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Fra redaktøren
I høstlige timer er det ikke alltid så lett å
finne noe oppbyggelig å skrive om. Det blir
altfor mye informasjon om høyere rente,
krigshissere, handelskriger og andre mer
brutale kriger, mindre til de som har lite og
mer til de som har mye, mistenkeliggjøring
av tannregulering, druknende flyktninger,
polar-is som smelter, veier som ikke blir
bygget og skuffelser over valgresultat – med
mye mere!
Og for meg personlig er jeg – og mener vi
– inne i den måneden som synes gråest og
mest slitsom av alle måneder – november!
Det er noe med at klokka er blitt flyttet en
time tilbake, alt blir liksom mørkere enn
nødvendig.
Da blir det viktig å finne fram til noe som
lyser opp i tilværelsen. Dette er årstida da
jeg ordner opp i minner og bilder fra våren
og sommeren som gikk så altfor fort. Og så
blir jeg glad og lys til sinns likevel, for hva
har jeg ikke fått være med på:
- møte med 19 av 27 medstudenter fra
lærerskolen for 52 år siden i kulturbygda
Vågå med kulturopplevelser på rekke
og rad – dette var en solskinnsstund av
de sjeldne.
- opplevelsen av Jæren i solskinn, en helt
ny del av Norge for meg, med kultur,
natur og mennesker og varme tanker går
til gjestfriheten på Nærbø!
- oppleve bergstaden Røros sammen med
gode dansevenner i folkedanslaget Rondo

Grue menighetsblad nr. 5 • 2019
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- besøk av kanadiske slektninger som sier
at sølvelgen i Stor-Elvdal er finest! Da
blir jeg glad inni meg! «Krig» kan vinnes
på så mange vis….
- tur til Telemark med Grue Finnskog
Sangkor med venner. Med gode venner er
det alltid moro å dra på tur.
- Nord-Makedonia og Albania med Norsk
Tur og Grue Sparebank, en tur med
innhold! Den glømmer jeg ikke så lett,
mest fordi jeg lærte så mye og fikk
bekreftet at jeg har fordommer som jeg
nå kan gjøre noe med!
Så alt i alt er det mye å være glad for. For
alle som driver jordbruk tror jeg også at året
har gjort mange litt glade. Og hvem bør en
takk? Vårherre, kanskje?
Og så kom månedsskiftet med tre gode,
varme opplevelser; salmekveld i Grue kirke,
minnegudstjenester i begge kirkene våre
med vakker sang og musikk og lavmælte,
men gode ord fra Morten prest. Kirkegårdene var vakre disse kveldene.
Og så er det noe med at når november er
over, så kommer desember, alle lysene og
forventningene mot jul! November er ikke
så verst likevel. Ha en fortreffelig desember
og julehelg!

Bjørn Nyland
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Juleandakt
Jula ringes inn. Ut over by og land høres
tonen som salmedikteren Grundtvig
formidler:
Julen er kommet med
solhverv for hjertene bange.
Dette er et glederikt bud. Håp, trøst, mot
og gnist til hjertene bange. Grundtvig
skrev det slik midt på 1800-tallet. Livet
var sammensatt den gangen som nå. Men
det skjer noe stort og vakkert med barnet
som fødes. Det er som når dører mot alle
odds stilles på gløtt i en vanskelig situasjon
der gode løsninger ikke uten videre er
tydelige. Her er vi i nærheten av budskapet
om Jesusbarnets livgivende og trøstefulle
nærvær midt i blant oss.
Julebudskapet er brakt videre gjennom
generasjoner. Dynnasteinen på Hadeland
fra tidlig på 1000-tallet formidler hvordan
juleevangeliet er brakt videre. Bildescenene
som er risset inn, viser ingen majestetisk
guddom, men et nyfødt barn som blir
tilbedt. Vi ser Betlehemsstjerna i toppen,
stallen med Jesusbarnet og Maria og de
hellige tre konger som kommer ridende.
De kommer for å tilbe Jesusbarnet og blir
påminnet Guds nærvær.
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Kim, alle klokker!
Mennesker hører sammen på tvers av
geografi og tid. Sammen minnes vi om å
rekke og gi hverandre handa og uttrykke
vilje og ønske om å bygge felles fremtid.
Felles fremtid i et grensesprengende
fellesskap med rettferdighet lokalt og
globalt.
Jula er ei annerledes tid. Ei tid som er
overskridende i tid og innhold. Kristi
kjærlige lys holder oss fast i sannhet og håp.
Juleevangeliet setter oss nær til naturen,
livet, skaperkreftene og til tidligere
generasjoner, de som er gått ut av tida før
oss. Våre forskjellige tradisjoner knytter oss
sammen med det som var og det som er. Vi
inviteres til å synge julens mysterium med
englene:
Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden
blant mennesker
som Gud har glede i!
Jesusbarnets livgivende og trøstefulle
nærvær er midt i blant oss.
Velsignet julehøytid ønskes dere alle!
Biskop Solveig Fiske
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Suksessfull Grueturnering
Nok en gang ble Grueturneringen en stor
suksess, både sportslig og værmessig.
Nærmere 300 lag deltok, og innbyggertallet
i Grue doblet seg denne helga i august. Et
jentelag fra Grue kom helt til A-sluttspillet,
men tapte der på loddtrekning.

Julehilsen fra
Grue Menighetsråd
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom.
Der samles mine tanker som i sin hovedsum,
Der er min lengsel hjemme, der har
min tro sin skatt. Jeg kan deg aldri
glemme – velsignet julenatt-

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Men guttelaget fra Grue, som også gjorde
det bra i årets Norway Cup, vant like godt
sin klasse i årets Grueturnering. De spilte sine
kamper på den nye kunstgressbanen som har
kostet 2,4 millioner kroner!

Julehilsen

Takker for det gode samarbeidet!
Vi ønsker alle i Grue og Grue Finnskog
en riktig god jul og et godt nytt år!
Hilsen Grue Finnskog menighetsråd

Med dette fine juleverset ønsker jeg
dere alle ei god og fredelig jul.
Hilsen Solveig Petra, leder
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Grue Sanitetsforening
JULETREFEST
Arrangeres 09.01.2020 på Skaslien
kl. 17.00. Det blir middag med dessert,
musikk og gang rundt juletreet.
Kaffe og kringle. Utlodning.
Påmelding innen 21.12.2019 til:
Grete Torill Nymoen: 41 33 98 38.

Høsttakkefest - Stabburet
Skara 29. september

Velkommen!

VARMESTUA
Grue menighetsråd har i samarbeid med Grue
Frivilligsentral startet opp en enkel form for
kafe på Frivillighetens Hus. Foreløpig er nok
Varmestua ikke så godt kjent, men det håper
vi at den blir.
Annen hver torsdag fra 16.00 til 19.00 er den
åpen. Varmestua skal være en møteplass for
mennesker i Grue som kanskje opplever at de
ikke har så mange steder å gå. Noen frivillige
bidrar med å holde lokalene åpne og andre
praktisk med mat. Men alle sammen bidrar
vi med oss selv og at vi møtes rundt bordet
for å spise litt sammen og snakke om stort
og smått.
Datoer fram mot jul er:
28. november og 19. desember.

Takk!

Til alle som i årets løp har
bidratt med pengegaver og
ros til Grue Menighetsblad:
Hjertelig takk – det
varmer og inspirerer!
Med hilsener og ønsker
om en riktig god jul fra
redaksjonen

Velkommen!
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DET SKJER I GRUE OG GRUE
FINNSKOG I DESEMBER

Dato
Arrangement		 TID
1. des.
Grue Finnskog kirke – Synge julen inn		 16.00					
		
Grue kirke – Lysmesse		 18.00
3. des.
Diakonitreff i kirkestua: Grautfest		 11-14
8. des.
Grue kirke – Julekonsert med Trine Rein		 17.00
13. des.
Grue kirke – Synge julen inn		 18.00
14. des.
Holmgård: Gløggkonserter		 12.00
			
og 14.00
15. des.
Grue kirke – Høymesse		 11.00
15. des.
Aktivitetsklubb på Grinder med småbarnsang		 13-15
15. des.
Grue kirke – Konsert med Elias Akselsen		 18.00
18. des.
Grue kirke – Konsert med Mariann Aas Hansen		 19.00
19. des.
Frivillighetens Hus – Varmestue		 16.00
21. des.
Grue kirke – Julekonsert - Vår Jul 		 19.00		
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: Høymesse		 12.00
29. des.
Grue Finnskog kirke: Romjulssøndag		 11.00

5 0 ÅRS
KONFIRM
ANTER
I GRUE FIN
NSKOG
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Tirana i morgensol.

Nedturen fra Samuels festning i Ohrid.

Utsikt fra Sari Salltik
over byen Krujë.

Med Grue Sparebank og Norsk Tur
til Albania og Nord-Makedonia
24. september – 2. oktober
Tirsdag 24. september kl. 08.30 setter bussen
med 24 forventningsfulle solunger kursen for
Gardermoen. Bankens egen reiseleder Anne
Cath Mella orienterte kort om reisa med
flybytte i Istanbul fram til Tirana i Albania.
I Istanbul ble vi overveldet over størrelsen på
flyplassen og over manglende informasjon om
hvor vi fikk tak i nye boarding-kort. Men det
gikk bra, og i sikkerhetskontrollen blinket og
pep det hver gang en solung gikk gjennom
kontrollen!
På flyplassen møtte vi vår – viste det seg –
utmerkede guide Knut Bjoraa. Språk-kyndig
og reisevant i Albania gjorde at turen ble så
fantastisk som den ble. Bussjåføren vår,
Alban, loste oss hver dag trygt fram på travle
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motorveier, trange gater og opp og ned bratte
og smale fjellveier.
Onsdag var det utflukt til Sari Salltik-fjellet og
Krujë. Utsikten fra Sari Salltik ned mot Krujë
var «magesugende». I Krujë vandret vi gjennom festningen og det etnografiske museet før
de utallige innholdsrike salgsbodene lokket oss
til å bruke nyervervede LEK, myntenheten i
Albania. Utmerket lunsj og underholdning
i form av sang og dans fra albanske
folkloredansere – som dessuten lokket oss ut
på dansegolvet!
Ohrid-sjøen ligger på grensen mellom Albania
og Nord-Makedonia. Denne fem millioner år
gamle innsjøen og området omkring står på
verdensarvlista. Etter smakfull lunsj i Sveti
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Naum ble alle med på båttur på den grunne
lagunen der det krystallklare vannet delvis
kommer opp fra grunnen, en nesten magisk
opplevelse i lett regndryss – eneste våte dag
på hele turen.
Fredagen i Ohrid tok vi oss opp til Samuels
festning, opp til storslagen utsikt – og ned til
Sveti Jovan Kaneo, et av områdets mest
fotograferte steder. En forfriskende båttur avsluttet rundturen, og middagen på restaurant
Belvedere var nok en kulinarisk opplevelse.

Festning med museum i Krujë.

Lørdag fullførte vi bussreisen rundt hele
Ohridsjøen. Turen tok oss gjennom en region
full av små innsjøer, men også til «Stalin City»,
senter for albansk oljeutvinning og et nærmest
spøkelsesaktig område med falleferdige fabrikker og stillestående oljepumper. Solid lunsj i
restaurant Klea før turen til vårt endelige
hotell i Golem – Hotel Klajdi, 10 meter fra
Adriaterhavets badevann!
Søndag var hviledag, ikke minst for guide og
sjåfør. Det ble litt vandring på strandpromenaden
for noen, handletur for andre, latmannsliv på
stranda for de fleste, og til en forandring måtte
vi finne fram til lunsjsteder sjøl. En hyggelig
restaurant hadde til og med meny på norsk!

Albanske folkemusikere og -dansere.

Mandag formiddag: mer avslappende sol- og
bademuligheter! Det var utrolig langgrunt i
sjøen, men forfriskende! Etter lunsj gikk turen
til Dürres der det ble vandring gjennom både
romersk og gresk historie. Middagen på fiskerestauranten Arturo ble utfordrende for flere,
med blåskjell, «pasta frutti del mare», helstekt
havabbor – og heldigvis nydelig is til dessert.
Men så lenge det er så raust med drikke til
maten, så klager ingen!
Tirsdag gikk turen til Kallmeti-distriktet og
en familiedrevet vin- og olivengård. Vi fikk
prøvesmake på produktene, og med rikelig
med ost og oliven og avsluttende raki var vi
mørnet nok for å handle med oss eksemplarer
hjem! Det var nesten overflødig med lunsj på
restaurant Mrizi Zanave, men med enda flere
nye opplevelser i både smak og mengde!
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Magisk båttur på kilden Black Dream som forsyner
Ohridsjøen med friskt vann.
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o.
Sveti Jovan Kane

Strandpromenaden i Ohrid.

Utenfor hotelle

t i Tirana.

De gamle guder
var gjømt bort Lenin, Stalin og
Hodza.

Kjærlighet tilgjengelig.
Kontraster i Dürres.

Med Knut og
Anne Cath på
flyplassen i Tirana
på vei hjem.

Tilbake på hotellet ble det avslutningsmiddag
og overrasket ble nok dagens jubilant, Liv, da
det ble invitert ut til langbord ved bassenget
der det ble bursdagssang, presang og godt med
drikke til alle taler og skåleviser. Det var en
super avslutning på ei opplevelsesrik uke.
For onsdag morgen var det full utsjekking fra
hotellet, til flyplassen og innsjekking og farvel
med Alban sjåfør, og denne gangen gikk det
enklere med nye boardingkort i Istanbul. Det å
få hjelp med rullestol eller annen transport må
visst bestilles i forveien, ingen akuttsituasjon,
takk!, men takket være vår guide Knut ble det
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i hvert fall en ordning på Gardermoen.
All bagasje kom – hurra! Og i tussmørket
rullet bussen vår inn bak banken, og alle
forsvant litt etter litt hver til sitt, etter mange
klemmer og samværs-takk!
Stor takk til Grue Sparebank, Norsk Tur og
våre to reiseledere Knut og Anne Cath.!
Hvordan skal en slik tur toppes, tro? Vi får
vel se om et par år?
Tekst etter hukommelsen: Bjørn Nyland
Bilder: Bjørn Nyland/Genadi Sandberg
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Amazing Grace
– En nåde underfull og stor – månedens salme i oktober 2017
Under feiringen av Reformasjonen i 2017 ble
denne salmen valgt som spesielt egnet fordi
den legger så stor vekt på nåde. Den er
oversatt eller gjendiktet til utallige språk.

amerikanske sørstatene. Trond H. F. Kvernos
fine firstemmige sats finnes i salmeboka, mens
Gruekoret benytter seg av en flott korversjon
av engelsk-mannen John Rutter.

Forfatteren til originalen er engelskmannen
John Newton (1725-1807). Han levde som
sjømann og soldat i mange år før han opplevde en religiøs oppvåkning, begynte å
studere teologi og ble etter hvert prest i den
anglikanske kirke.
						
Denne spesielle salmen ble skrevet til en
preken på nyttårsdagen i 1773. Den ble først
stor i USA på tidlige 1800-tallet, men først
langt ut på 1960-tallet ble den for alvor kjent
over hele Europa, også i Norge. Trygve
Bjerkreims norske tekst fra 1966 gjengis her,
men Bodvar Schjelderups «Kom, kom og hør
et gledens ord» og Edvard Hoems «Forunderleg, eit vrak som meg» er også vakre variasjoner av denne flotte sangen. Klangbunnen i
«Amazing Grace» finner en i Lukas 15, 11-32,
om den bortkomne sønnen.

Å nåde underfull og stor
Som fann meg i mi synd!
So arm eg var, men ved Guds ord.
Eg ser som før var blind.

Det er komponert mer enn 20 ulike melodier
til John Newtons tekst. Opphavet til den
opprinnelige melodien er ikke kjent, men
blir betraktet som en folkemelodi i de

Om tusen år der frå oss renn,
I lovsong sæl og still,
Me like mange år har enn
Som då vår song tok til!

Guds nåde tok den angsten bort
Som synda hadde skapt.
Kor det var sælt, kor det var stort
For meg som var fortapt!
Eg gløymer ei den første gong
Då eg fekk venda om.
Då braut han fram, den nye song.
Då eg til trua kom.
Igjennom farer gjekk min veg.
Gud fridde meg frå deim.
Det nåden var som berga meg.
Og vil meg bera heim.

Innhentet informasjon ved Bjørn Nyland
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Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær
Tlf: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no

Tlf.: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no • www.glomdalmaskin.no
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Bank.
Og deg.
deg.
Bank. Forsikring.
Forsikring. Og
Tilbyr juridiske tjenester innfor
følgende hovedområder
• Eiendomsmegling, skifte
etter ekteskap og ugift samliv
og ved oppgjør av dødsbo.
• Bistår i straffesaker.
God erfaring innenfor barnefordeling, trygde- og arbeidsrett.

Tlf.: 62 94 83 20

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

Lenas Salong

Ann Kristin Harbosen AS
Bønderneshus, Begravelsesbyrå
og Blomsterbinderi
Tlf. 62 94 53 14
Tlf
924 46 373
Eldresenteret,
2256 Grue Finnskog

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

- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

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

Sole Blomster AS
Blomster til
alle anledninger.

Jubileum

Vi spanderer velkomstdrinken
- ta kontakt for jubileumsmeny

Salg av nye gravsteiner, benkeplater, kantstein

utfører
navnetilføyelse,
Tlf:og62mur.
94Vi66
66 •også
www.skaslien.no
oppussing, bolting ,og oppretting av
gravminner.
Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209 2270 Flisa
Tlf : 91740376
E-post:prod@flisasteinindustri.no

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

33

2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60
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«Frihet til å lære»
Solør Montessoribarnehage og skole tilbyr heldags barnehage
og gratis grunnskoleopplæring. Vi er genuint opptatt av at hvert
barn er unikt, kompetent og sårbart. Godt samarbeid mellom
barnehage, skole og ungdomsskole.
Ta kontakt
Lisbeth Moe 40 02 83 41
Lisbeth.moe@solormontessori.no
Eller søk opp Solør Montessori på Facebook

Velkommen til et Gjestgiveri med tradisjoner
Hos oss kan du spise godt, holde ditt selskap - for
små og store anledninger. Overnatting i hyggelige
hotellrom.
Bestille for
catering
og kald mat.
-se
vår nettside
vårevarm
arrangementKurs – og møtelokaler.

Nyt førjulstiden!

www.skaslien.no
gjestgiveri@skaslien.no
• tlf. 62946666
www.skaslien.no • gjestgiveri@skaslien.no
tlf.: 62 94 66 66

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85
E-post: post@sandermoen.no
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Sparing er verdens beste ide!
Uansett hva du sparer til, kan fondssparing hjelpe deg til å realisere planene. Et lite beløp hver måned kan bli
til en stor sum etter noen år.
Vi hjelper deg å ta gode valg
Gærbra bank fær vanli’ fælk
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62 94 91 00
epost@gruesparebank.no

En alliansebank i
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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
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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 • 2019

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

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

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Finnskogen er unik og må oppleves!

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Tlf. + 47 901 75 084

www.finnskogen.no – eva@finnskogen.no

GPS: 60O25’30.5”N12O24’06.5”E
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KIRKEVALGET
GRUE MENIGHETSRÅD

GRUE FINNSKOG

Faste medlemmer
• Anita Ødegården
• Olav Skyrud
• Ola Lilleåsen
• Solveig Petra Hansen
• Reidun Synøve Fjeld Carlsen
• Kim André Lindberget

Faste medlemmer:
• Inger-Lise Korbøl
• Bjørn Olav Waalberg
• Tove Elisabeth Nygård
• Turid Spangen Wilhelmsen

Varamedlemmer
• Lill-Anni Velten
• Kjersti Nicolaysen
• Stina Mari Lønmo
• May Liss Sørlie Rismoen
• Anne Hammer

Varamedlemmer
• Rubi Synøve Jensen
Bøhmer
• Hege Løvberg
• Roger Hansen
• Liv Busch
• Sven Bundli
Alle foto: Kim André Lindberget

Til deg som blir 10 år i 2019
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 2019. Vi møtes i Grue Finnskog
kirke lørdag 7. desember og avslutter i Grue
Finnskog kirke med gudstjeneste på søndag
8. desember. Følg med, invitasjon og program
kommer i posten.
Mvh Anita Ødegården trosopplærer
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Døpt på en mandag, konfirmert på en
tirsdag, gift på en onsdag
av Morten Stensberg

De færreste er døpt på en mandag, antakelig
ingen konfirmert på en tirsdag, muligens er
noen gift på en onsdag.
Mange kommer til kirka i forbindelse med
de store dagene i livet, dåp, konfirmasjon,
vigsel og gravferd. Kirkerommet er et rom
som rommer hele livet, fra begynnelse til død,
noen hendelser vekker glede, takknemlighet
og opplevelse av mening, andre sorg, uro og
mangel på mening.
Av handlingene, dåp, konfirmasjon, vigsel og
gravferd er det bare den siste som skjer på en
hverdag. Gjennom det som skjer denne dagen
blir hverdagen forvandlet til en annen dag fordi
det skjer noe vi ikke gjør hver dag – heldig vis.
At vi har gravferder på ukedager er blitt
opplagt, det er slik det er. Slik kan det egentlig
være med dåp og vigsel også. Kanskje har du
tenkt at dåp og vigsel ikke er aktuelt, for det er
så mye praktisk å ordne i forkant. Det trenger
det faktisk ikke å være.
Det går an å ha både dåp og vigsel på en
hverdag, kanskje formiddagen er et godt tidspunkt? Eller hva med kveld eller ettermiddag?
Mange par opplever at forventningene til
hvordan en barnedåp eller vigsel skal være er
så høye at de ikke har overskudd eller penger
nok til å gjennomføre det. Dessuten, om en
har vært samboere i mange år, er det kanskje
ikke like naturlig for alle å ha et tradisjonelt
bryllup. Men hva med å feire litt likevel, hva
med å si ja til hverandre noen gode venners
påhør? Kanskje kan en vigsel være en måte å
si takk til hverandre på, se tilbake på det som
har vært og skape forventning om det som
ligger foran.
En dåp eller en vigsel blir like sterkt og fin om
en velger en enklere variant. «Less is more»,
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heter det i en reklame. For noen kan det til og
med være aktuelt å kombinere dåp og vigsel, det er en mulighet vi i Grue og Grue Finnskog
menigheter gjerne vil slå et slag for.
Men tilbake til hva som trengs.
I forbindelse med dåp trengs følgende:
• Dåpsbarn, foreldre, faddere (2 stk),
kirkerom og en prest.
I forbindelse med vigsel er det nesten samme
innhold:
• Brudepar, forlovere (2. stk) og en prest.
Det er mulig å gjennomføre vigselen andre
steder enn i kirka, det viktigste er at selve
handlingen ikke får preg av et stunt, kanskje
noen gjøre det hjemme, på hytta eller en annen
plass som betyr mye?
At en inkluderer familie, venner og kjente er
selvsagt hyggelig, men det er ikke noe en må
gjøre for å ha hverken dåp eller vigsel. Det er
fullt ut mulig å velge den minimumsvarianten
som er beskrevet ovenfor.
Når det gjelder konfirmasjon skulle vi i kirka
ønske oss at det ble større fokus på festen, fellesskapet og samværet enn gavene og at alt må
være stort, flott og ta seg fint ut. Det gjelder
egentlig for dåp og vigsel også.
Det enkleste gir oss ofte muligheten til å være
tilstede i det som skjer, med hele oss.
Ønsker du dåp, vigsel eller konfirmasjon av en
enklere typen, ta kontakt med kirkekontoret,
vi stiller gjerne opp på en hverdag for å lage en
fest av den enklere sorten.
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret eller en
av oss prestene om du ønsker å vite mer!
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Referat

FRA DIAKONITREFF 01.10. 19, KL 11.00 – 14.00.

Det er vanligvis diakonitreff 1. tirsdagen i
måeden, men denne tirsdagen hadde tydligvis
kommet for raskt på mange av våre faste
gjester, for det ble bare 20 frammøtte denne
dagen – til tross for ekstra fin underholdning
av «Lady & Landstrykeren», som ga opptredenen som et bidrag til diakoniutvalgets
arbeid. Men, vi koste oss – vi som fikk høre
dem. For uinnvidde, består «Lady &
Landstrykeren» av Irene Lie Gjelseth med
vokal og Rune Gjelseth med keyboard/vokal,
og tar imot oppdrag til musikalsk underholdning til de fleste anledninger.

ertesuppe og brød som hoveddel før det som
vanlig ble innbudt til et fyldig kakebord til
kaffekosen.

Etter vanlig velkomst fra dagens leder ble det
noen allsanger til oppvarming før «Lady &
Landstrykeren» startet sitt program med å
blande innslag om dem selv og sine aktiviteter
med sin populære musikk på forskjellige arenaer.
Bl.a. samarbeidet med «Orkide - ekspressen»
og dansegallaer i Cha Am, Thailand. De hadde
bl.a. et innslag som het «Heim – et annet sted
på jord», om sjømannskirkas betydning for
utflyttede nordmenn – der , og andre steder i
verden.

Kjærligheten er alltid «alt i alle». Kristendom
er full av lys, men også kamp. Han avsluttet
med at vi tok allsang på «Kjærlighet er lysets
kilde».

Bordverset innledet fellesmåltidet som vanlig.
Men -, denne dagen hadde kjøkkengjengen
funnet på en populær vri med hjemmelaget
Grue menighetsblad nr. 5 • 2019

Sokneprest Morten E. Stensberg besøkte treffet
denne dagen også, og holdt en liten andakt
over temaet i den påfølgende søndags evangelium – Markusevangeliet – hvor Jesus vekker
synagogeforstanderens datter opp fra de døde.
Kristen tro handler om «å slippe taket» i det
fornuftsmessige/åpenbare og ikke forsøke å
forklare for, eller irettesette de som er berørt
av en hendelse.

Dagens gjester startet deretter på en ny og
fyldig avdeling før åresalget som denne dagen
innbragte 1330 kroner – til tross for litt svakt
besøk.
Leder takket for fine innslag fra dagens gjester,
og ønsket som vanlig alle vel hjem og vel møtt
neste treff. Klokka var da passert 14.00.
Tekst og foto: Arne H. Andersen
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REFERAT FRA DIAKONITREFF 03.09.2019, KL 11.00 – 14.00
Dette var 1. treff etter sommerferien, og samlet
besøk denne dagen var 27 personer. Laila
Sagerud ledet møtet denne dagen da Gerd
Saxerud hadde sykdomsforfall. Gjester denne
dagen var Frelsesarmeen med Gunn Johansen
og Inger Meyer Nilsen.
Før Gunn Johansen slapp til med sin 1. avdeling
med andaktsord og sang hadde som vanlig
treffets leder ønsket velkommen og forsamlingen varmet opp med allsang. Dagens
leder leste så en liten «stubb» av Helene
Løvenskiold. Bordverset startet felleslunsjen
ca. 11.45, og prest og organist kom også etter
å ha deltatt på andre arenaer. Sokneprest
Morten E. Stensberg ønsket å starte sitt
innlegg med salmen «Til kjærleik Gud oss
skapte», før han fortsatte med utgangspunkt
i Joh. 5. kap.: «Elsk hverandre ---». Dette

kunne være lettbrukte ord, og noen ganger
føles det for stort. «Ingen har større kjærlighet
enn den som gir livet for sine venner». Jesus
dør av kjærlighet til sine venner. Kjærligheten
er en, men er forskjellig i forhold til hvor den
er rettet. Noen ganger vises kjærligheten på å
gi slipp på «retten» en evt. har i forskjellige
situasjoner og kan kalles den hverdagslige
kjærligheten. Han avsluttet med å la oss synge
«Å leva det er å elska». Ny allsangavdeling
mens bordene ble ryddet før åresalget som
denne dagen innbragte 1630 kroner.
Før fellesskapet ble avsluttet ca. Kl 14.00, med
takk til Frelsesarmeens representanter, var det
igjen en allsangavdeling. Laila Sagerud takket
deretter alle for frammøtet og ønsket vel hjem.
Tekst og foto: Arne H. Andersen

Grue Sanitetsforening
Mammografibussen til Lillestrøm går da
det blir nok påmeldte. Dette gjelder både
medlemmer og ikke medlemmer.
Ring Inger Lise Skarabråten
på telefon: 90 15 29 08
for påmelding
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Bildeglimt fra
Jegermesse
10. oktober

Alle foto: Kim André
Lindberget
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Julesalme
Da den nye salmeboka ble lansert i 2013 var
et av de nye tilskuddene en ny julesalme.
«Velsigna du dag over fjorden», eller
«Nordnorsk julesalme» som nok er det
navnet de flest kjenner, ble tatt inn i varmen
av salmebokkomiteen. Sangen ble opprinnelig
skrevet til en adventsserie på NRK i 1985
som het «Lyset i mørketida», men ble borte
etter at serien sluttet. Rundt 2005 dukket
den opp igjen på ulike konserter, og siden
har den blitt en veldig populær salme.
Innholdsmessig er den varm, jordnær og
upretensiøs, og det sammen med en melodi
som fungerer godt, er nok noe av grunnen
til at den er så godt likt.
Velsigna du dag over fjordan,
velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan,
om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du gav oss,
den dagen du fløtta oss hit,
så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme
i armod og slit.
Vi levde med hua i handa,
men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna:
vi e hardhausa vi som Du.
Nu har vi den hardaste ria,
vi slit med å kare oss frem
mot lyset og adventsti’a,
d’e langt sør til Betlehem.
Guds fred over fjellet og åsen,
la det gro der vi bygge og bor!
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord!
Du ser oss i mørketidslandet.
Du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet
og folket som leve her nord.
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ÅRETS SOMMERTUR MED
GRUE FINNSKOG SANGKOR
Den årlige utflukten for glade sangere i Grue
Finnskog Sangkor – med venner! – gikk i år
til Telemark. Det ble en opplevelsesrik tur
på flere vis: gode hoteller, fantastiske Halvor
og Berg Skysstasjon, museumsbesøk,
kanalferd og teater.
Selvsagt måtte det skje noe uforutsett – seig
biff som ikke lot seg verken skjære eller
fortære og kormedlemmet som nesten kom
ett døgn for sent til avreise!
Det ble stopp på Kongsberg for lunsj og
kort kirkevisitt før hårnålssvingene opp
til Gaustablikk framkalte høydeskrekk og
høylydte panikk-rop. Etter innsjekking og
den seige biffen var det avreise til Krokan
for å overvære «Marispelet» med Grues
egen Sten Bjørge Skaslien Hansrud i rollen
som rikmannssønnen «Bjønn» Til tross for
skadet bein gjorde Sten Bjørge en flott
innsats som «Bjønn», imponerende i det
bratte utendørsanlegget med krykke opp og
ned og i dans! Omgivelsene og scenografien
- helt magisk – anbefales!
Neste dag var industrimuseet på Vemork
målet. Nok en flott opplevelse med en
fenomenal guide som snakket høyt, tydelig
og ikke for fort, ventet til alle var på plass
før informasjonen ble framført.

Informasjon om industriutviklingen var
lærerik, og «tungtvannsaksjonen» ble ikke
mindre imponerende når vi med egne øyne
kunne betrakte det bratte terrenget. Stort
var det å få komme inn i «tungtvannskjelleren», fremdeles ikke helt ferdig for
generelle museumsbesøk, men trolig fra
neste år!
To netter på Straand Hotell i Vrådal var
midt i blinken for et sosialt opphold med
god mat, og stor uteservering der kormedlemmer og venner viste at de kan å
hygge seg både lenge og vel, hele to kvelder.
I Seljord gjorde vi utallige forsøk på å se
«sjøormen», før vi satte kursen for Lunde
og avgang med «Henrik Ibsen» på Telemarkskanalen. Jammen greide alle å komme både
om bord, spise lunsj, studere slusene og
ungdommene som åpnet og lukket dem for
oss og nyte naturen. Ved Spjotodd forlot
selskapet båten som betydelig lettere kunne
fortsette ferden inn til Dalen.
Hjemreisen er alltid en form for nedtur, men
lunsjen på Furulund kro og stopp for is på
Sanngrund gjorde sitt til at returen ikke ble
for nedturpreget. Uansett var det en innholdsrik og særdeles hyggelig sommertur!

3
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Bildeglimt fra
sommerturen
1. Lunsj på Kongsberg
2. Kongsberg kirke
3. Gaustablikk hotell
(på forrige side)
4. Marispelet - alle deltakerne
5. I tungtvannskjelleren
6. Straand Hotell Vrådal
7. Seljordvannet - uten sjøorm
8. I kø for Henrik Ibsen
9. Fascinerende sluser
10. Kveldskos i Vrådal
11. Lunsj Furulund kro
12. Siste stopp - is på Sanngrund
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Du grønne glitrende tre........
«Du grønne glitrende tre, god dag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne, med
julelys og med norske flagg og høyt i toppen
den blanke stjerne! Ja, den må skinne for
den skal minne, ja, den må skinne for den
skal minne oss om vår Gud, oss om vår
Gud» (Salme av Johan Krohn 1866)
Hvor godt er det ikke å se på et ferdig
pyntet jule-tre. Endelig å kunne kjenne på
freden som senker seg. For når treet er
pyntet, ja, da er det jul!
Men vi har enda noen uker til julaften.
Juletrepynten skal snart hentes frem fra
boder, loft og kjellere, tenk – ett år siden
sist! Klarer du huske hva du har i eskene?
Var det noe fra i fjor som knustes? Hvor
mye ny pynt trenger du? Kanskje du har
lyst å gjøre noe nytt i år? Noen nye farger
kanskje? Hvor i stua skal juletreet stå i år?
Hvor er juletrefoten? Hvor høyt skal det
være i år? Hvor mye skal det koste? Skal
du ha gran? Eller furu? Kanskje, edelgran?
Førjulstiden bringer med seg mange
forskjellige typer forberedelser, og det å
forberede juletreet trenger ikke nødvendigvis være en enkel sak å håndtere.
I mange norske hjem blir treet pyntet på
lillejulaften. Og her ligger det mange
tradisjoner bak. Oppgavene er ofte fordelt
på familiens medlemmer – gjerne etter alder.
Hvem som skal henge på hvilken pynt, i
hvilken høyde og i hvilken rekkefølge. Ja,
for rekkefølgen, er viktig. Den aller gjeveste
oppgaven er å få lov å kutte toppen av treet
og plassere stjerna i toppen. Den er jo den
viktigste! Det er en stor ære å få lov å sette
på stjerna.
Bomullsdottene, de husker jeg fra jeg var
liten, de var de gøyeste å legge på. Det skulle
være snøen, det. Og remsene med norske
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flagg……..ja, da var det ikke langt fra tårene
presset på, og hjertet snørte seg sammen i
brystet.
Dette treet, ja, det betyr mye for at det skal
bli jul i stua. Vi tenker, mange av oss, at treet
er for barnas og familiens skyld. Vi ønsker å
skape stemning, fylle stua med lys og varme,
kjenne lukta fra nybakte julekaker og fra
treet. Samme som skjer hvert år. Vi ønsker å
bringe julen inn i huset, familien skal være
sammen og juletreet er sentrum.
Men det er dessverre slik, at for noen er
dette en vond tid. Mange har vonde minner
knyttet opp til den tiden vi er i nå. Førjulstiden kan også bringe med seg uro og bråk.
Denne tiden kan være fylt med angst,
krangling, alkohol og ensomhet. Enkelte
begynner å kvie seg allerede i oktober for de
ukene som er frem mot jul. Noen velger rett
og slett å reise bort for å glemme hele jula.
Ja, det blir rett og slett for mye for enkelte.
Hvor er det vi svikter? Hva er det som går
galt? Hvor er Jesus-barnet blitt av i alt
dette? Dette lille gutte-barnet som ble svøpt,
lagt i en krybbe av hans mor og far. Englene
på marken som sa til hyrdene: «I dag er det
født dere en frelser i Davids by, han er
Messias, Herren». Og den himmelske
hærskare som samlet seg og sang: «Ære
være Gud i det høyeste, og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i» Hvor ligger dette gjemt? Kan vi finne det på
baksiden av det sløret som kalles «hverdag».
Det er noe som heter å komme i julestemning. Vi har forskjellig måter å komme i
julestemning på. Julestemning handler om å
få tak i noe vesentlig. Noe som beveger oss.
Vi trenger å kjenne ordentlig på at det er
noe inni oss som vokser.
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Mange velger å gå på julekonserter og
julegudstjeneste for å få tak i dette. Ja, julen
blir ikke det samme om man ikke virkelig
kan kjenne julen vokse i hjertet sitt.
Det å høre på julesanger; sanger om dette
lille barnet som vi feirer. Det er noe som
skjer i møte med julesangene om barnet, det
går rett i hjertet vårt. Vi minnes krybben,
den mørke stallen, en mor som kjærlig ser
på sitt barn, en far som står der og ser på
den lille familien sin med kjærlighet. Dyrene
som står rundt dem. Det enkle rundt denne
scenen. Den rører oss.
Det er kanskje det enkle vi søker. Noe så
enkelt som behovet for å kjenne kjærlighet.
For julen er en tid for kjærlighet. Vi kan
speile oss i den kjærligheten vi kjenner
for et uskyldig lite barn. Julen er tid for å
gjøre seg liten i møte med barnet, kjenne at
hjertet strekker seg ut mot det. Bringe frem
vår takk for at Gud sendte sin sønn ned til
vår jord. Nettopp slik at vi får muligheten
til å være små. I møte med Jesus-barnet får
vi lov å kjenne på vår egen svakhet. Vi får
lov å kjenne på at hjertet mykner, vi får lov
å kjenne på kjærlighet. I en hverdag preget
av stress, arbeidspress og strev trenger vi få
denne muligheten.

hjertet mykner, øynene mine fylles av tårer
og jeg kan se Jesusbarnet, englene, hyrdene,
dyrene, Maria og Josef gjennom tårene mine.
Med ønske om fredfulle førjuls uker, hilser
jeg dere med teksten fra ”O helga natt”,
som så godt favner inn julens budskap.
Janne Sannesmoen, kapellan
O helga natt, o helga stund för världen
Då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
Och ljuset skimrar över land och hav
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav
Ty frälsarn krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder
Och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden
För oss han nedsteg i sin stilla grav

Barnet i krybben er en sterk kontrast til
julestria som mange kjenner på. Akkurat
i denne tiden kan man derfor også søke
forsoning og tilgivelse. Kanskje noen vil
oppleve at noen av sine sår kan heles, at
angsten kan bli mindre, og at man strekker
seg ekstra for et ensomt med-menneske.
For meg er det å pynte juletreet en kilde til
å komme i julestemning på. Åpne esker og
poser med julepynt som jeg hadde glemt at
jeg hadde. Lysene kommer på, ett og ett,
bomull hvit som snø blir lagt rundt på
forskjellige steder, engler blir hengt opp,
norske flagg med, og til slutt stjerna i toppen.
Og mens en av de største julesangene
kommer på radioen, «O helga natt», ja, da
kjenner jeg julestemningen presse seg på:
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BILDEGLIMT FRA
GRUETUNET
18. AUGUST

Foto: Kim André Lindberget og Arne H. Andersen

Slekters gang

Døpte i Grue kirke

1. september		
Mai Bekken Høgåsen

f. 19.05.2019

17. november		
Oda Emilie Lindstad

Døde i Grue sokn.
Lina Sandlund
Knut Erik Kristiansen
Ernst Harry Sand
Espen Lohse
Halvard Nesholen
Kari Frantzen
Anne Berit Bye
Torbjørn Øveråsen
Einar Bråthen
Olaug Thorsteinsen
Knut Ivar Mobakk
Gunder Kjensli

f. 27.07.2019

f. 1923
f. 1944
f. 1951
f. 1973
f. 1961
f. 1945
f. 1944
f. 1945
f. 1926
f. 1921
f. 1958
f. 1920

Ragnhild Leegaard Omsted Mohn
Bjarne Strøm
Kari Johansen
Anne Petra Nordbeck
Helga Westberg
Thorbjørn Snapa
Kjersti Elise Svensson
Nils Ivar Iversen
Leif Håkon Holmen
Reidar Oddmund Einarsrud

f. 1946
f. 1941
f. 1930
f. 1930
f. 1925
f. 1923
f. 1955
f. 1933
f. 1925
f. 1936

Døde i Grue Finnskog kirke
Eline Gundbjørg Ødegården

f. 1945

Takkeannonser
Hjertelig takk for blomsten.
Johs Sorknes

Tusen takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Kjell Bye

Tusen takk for blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Randi Bonsak

Takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Agnar Østli

Hjertelig takk for blomstene vi fikk på våre
80-årsdager.
Liv og Leif Jacob Rolsdorph
Tusen takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Stein Nessæter
Takk for fin blomst på min 80-årsdag.
Jorun Holtmon
Takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag.
Svein Erik Nordli

Tusen takk for nydelig blomst på min 80-årsdag.
Else Gram-Larsen
Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Bjarne Rensmoen
Takk for blomsten jeg fikk på min 85-årsdag.
Lillian Irene Hvidsten
Takk til Diakoniutvalget for nydelig blomst og
hyggelig besøk på min 85-årsdag.
Odd Tenåsen
Takk for blomst i forbindelse med min 85-årsdag.
Bodil Mathilde Smedsrud
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Takkeannonser
Hjertelig takk for hyggelig blomsterhilsen på min
90-årsdag.
Asbjørg Woldsnes
Tusen takk for blomsten jeg fikk på min 90-årsdag.
Margit Asbjørg Sollien
Tusen takk for blomsten jeg fikk på min 90-årsdag.
Odd Berg
Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min
90-årsdag.
Målfrid Holtet
Hjertelig takk til Diakoniutvalget for den fine
blomsten jeg fikk til min 90-årsdag.
Marry Haugen
Takk for all oppmerksomhet i anledning min
100-årsdag.
Alf Sverre Hansen
Takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Hilsen Bjørn Aurbekkholen
Grue Revmatikerforening takker hjerteligst for
pengegaven i anledning Håvard Holens bortgang.

Til Laila Sandbæks etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for
pengegaven i anledning Laila Sandbæks
bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved konstituert enhetsleder Anne-Kjersti Sætre
Til Karly Klingenbergs etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for
pengegaven i anledning Karly Klingenbergs
bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved konstituert enhetsleder Anne-Kjersti Sætre
Til Grue Lions
Vi ønsker herved å takke Grue Lions for
økonomisk støtte slik at det var mulig for oss
å delta på Landskonferansen i kreftsykepleie
2019. Mottoet for konferansen var «Hele
mennesket – hele veien» og var 3 spennende
dager som bidro til økt kompetanse, refleksjon
og erfaringsutveksling. Igjen…hjertelig takk!
Hilsen Laila Nygård og Line D. Gulaker
Kreftsykepleiere i Grue
Tusen takk for pengegaven i anledning
Gunder Kjenslis bortgang.
Støtteforeningen Grue alders- og sykehjem

Trekningslister
GRUE REVMATIKERFORENING
1. Gaveeske		
2. Shampoo		
3. Gavekort		
4. Ullsokker		
5. Gavekort		
6. T-shirt		
7. Gavekort		
8. Lampe		
9. Blomst		
10. Hjerte		

Sonja Kalfoss
Bente Opås
Kari Gjems
Dag Arne Skulstad
Linn Johnsen
Johannes Johnsen
Olav Støp
Kari Solberg
Nora Aahlin Larsen
Marthe og Sanne Skjæret

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

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

Tlf.

62 94 10 40

Sokneprest: Morten Stensberg
Kapellan: Janne Sannesmoen

Mobil tlf.
Mobil tlf.

913 87 696
951 01 623

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

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

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

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

Mobil tlf.
Mobil tlf.

916 68 400
918 85 884

Menighetsrådsleder i Grue: Solveig Petra Hansen
Mobil tlf. 900 45 423
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Inger Lise Korbøl Mobil tlf.		 952 34 611
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg
Mobil tlf. 412 85 183
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17. november, 23. s. i
treenighetstiden
Matt 24, 35-44
GRUE KIRKE KL.11.00
Høymesse. Dåp
Takkoffer: Steffanusalliansen
24. november, Kristi Kongedag
Joh 9,39-41
GRUE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Utdeling av 4-årsbok
Takkoffer: Trosopplæringen
1.desember, 1. s. i advent
Matt 21, 1-11
GRUE FINNSKOG KIRKE KL.
16.00. Vi synger julen inn
Takkoffer: Sjømannskirken
GRUE KIRKE KL. 18.00
Lysmesse med konfirmantene
Takkoffer: Leger uten grenser
8. desember, 2. s. i advent
Joh 14, 1-4
GRUE FINNSKOG KIRKE KL.
11.00. Gudstjeneste for små og
store. Takkoffer: Trosopplæringen
13. desember, Luciadagen
GRUE KIRKE KL. 18.00
Vi synger julen inn
Takkoffer: Kirkemusikalsk utvalg.

15. desember, 3. s. i advent
Jes 35, 1-10
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse
Takkoffer: Egen menighet

19. januar, 3. s. i åpenbaringstiden
Joh 2, 1-11
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse. Takkoffer:
Kirkemusikalsk utvalg

24. desember, Julaften
Lik 2, 1-20
GRUE ALDERS-OG SYKEHJEM
KL. 12.00. Forenklet gudstjeneste

26. januar, 4. s. i åpenbaringstiden
Luk 18, 35-43
GRUE FINNSKOG KIRKE KL.
11.00. Høymesse. Takkoffer:

GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 14.00
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

9. februar, Såmannssøndag
Luk 8, 4-15
GRUE FINNSKOG KIRKE KL.
11.00. Høymesse. Takkoffer: NMS

GRUE KIRKE KL. 16.00
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

16. februar, Kristi forklarelsesdag
Matt 17, 1-9
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse
Takkoffer: Egen menighet

25. desember, 1. juledag
Joh 1, 1-14
GRUE KIRKE KL. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Egen menighet
29. desember, Romjulssøndag
Matt 2, 13-15
GRUE FINNSKOG KIRKE KL.
11.00. Høymesse. Takkoffer:
Egen menighet
12. januar, 2. s. i åpenbaringstiden
Matt 3, 13-17
GRUE KIRKE KL. 11.00
Taizegudstjeneste
Takkoffer: Egen menighet

kirken.no/grue

23. februar, Fastelavenssøndag
Kor 13, 1-7
GRUE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Takkoffer:
26. februar, Askeonsdag
Matt 6, 1-16.16-18
GRUE KIRKE KL. 18.00
Askeonsdagsmesse
Med forbehold om endringer.

