetsklubb Grinder				11-13
25. nov.		
Gudstjeneste Grue kirke, 4-årsbok			
11.00
			
Gudstjenes-te Grue Finnskog kirke 4-årsbok		
13.00
27. nov. 		
Bispevisitas – se eget program						
			Menighetsrådsmøte Grue Finnskog			17.00
28. nov. 		
Bispevisitas – se eget program
29. nov.		
Bispevisitas – se eget program						
			Menighetsrådsmøte Grue				18.00
2. des.		
Visitasgudstjeneste Grue kirke			
11.00
		
			
Grue Finnskog kirke – Vi synger jula inn		
16.00
4. des.		
Diakonitreff i Kirkestua – «Grautfest»					
			
Grue kirke Dåpssamling
8. des.		
Aktivitetsklubb Grinder				
11-13
			
Grue Finnskog kirke – Finnskogkonsertene		
16.00 			
			
med Anne Marit Jacobsen og Sinikka Langeland: 				
			
Fra Is-tid til Nåtid- Hans Børli 100 år
9. des.		
Grue kirke: Julekonsert med Trine Rein		
17.00
13. des.		
Grue kirke – Vi synger og spiller jula inn		
18.00
15. des.		
Holmgård: Gløggkonsert med Ida Kristin Kilen
12.00			
			
og Gruekoret				
og 14.00
16. des.		
Grue kirke: Lysmesse
18. des.		
Grue kirke: Konsert: Mariann Aas Hansen		
19.00
21. des. 		
Grue kirke: Solungoperaen
24. des.		
Grue Alders- og sykehjem: Julegudstjenester fra
12.00			
			
Grue Finnskog kirke: Julegudstjeneste		
14.00			
			Grue kirke: Julegudstjeneste			16.00
25. des.		
Grue kirke: Første juledag				
12.00
30. des.		
Grue Finnskog kirke: Romjulssøndag		
11.00
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Jeg stemmer på at disse sangene
må forbys i barnehager og skoler
1) Alle fugler (små de er): Det er de jo slett
ikke. Elevene bør få lære at det også finnes
store fugler, som struts og pingvin. Jeg vil
reservere meg mot denne sangen.
2) Bjørnen sover: Denne sangen begynner bra
når den lærer barna at bjørnen sover og ikke
er farlig. Men er det nødvendig skremme dem
med at «man kan jo aldri være trygg»? Dette
bidrar til unødig bjørnefrykt. Jeg reserverer meg.
3) Bro, bro brille: «Den som kommer aller
sist, skal i den sorte gryte»: Kulturell
appropriasjon på sitt verste. Nordmenn bør
ikke stjele kulturen til fattige og undertrykte
kannibaler. Jeg reserverer meg.
4) En bussjåfør, en bussjåfør: Tenk på vesle,
mutte Andrea på syv år, som drømmer om å
bli bussjåfør. Bør vi fortelle henne at
bussjåfører må være menn, attpåtil menn med
godt humør? Jeg reserverer meg.
4) Mikkel rev: «Skrev et brev, sendte det til
månen»: Denne sangen skaper urealistiske
forventninger til Posten, som allerede sliter
mer enn nok med å levere til Bygde-Norge.
Jeg reserverer meg.
5) Nede på stasjonen: Begynner også bra
«STÅR alle togene så pent på rad» så sklir
det ut «Mannen på lokomotivet sveier på et
håndtak. Tøff, tøff, tøff, tøff, TOGET GÅR.» Dette
er utvilsomt villedende markedsføring som kan
bekreftes av oss som daglig pendler med
#NSB. Jeg reserverer meg!!!
6) Ta den ring og la den vandre. Fra den
ene til den andre..
- Rart det er mye skilsmisser?
Jeg reserverer meg!
7) Slå på ring slå på ring, slå på hvem
du vil, slå på kjæresten din om du vil, og
den du slår på, slår du så hardt så hardt!!
- Må si jeg syntes den er verst!
Oppfordrer til vold! Jeg reserverer meg!
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lønn

av Tore Hestbråten
Det gamle paret står
ved kirkegårdens lønn.
– Der har de stått
så mange ganger før.
Han støtter henne varsomt;
de har så tung en bør,
for under stenen
hviler deres sønn.
- Hvorfor gikk du fra oss?
– Hva var det som ble galt?
– Kunne vi ha hjulpet deg i nøden?
Skyld og savn og anger
er alt som blir igjen,
når den som står deg nærmest,
velger døden.

VÅG Å VÆRE
av Hans Olav Mørk (1956 - )

Våg å være ærlig
våg å være fri
våg å føle det du gjør
si det du vil si.
Kanskje de som holder munn
er reddere enn deg?
Der hvor alt er gått i lås
må noen åpne vei.
Våg å være sårbar
ingen er av stein.
Våg å vise hvor du står,
stå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om
og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt
er svakest likevel?
Våg å være nykter
Våg å leve nå.
Syng, om det er det du vil gråt litt om du må.
Tiden er for kort til flukt,
bruk den mens du kan.
Noen trenger alt du er
og at du er sann!
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Slekters gang

Døpte i Grue kirke
14. oktober

Zara Weldingh Melsås		 f. 06.06.2018

Vigde i Grue kirke
13. oktober

Lisa Mikkelsen og Hans Ingar Rauken

Døde i Grue sokn.

Oddbjørg Nymoen		
Astri Sjaatil		
Reidar Vesterbakk		
Per Grinden		
Ingrid Dahler		

f. 1923
f. 1929
f. 1923
f. 1953
f. 1927

Finn Tryland		
Kåre Brenna		
Tormod Gule		
Per Arne Flåseth		

f. 1934
f. 1939
f. 1926
f. 1940

Døde i Grue Finnskog kirke

Bodil Charlotte Lukashaugen		 f. 1924
Alf Kåre Persvangen		 f. 1942

Takkeannonser
Takk for fin blomst og besøk på min fødselsdag.
Astrid Voldsnes
Takk for blomster på dagen.
Trygve Halvorsen
Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Eldar Økstad
Hjertelig takk for nydelig blomst til min
80-årsdag.
Sigrid Vanndal
Takk for blomst på min 80-årsdag.
Magne Rismoen
En hjertelig takk for den hyggelige blomsterhilsen
jeg fikk fra diakoniutvalget i Grue menighet til min
80-årsdag.
Sven R. Gjems
Takker for oppmerksomheten på min 85-årsdag.
Med vennlig hilsen Nils Iversen
Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på min
90-årsdag.
Else Hagen
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Tusen takk for fin blomst og gratulasjon på
95-årsdagen.
Olaug Hansen
Hjertelig takk til Diakoniutvalget for den fine
blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Asbjørg Snapa
Takk for fin blomst og hyggelig besøk på
90-årsdagen min.
Magne Ottesen
Til Ingrid Revholts etterlatte
Grue Finnskog Eldrehusforening takker så mye for
pengegaven i anledning Ingrid Revholts bortgang
Vennlig hilsen Styret i Grue Finnskog Eldrehusforening
Vi retter en stor takk til Gerd Bergsløkkens
etterlatte: Grue Frivilligsentral «Møteplassen»
takker så mye for pengegaven gitt i anledning
Gerd Bergsløkkens bortgang.
På vegne av oss alle, Turid og Line
Til Bodil Lukashaugens etterlatte.
Tusen takk for pengegaven i anledning
Bodil Lukashaugens bortgang.
Støtteforeningen Grue alders- og sykehjem
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Benytt gjerne blomsterkort ved begravelser!
Grue: Kortene føres av Grue Sparebank og
Sparebanken Hedmark. De koster kr. 100,-.
Grue Finnskog: Blomsterkortene på Grue
Finnskog koster kr. 100,-, og er å få kjøpt i Grue
Finnskog Forbruksforening.
Inntekten av salget går til menighetsrådenes
blomsterfond, som bl.a. brukes til utsmykking i
kirkene.
Det er selvfølgelig anledning til å gi mer,
selv om minsteprisen nå er kr. 100,-.

GRUE PRESTEGJELD
Grue Kirkekontor, postboks 73, 2261 Kirkenær
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: 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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2. desember, 1. s. i advent
Matt 21, 10-17
GRUE KIRKE KL. 11.00
Visitasgudstjeneste med
Biskop Solveig Fiske m.fl.

25. desember, 1. juledag
Joh 1, 1-14
GRUE KIRKE KL. 12.00
Høymesse. Takkoffer: Egen
menighet

13. desember, Luciadagen
Joh 16, 21-24
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Vi synger og spiller julen inn.

30. desember, Romjulssøndag
Luk 2, 25-35
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00. Høymesse
Takkoffer: Egen menighet

16. desember, 3. s. i advent
Joh 5, 31-36
GRUE KIRKE KL. 18.00
Lysmesse med konfirmantene.
24. desember, Julaften
Luk 2, 1-20
GRUE ALDERS-OG
SYKEHJEM
Første etasje kl. 11.30
Andre etasje kl. 12.00
Forenklet gudstjeneste.
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 14.00. Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
GRUE KIRKE KL. 16.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

13. januar, 2. s. i
åpenbaringstiden
Joh 1, 29-34
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Egen menighet
20. januar, 3. s. i
åpenbaringstiden
Joh 1, 15-18
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer:
Kirkemusikalsk utvalg
3. februar, 5. s. i
åpenbaringstiden
Joh 5, 1-15
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer: Egen
menighet

10. februar, 6. s. i
åpenbaringstiden
Mark 13, 21-27
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00. Høymesse.
Tårnagenter. Takkoffer:
Egen menighet
24. februar, 2. s i faste
Luk 9, 28-36
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer:
Knutepunktet
3. mars, Fastelavenssøndag
Luk 18, 31-35
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer:
Trosopplæringsutvalget
6. mars, Askeonsdag
Mark 2, 18-20
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Askeonsdagsmesse.
10. mars, 1. s. i faste
Matt 26, 36-45
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer:
Diakoniutvalget.
Med forbehold om endringer.

