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God påske!

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

Inntil videre er det viktig at alle besøkende avtaler besøk på forhånd  
og ellers forholder seg til forhåndsregler som håndhygiene og avstand.

 
Endringer vil bli offentliggjort på vår hjemmeside:
kirken.no/grue eller Facebook: «Kjærkene i Grue»

Vennlig hilsen Kirkekontorets ansatte



Det er blitt slik at jeg kvier meg for å ønske 
folk godt nytt år. Men jeg gjør det likevel: 
Godt nytt år til alle Grue Menighetsblads 
 lesere! For har vi ikke trua på at det må bli 
bedre, så blir ingenting bedre.
 I løpet av året som ligger bak oss, så har 
jeg lært meg hva det å savne er. Det er ikke 
bare savnet av foreldre og venner som har 
gått bort, men alle de andre tingene. Jeg 
 savner å synge i kor, å gi og ta imot en klem, 
å gå på eller ta imot uanmeldt besøk, å gå på 
butikken uten å gå i stor bue rundt folk jeg 
ellers ville stoppet ved og snakket med. Jeg 
savner hverdagene!
 Men jeg har «funnet igjen» en gammel 
venn! En av de gode vennene fra militær
tjenesten dukket opp på Facebook, og jeg 
tenkte at det måtte jo være han?  Nesten 
50 år siden vi så hverandre sist, og over 55 
år siden jeg og min daværende kjæreste var 
 forlovere da han og hans Ragnhild giftet seg. 
Han  mistet sin kone for et års tid siden, og han 
skriver mye om hvordan livet hans har blitt 
uten henne. Jeg har fått lov til å bruke enkelte 
av hans tekster i Grue Menighetsblad. De kan 
være til både ettertanke og glede!

Koronatiden og alle spøkelser  omkring denne 
pandemien preger oss alle. Vårt  område har 
i skrivende stund vært forskånet for store og 
alvorlige utbrudd, men også vi har fått kjenne 
på frykt og sorg og savn og annerledeslivet. 
Nå er det trolig viktigere enn noen gang å sto
le på at de som styrer landet – og deres råd
givere – vil oss alle vel. Det er ingen plass for 
konspirasjonsteorier nå! Jeg SKAL ta vaksinen 
når det tilbudet kommer!
 Når det gjelder kirkelige aktiviteter, så blir 
alt veldig annerledes inntil videre. Ikke alle 
anbefalinger som kommer fra sentralt hold, 
er alltid like enkle å forholde seg til, så derfor: 
Sjekk Facebooksida «Kjærkene i Grue» for å 
bli oppdatert, eller kontakt kirkekontoret på 
telefon.
 Menighetsbladet er denne gangen utstyrt 
med en innbetalingsgiro. Vi er veldig takk
nemlige for alle som bidrar til at bladet kan 
trykkes og distribueres  på forhånd hjertelig 
takk!
 Som min gode venn Peter i Gillingham i 
England skrev til meg: Please stay safe! 
Det er min bønn til dere alle!

Beste hilsener fra Bjørn Nyland

Fra redaktøren

 3Grue menighetsblad nr. 1 • 2021



Kirken ble oppført på den gamle preste
gården Grues grunn i middelalderen. Nær
heten til Glomma var imidlertid  problematisk 
for både kirken og prestegården. Hans 
 Andersen  Gjerdrum, som var sogneprest fra 
1745, kjøpte gården Søndre Skulstad i 1755. I 
1773 søkte han om og fikk tillatelse til å flytte 
prestebolet dit. Samme år ble den gamle går
dens drengestue tatt av Glomma, som gikk 
bare 25 alen fra hovedbygningen. Gjerdrum 
døde i 1782, ikke lenger etter at ny preste
gårdsbygning ble oppført.

Hovedbygningen ble oppført i 1775. Det er 
et laftebygg i to etasjer, en typisk embeds
mannsgård av sin tid. Inngangspartiet ble 

flyttet ved en totalrenovering i 1960årene, 
og det har også tidligere på 1900tallet blitt 
gjort om på bygningen. En garasje er fra rundt 
1970. Drengestuen på østsiden ble revet om
trent på samme tid. Hovedbygningen er fredet 
sammen med et stabbur fra 1800tallet som 
ikke lenger er i OVFs eie. Prestegården ble lagt 
ut for salg sommeren 2017.

Den tidligere prestegården er siden tatt av 
Glomma, og kirkestedet ble flyttet etter 
 brannen, slik at dagens Grue kirke står på 
 Vollermoen i sørkant av Kirkenær sentrum.

Slik vi ser det nå, er det skiftet tak, lagt bronse
rør og malt gult med grønne detaljer.

Grue Prestegård
Midt i bildet her ser vi Grue Prestegård som er under 
full oppgradering tilbake til slik det skal ha sett ut.

TEKST OG FOTO: HERMAN O.LARSEN 
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I en nekrolog i Aftenposten 19. januar blir professor Haakon 
 Waadeland jr. minnet av kolleger ved NTNU i Trondheim. Professor 
Waadeland hadde sine røtter i Grue, nærmere bestemt på Grinder. 
Dit kom hans far, Haakon Waadeland sr. (18701949) som organist 
i Grue kirke (18951928) og lærer ved Grinder skole. Senior var også 
en meget dyktig fotograf, og etterlot seg en stor fotosamling som 
er katalogisert og tilgjengelig.
 Haakon Waadeland sr. var gift to ganger med 5 barn i første 
 ekteskap og 2 sønner i andre ekteskap, nemlig Haakon jr. født 1927 
og Carl Hermann født 1929.
 Haakon Waadeland jr døde 25. desember 2020, 93 år gammel. 
Han var i 45 år ansatt i ulike institusjoner som alle i dag er en del av 
NTNU. Han var i sin tid den yngste dosent i matematikk, og senere 
også den yngste utnevnte professor i matematikk. Det går fram av 
nekrologen i Aftenposten at Haakon Waadeland var blant annet 
drivkraft for å utvikle matematikkfaget ved hjelp av datamaskiner 
alt tidlig på 1980tallet, og også som hjelpemiddel for fjernunder
visning.
 Haakon jr.’s bror, Carl Hermann, som døde i 2014, var bl.a. 
medforfatter av fagboka «Material- og komponentlære» (1980) 
sammen med Frank Louis Holm. Hermann var en teknisk begavelse 
og det man kunne kalle en «tusenkunstner». Han er begravet ved 
Grue kirke, som sin far. 
 Haakon Waadeland sr. er omtalt i «Skolene i Grue» og «Kirke og 
menighet i Grue gjennom 150 år». Han bygde bl.a. sin egen radio og 
var aktiv i prosjektet Tjura kraftverk.
 (Selv kan jeg huske at min grandtante Helga Nyland snakket 
pent om Waadeland sr. Hun var lærer på Tjura skole og Grinder 
skole fram til 1919.)

Teksten er satt sammen etter informasjon fra Ingar Fjeld, nekrolog i 
Aftenposten og lesing i de to overnevnte bøker. Bjørn Nyland.

Gruenavn i tiden

WAADELAND – Haakon sr., Haakon jr. og Carl Hermann

Jakob Furuseth
sogneprest i Gjerdrum, med  ansvar 
for koordineringen av  kirkens 
arbeid etter raset i Gjerdrum.
Foto: Erlend Berge/Vårt Land

Ståle Solbakken
nytilsatt landslagstrener for 
 herrelandslaget i fotball.
Foto: Glåmdalen

Kent Bergersen
nytilsatt assistenttrener for 
 herrelandslaget i fotball. 
Foto: Glåmdalen

Haakon Waadeland jr.

Haakon Waadeland sr.
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Nye julekrybber

Tolv forskjellige figurer: Maria, Josef og det  lille 
barnet, de hellige tre konger eller vismennene, 
en gjeter og en engel. To sauer, et esel og en 
okse er også med. Figurene er omtrent 60 cm 
høye, og framstilt på tradisjonelt vis.  Historien 
med julekrybben strekker seg langt tilbake 
i historien, antakelig så langt tilbake som 
600tallet. Men det var Frans av Assisi som på 
begynnelsen av 1200tallet ønsket å framstille 
julens budskap på en slik måte at folk virkelig 
skulle skjønne hva julen handlet om. At Gud 
var blitt menneske i et lite barn, født av jomfru 
Maria, og at alt skjedde fordi Josef var pålagt 
å ta turen til Betlehem for å la seg innskrive i 
manntall, siden han var av Davids hus og ætt.
Frans ville «vekke til live minnet om barnet som 
ble født i Betlehem, og gjøre det mulig å se så 
mye som mulig med egne øyne av  hvordan 

den nyfødte manglet det helt grunnleggende. 
Den nyfødte ble lagt i en krybbe. Med en okse 
og et esel ved sin side, ble han lagt på en seng 
av halm». Det som skiller  krybbene i Grue 
og Grue Finnskog kirker fra Frans av Assisis 
krybbe var at han brukte  levende dyr og men
nesker og ikke døde figurer. Frans ville vise 
mennesker at Jesus ble født «i dag», at barnet 
i krybben er vår samtidige. Et menneske som 
ikke tilhører fortiden, men  møter oss «nå».

Noe annet som julekrybben gjør, er å veve 
sammen fortellingen i Lukasevangeliet  (Lukas 
2) med fortellingen fra Matteusevangeliet 
(Matteus 1). Josef, Maria og barnet finnes 
selvsagt både hos Lukas og Matteus. Men 
der stopper likheten opp. Hos Lukas finner vi 
 engelen, gjeterne og sauene, oksen og eselet, 

I begge kirkene våre, Grue og Grue Finnskog,  
ble det før jul satt opp helt nye julekrybber.
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mens vismennene og stjernen finner sin vei til 
krybben gjennom Matteus fortelling.

Fortellingene om Jesu fødsel har inspirert 
menneskers fantasi, kanskje ikke så rart, det er 
noe dypt menneskelig med en fødsel. Det er 
en hendelse som er felles for alle  mennesker, 
ja, for alt levende. Kunsten blir aldri ferdig 
med å skildre fødselen i Betlehem, litteratur, 

 maleri, musikk, folkelig fantasi er blitt inspirert 
av hendelsen.

En gang på begynnelsen av 2000tallet 
skulle Madame Tussauds i London (de med 
 voksfigurene i full størrelse) forsøke seg med 
sin egen julekrybbe, hvem satte de i den som 
Maria og Josef? Victoria og David Beckham!

Hver morgen ser vi gjennom loggene fra 
det siste døgnet. Forebyggende enhet ser 
 naturligvis ekstra nøye etter ungdom og 
ungdomsrelaterte saker. I den siste tiden 
har vi registrert flere logger som minner om 
 fortellingen under. Vi vet ikke pr. nå om det er 
en reel økning, men vi kjenner en bekymring. 
La oss derfor snakke om det. La oss kaste lys 
i mørket. 

Politiets operasjonssentral fikk melding om 
at en ungdom ønsket å ta sitt eget liv. Han 
hadde uttrykt det til venner, og de var redde 
og engstelige. Ungdommen ville i utgangs
punktet ikke oppgi hvor han var, men han 
var ute og alene. Etter noe politiarbeid fikk 
vi kontakt med han, og gjorde en avtale 
om møtepunkt. Kort tid etter kom en flott 
ungdom gående mot politibilen. Jeg åpnet 
armene og fikk en sterk omfavnelse. Vi ble 
stående slik en stund. Jeg slet med å holde 
tårene tilbake, og forsikret ungdommen om 
at det er mange mange mange som er glad 
i han, og som bryr seg. Etter en lang prat 
snakket jeg deretter med hans mor. To dager 
etter hendelsen ringte jeg for å snakke med 
mammaen på nytt. Hun beskrev en vanskelig 
situasjon. Ungdommen hadde opplevd mye 

utenforskap og ensomhet siden overgangen 
fra ungdomsskolen til videregående. Mange 
har funnet nye venner og bekjente. Han opp
levde seg som mislykket og alene. Spesielt 
vanskelig i helgene. Snap’er og informasjon 
på sosiale medier gjorde han smertelig klar 
over sin ensomhet. I tillegg til manglende 
mestring på en krevende skolearena. Nå har 
flere tidligere venner samlet seg rundt han. 
Mammaen ønsker at vi skal snakke om dette. 
Gutta sliter også med disse tingene. Denne 
flotte gutten var heldigvis åpen og ærlig. 
Mammaen ønsker at denne historien skal 
fortelles, og at temaet blir diskutert. 

Hva kan vi konkret gjøre for å forebygge 
utenforskap? 
Vi vet at utenforskap, ensomhet og isolasjon 
er arnested til mye vondt. Manglende sosial 
 fungering, manglende deltakelse i arbeids
livet, ekstremisme og andre konsekvenser. 
Flere arbeider i dag med temaet. Vi hen
vender oss nå til dere foreldre. Snakk med 
ungdommen om dette. Snakk om hva alle og 
enhver kan gjøre for å inkludere. Hvis ung
dommen selv isolerer seg, snakk om det. Kast 
lys på det! Kontakt skole, foreldre,  helsesøster 
og andre. Sammen blir vi sterkere. 

Alle sammen! 
– viktig melding: Kast lys i mørket! 
TEKST: AVSNITT FOR KRIMINALITETSFOREBYGGING, ENHET VEST.
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Jeg leste med interesse Åste Dokka sin kom
mentar i Vårt Land forleden hvor hun med 
rette går til angrep på de pompøse og ofte 
intetsigende formuleringer og benyttelse av 
merkelige abstraksjoner, såsom «slippe Gud 
inn i hjertet» oppholde seg «på dypet» «hvile 
i nåden» osv..
 Jeg er blitt såkalt kirkegjenger. Fra å være 
en sterk tviler i decennier. Men jeg er kom
met dit hen i voksen alder, etter å ha fulgt min 
kone, gjennom 55 år til graven, at dette plut
selig var noe som fenget meg under bisettel
sen. Jeg bestemte meg i ettertid å søke kirken 
på nytt i en annen setting. Jeg falt straks for 
denne særegne og mektige stemningen; litur
gien, orgelmusikken, messen, prestens tolk
ning av dagens tekst på forståelig måte og 
noen gode ord som traff min sarte gryende 
tro på en overbevisende måte. Alt dette fulgte 
meg på veien ut fra kirkerommet til en hektisk 
hverdag der ute, og ga meg en ballast som ble 
tyngre og sterkere for hver søndag. 
 Så kom koronaen tilbake i høst og vinter, 
og alt ble stengt på nytt. Men denne gangen 
hadde kirkene og andre trossamfunn lært sin 
lekse, i motsetning til starten i fjor vår. og til
passet seg situasjonen, streamet andakter og 
gudstjenester på Facebook og YouTube. 
 Så sitter man hjemme og er henvist til det
te digitale eksperimentet, og det er ikke bare 
kirken som er der ute i atmosfæren. Nei! Det 
er mange religiøse retninger som kjemper om 
lyttere. 
 For mitt vedkommende er det ganske av
gjørende at jeg kan få den like gode positive 
opplevelsen fortsatt. 
 Jeg har fått det for meg at å be en enkel 
aften eller morgenbønn er givende og for 
meg oppbyggelig. 
 For når man tror, så tror man. 

Men hvorfor gjøre det så vanskelig å gjennom
føre en bønn. Jeg må presisere at etter
følgende eksempel er et tenkt tilfelle, men 
 virker gjenkjennende når jeg leser det.
 Det kan gjerne høres slik ut: 
«Kjære elskede Far i Himmelen. Se i nåde til 
meg arme synder, som ligger her på kne og 
ber om tilgivelse for mine misgjerninger. Jeg 
har syndet, la den Hellige Ånd komme i mitt 
hjerte og salve mitt åsyn, slik at du Jesus Kris-
tus Guds enbårne Sønn, kan åpne mine øyne, 
og gi meg ro og forsoning. Halleluja! Jeg tror 
på deg, himmelens og jordens store skaper, at 
du vil ta tilhold i meg, gi meg nådegaver og 
lede meg til den rette tro, slik at jeg kan kaste 
meg i dine armer. Amen i Jesu navn.»
 Det er mulig Åste Dokka nikker gjen
kjennende til noen av utrykk som er brukt 
her.  Dette må vel være ett eksempel dødt 
språk uten mål og mening. Selv om ordene gir 
 mening enkeltvis. 
 Dette er ikke noe ment som blasfemi eller 
harselas. 
 Det er rett og slett ett eksempel på hvor
dan jeg ofte har oppfattet bønner. Det høres ut 
som om en slik bønn til lytterne er rent rutine
messig, som en innlært frase, uten ekte følelse 
og innlevelse. En lek med ord som liksom skal 
virke belærende og til dels skremmende.
Nå kan ikke jeg Bibelen utenat, som visse for
kynnere hevder at de gjør, men noe har jeg 
fått med meg etter at jeg har blitt mer troende 
enn tvilende, og det er at når vi ber, så skal vi 
ikke som fariseeren ramse opp mange ord og 
vise oss frem i utrengsmål. Men heller be i ett 
lønnkammer. Der er det stille og fredelig, og 
bønnen får en mening. 
 Det burde mange såkalte belærere legge 
seg på hjertet, og gjennomgå bønnen på en 
slik måte at de som lytter, får en slags forstå

Hvorfor ikke kalle en 
spade for en spade
TEKST: DAGFINN JOHANSEN 
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else av innholdet, blir minnet om innholdet og 
ikke bare sitter igjen med forslitte adverb og 
adjektiver. 
 Det blir på samme måte som om noen sø
ker hjelp i menigheten til å takle en sorg via 
samtale og bønn. for eksempel, men hvor 
 *giveren* selv er helt ukjent med hva sorg er, 
da den ikke er selvopplevd. 
 Nå skal jeg uerfarne sjel be en aftenbønn 
til slutt: 

«Kjære Jesus der oppe. Jeg er glad jeg kan 
snakke med deg inni meg. Jeg trenger litt hjelp 
fra deg da jeg har det litt vanskelig.  Tusen takk. 
Amen.»
Så spørs det om den bønnen min når fram 
da, blant alle de andre velformede og strøm
linjeformede hallelujarop?
 Neste bønn burde gå til de som viser vei i 
bønnekoret. Og den bønnen bør være kort: 
Gi meg et språk jeg kan forstå.

Dette lengter vi etter...
MOTIVER FRA GRUE  
AV: LIV BONSAK 
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Det var ikke den første lydavisa i distriktet, for 
i Eidskog hadde man allerede holdt på siden 
1971. Dette skulle være et tilbud for blinde 
og svaksynte, men er i dag også et tilbud for 
 personer med andre behov.
 23. januar 1974 ble det holdt et møte hos 
Arne Storli der det ble utarbeidet forslag til 
vedtekter for GLA, og disse ble vedtatt på 
konstituerende møte 8.mars samme år.
 Både arbeidet med produksjon av GLA og 
distribusjon skulle være gratis for brukerne, 
og det betydde at virksomheten skulle basere 
seg på frivillige bidrag fra enkeltpersoner og 
bedrifter samt offentlige tilskudd.
 Arne Storli, Erik Høye og Thorbjørn 
 Raaberget tok direkte kontakt med lydavisa i 
 Eidskog for å få tips og råd fra dem.
 På denne tida var det fem aktive blinde
foreninger i Grue, og disse bidro med økono
misk støtte gjennom utlodninger og basarer. 
Andre bidragsytere har vært Grue Sparebank, 
Grue Lions og bondekvinnelagene i Grue, 
blant mange andre bedrifter og foreninger.
 Først ble Grue Lydavis lest inn på kassetter 
i kjelleren hos Storli. Så ble «studioet»  flyttet 
til kjelleren hos Bergljot og Johannes Hals. 
I solasjonsmaterialene var de gamle scenetep
pene fra gamle Furulund! Dette viste seg likevel 
å ikke være godt nok, og etter mange forsøk i 
ulike lokaliteter ble det søkt om innredning i et 
rom under scenen i Grue Rådhus. I vedtaket i 
Grue kommunestyre står det blant annet: 
 «...under forutsetning av at innredning 
blir utført uten kostnad for kommunen, inn-

vilges søknaden. Grue kommune yter gratis 
leie og strøm.» 
 Med Arne Storli som arbeidsleder ble 
 lokalene ferdig og tatt i bruk i februar 1975. 
Utstyr og materialer ble gitt som gaver av 
 lokale  bedrifter eller etter søknader til banker 
og  kulturetater.
 De tidlige kassettene inneholder mye 
 lokalkultur, blant annet lest fra Åsta Holths 
bøker, lokal musikk med lokale musikere, og 
opptak fra spesielle arrangementer.
 Fra 1979 ble det innlesing to ganger i 
 måneden, noe som gjelder fremdeles.
 I februar 1980 var det innbrudd i lyd
studioet, og utstyr for nesten 50.000 kro
ner ble  stjålet. Riktignok ble mesteparten 
 gjen funnet en  måneds tid senere, men det 
føltes ille at  frivillighetsarbeid ikke ble mer 
 respektert.
 Svært mange har deltatt i produksjon 
og distribusjon og styrearbeid i GLA. Disse 
iherdige frivillige har gjort en uvurderlig og 
enorm innsats for dette seiglivede prosjektet 
 gjennom snart 50 år.
 I dag leses Grue Lydavis inn i de samme 
 lokalene, 2 ganger i måneden. For flere år 
 siden ble kassettene erstattet med CD’er. 
Innlesingen i dag inneholder i alt vesent
lig  nyheter fra lokale medier, god musikk og 
 andre innslag, ofte fra lokale skribenter. Hvert 
år lages en egen julelydavis der både  ordfører 
og sogneprest deltar i innlesingen.
 Teknikken styres i dag av Gunnar 
 Albertsen og Alf Bergene. Om det skulle opp

Grue Lydavis (GLA)
Grue Lydavis er et frivillighetstiltak som har holdt 
det gående i snart 50 år. 
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stå  tilsynelatende uløselige problemer, er Per 
 Morten Bråten ofte redningen.
 Antallet abonnenter er i dag ca. 16, men det 
er trolig mange flere som kunne ha  glede av 
disse CD’ene som kommer i posten 2  ganger i 
måneden. CDspiller kan leies hos lydavisa! 
 En innlesingskveld tar mange timer, med 
forberedelser, redigering av stoff, innspilling av 
musikk, korrigeringer og gjenopptak, og kveld

en for teknikeren tar nok sine drøye 56 timer.
 Dersom du kjenner noen som du tror  kunne 
ha glede av Grue Lydavis (GLA),  eller ønsker 
å bidra som tekniker eller innleser, så ta kon
takt med noen av de som i dag er  engasjert i 
lydavisa. Leder er Arne Sund,  sekretær Anne 
 Ediassen, kasserer Karin B. Holter, og  dagens 
innlesere er Terje Andresen, Gudbjørg  Myrvang, 
Solvår Skyrud og Bjørn Nyland.

Teksten er satt sammen etter blant annet en  jubileumsberetning av Agnes Woll, 
samt rask  gjennomlesning av møteprotokoller v/Bjørn Nyland.

Hos Skog & Fritid på Gruetorget er det bra 
trafikk, med blant annet reparasjoner av 
snøfresere og motorsager, men det selges 
også mye nytt av de to tingene der. I tillegg 
selger han sykler i butikken.
 – Merker dere noe til koronaviruset?
 – Lite, svarer Gunnar Paulsrud. Folk er 
flinke til å følge med og følge opp. All ære til 
kundene, sier han.
 Innehaver Gunnar Paulsrud har holdt på 
med dette yrket i 32 år. Her på Gruetorget 
har de nå drevet i 4 år. Tidligere holdt de til 
ved siden av Coop Mega i 5 år.
 Bak Sentrumsbygget har familiebedriften 
også drevet god butikk. I sommerhalvåret er 
det salg og reparasjoner av gressklippere.

Bra trafikk  
– tross koronatid
TEKST OG BILDE: PER CHR. UGGERUD

12 gode «bud» 
for seniorer:
• Snakk med deg sjøl, for iblant trenger 

du ekspertråd!
• De klærne som er »in», er de som 

fremdeles passer deg. 
• Du har ikke behov for sinnemestring, 

men behov for å slippe unna folk som 
irriterer deg.

• Den største løgn du forteller deg sjøl, 
er: «Jeg behøver ikke skrive det ned, 
for det der husker jeg!»

• «Tidsnok» er når du kommer fram!
• Det ville være vidunderlig å kunne 

putte seg sjøl i tørketrommelen og 
komme ut rynkefri og tre størrelser 
mindre!

• I det siste har du sikkert lagt merke til 
at folk på din egen alder ser så mye 
eldre ut enn deg …

• Å bli gammel skulle ha tatt så mye 
lenger tid!

• Det å bli eldre har nok senket tempoet, 
men det har ikke stoppet kjeften din!

• Fremdeles har du ikke lært å oppføre 
deg i forhold til alderen din – og håper 
at du aldri vil det, heller!

• «Å være på den sikre siden» betyr å 
gå på do før du forlater huset.

• Følgende er ikke avlyst: spaserturer, 
musikk, telefonsamtaler, bøker, sang, 
latter og håp!

(Oversatt og tilpasset av Bjørn Nyland)
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Vandringer 
i pandemiens tid
Rom for mennesker underveis mot en ukjent morgendag.

Mange mennesker kjenner at de er slitne og 
trøtte av å leve med endringene Covid19 
 påfører dem. Koronaviruset har endret livet 
til mange. Graden av endringer kan variere. 
Men de fleste sitter igjen med en opplevelse 
at det trekker ut i tid. Mange planlegger for 
 endringer, for at det åpnes opp og lukkes til.  
Også i kirken er det blitt slik. 

Konfirmasjoner har blitt utsatt, dåp likeså, 
vigsler avlyst, begravelser har blitt gjennom
ført, men med så få som 15 pårørende tilstede. 
I disse dager er antallet i gravferd blitt stående 
på 50, forutsetningen er at avstandsregelen 
overholdes og at de som er syke holder seg 
borte. I tillegg til dette kommer kravet om at 
kirken skal føre lister over alle som går over 
dørstokken. Ved alle gudstjenester, samt dåp 
og vigsel i kirkene, er antallet deltakere satt 
til 10. Det samme antallet gjelder for kultur
arrangement. 

Ganske tidlig var det mennesker som 
 syntes det var underlig at kirken stengte for 
 besøkende, nå når de mer enn noen gang 
trengte et rom for å samle tanker og finne 
et tyngdepunkt midt i alt det usikre. Det var 
 nesten så en kunne tro at Gud selv var blitt 
smittefarlig eller tilhørte risikogruppen. Noen 
har merket at et digitalt rom og et digitalt 
møte ikke kan erstatte det fysiske møtet med 
et rom eller et menneske.

Nok en gang har menighetsråd og ansatte 
forsøkt å finne ut av hvordan vi kan komme 
med et tilbud som er tilpasset usikkerheten 
og uforutsigbarheten. Tilbudet er på mange 
måter rigget for en minimumsløsning med 10 
deltakere. Ut april måned vil vi legge til rette 
for et litt annerledes opplegg i Grue og Grue 
Finnskog kirker.  

TEKST: MORTEN STENSBERG, SOGNEPREST 
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Også finnes vi på nettet
I tillegg vil vi legge ut musikk, samtaler og 
andre innslag på hjemmesiden vår 
kirken.no/grue 
og facebooksiden «Kjærkene i Grue». 

Samtalene vil skje i sofaen på Kirkekontoret 
og sammen med kjente og mindre kjente 
mennesker som bor i Grue kommune.

Lurer du på noe, eller ønsker kontakt, 
er vi på Kirkekontoret der for deg.
Telefon: 62 94 10 40, 
epost: kirkekontoret@grue.kommune.no 
http://kirken.no/grue
Anita Ødegården, 905 43 017
Tom Sollien, 918 85 884
Morten Erik Stensberg, 913 87 696

Åpne kirker
I Grue kirke blir det åpen kirke hver 
onsdag fra kl. 17.00-19.00. 
Da er det mulighet for lystenning, stillhet 
og bruk av bønnekrukken i  forbindelse med 
ønske om forbønn. De fleste  onsdagene 
feires det en kort Pilegrimsmesse kl. 18.00. 
Messen tar ca. 20  minutter. 

På søndagene 28. februar, 14. mars og 
28. mars er det åpen kirke fra kl. 10.30, 
mens det feires en enkel  guds tjeneste 
som starter kl. 11.00.

Grue Finnskog kirke er åpen kirke på 
 utvalgte søndager fra kl. 18.00-19.00:
28. februar, 14. og 28. mars kl. 18.00 feires 
det Pilegrimsmesse. Det er en kort guds
tjeneste, med bønn, kort  preken, nattverd 
og mulighet for lys tenning.  Kirken vil være 
åpen fra kl. 17.30.

I forbindelse med at kirkene er åpne, er 
det også mulighet for samtale inntil tjue 
minutter, og bak i kirkene vil det være noe å 
drikke, samt noe enkelt å spise.Den stille uke/

påskeuken
er følgende program planlagt:
 
Palmesøndag 28. mars kl. 17.30 Grue Finnskog 
kirke: Åpen kirke med innlagt Pilegrimsmesse 
kl. 18.00
Onsdag 31. mars kl. 17.00 Grue kirke:  
Åpen kirke med innlagt Pilegrimsmesse 
kl. 18.00
Skjærtorsdag 1. april Grue Finnskog kirke: 
Åpen kirke med innlagt Pilegrimsmesse 
kl. 18.00
Langfredag 2. april Korsvandring i  Kirkenær 
sentrum, vi går fra Grue kirke kl. 12.00. Kirken er 
åpen fra kl. 11.00 for stillhet og lystenning.
1. påskedag, 4. april kl. 11.00, 
 høytidsgudstjeneste Grue kirke
1. påskedag, 4. april kl. 13.00, 
 høytidsgudstjeneste Grue Finnskog kirke

Dåpsgudstjenester  
på utvalgte søndager
Gudstjenestene på en del av søndagene er 
gjort om til dåpsgudstjenester, dåp kan skje 
i både Grue og Grue Finnskog kirker 
kl. 11.00 og 13.00 følgende datoer:
14. mars, 28. mars og 18. april. 

Samtidig er det ikke til å stikke under en 
stol at flere familier har utsatt dåpen de 
skulle hatt i januar og februar, fordi de øn
sket å samle flere til dåp enn ti stykker, som 
er det antallet som er satt for frammøtte 
fra myndighetenes side. I tillegg har sikkert 
mange fått med seg  debatten knyttet til 
fastmonterte seter, hvilket betyr at mennes
ker kan gå på kino, men i langt mindre grad 
delta på gudstjenester.    
  
Dersom ingen ønsker dåp, blir det i  stedet 
arrangert en  forenklet  gudstjeneste i Grue 
kirke disse  søndagene.



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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Bilsalg • Bilverksted • Oppretting
Lakkering • EU-kontroll

Bruvegen 63, 2260 Kirkenær • Tlf. 62 94 76 55
www.triobilservice.no
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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

Bruvegen 68, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 64 40

Web: www.weldingh.no

Nyt førjulstiden!

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

-se vår nettside for våre arrangement-

2260 KIRKENÆR - TLF.: 62 94 70 54

Solørveien, 2260 Kirkenær
Tlf. 629 49 900 - 629 49 901
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Sammen lager vi Norges 
beste mobilbank.
Takk til Kamilla og alle dere andre 
som gir oss tips til nye funksjoner.
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Vi appellerer til 9 atommakter om å tilintet
gjøre sine atomvåpen. Bike for Peace mener 
at verdens nasjoner bruker altfor mye pen
ger på våpen. Dette tar vi opp på flere tusen 
møter i over 110 land. På våre reiser og i vårt 
arbeid møter vi politikere, organisasjoner 
og enkeltpersoner. Vi har taler, appeller og 
 presentasjoner på skoler og offentlige møter.

Vi bruker sykkelen som talerstol og vi sykler 
i ånden av Mahatma Gandhi, «Ikke vold». 
Bike for Peace og Mayors for Peace har 
 samarbeidet siden 2014.

Du kan bli med oss, enten på hjul eller til fots, 
for å få en mer fredelig verden. 

Fred, nedrustning 
og en verden uten atomvåpen

Bike for Peace er en organisasjon som 
har arbeidet i hele verden for fred, 
 nedrustning og for en verden uten 
 atomvåpen siden 1978.

Bike for Peace Norge utenfor Stortinget 6. august 2020

Bike For Peace på besøk hos Rotary på Kirkenær.

Den nye boken «Fred, nedrustning og en 
 verden uten atomvåpen» kan du nå få hos oss 
for kroner 250, pluss utsending. 
Redaktør: Tore Nærland, Bryne
ISBN 9788269127744

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
Epost:  tore@bikeforpeace.no
Hjemmeside www.bikeforpeace.no
Mobiltelefon 934 42 279
Facebook facebook.com/Peacebiker/
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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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Det nye kjøkkenet er mer praktisk, med 
tanke på at man har kort vei ned til kaféen. 
Mer sosialt blir det også, da kjøkkenet er ved 
siden av kafeen.

Markeringen av det nye kjøkkenet besto av 
bløtkake og påsmurte brødskiver til gjestene.  
   
Lokalene er nå mer tilpasset rullestolbrukere.  

Lenger innover i lokalene finner man Kreativ 
bruk. Gamle ting kommer til nytte der. Der 
blir det laget nye og spennende ting av f.eks. 
garn og gardiner.

Produksjon og salg av opptenningsruller går 
veldig bra. Mange poser står nå klare til å 
bli hentet. Opptenningsrullene gir god fyr i 
 peisen, er bærekraftige og varmer hjertet.

Nytt og moderne kjøkken
I lokalene til Ny vekst og  kompetanse, avdeling Grue, 
har det blitt et nytt og moderne kjøkken.

TEKST OG FOTO: PER CHR. UGGERUD
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Meny vinter/vår ved Ny Vekst og Kompetanse
Utkjøring i Grue kan avtales
Middagene kan også kjøpes i kaféen i Grue Næringshage, på Kirkenær.

Meny vinter/vår 2021 Pris: Antall:
1. Flesk og duppe m/ rotmos 80,00kr      
2. Kjøttkaker m/ kålstuing 80,00kr      
3. Lys lapskaus 70,00kr      
4. Skinkesteik m/ surkål 80,00kr      
5. Spagetti m/ kjøttsaus 70,00kr      
6. Stekt ørret m/agurksalat og rømme 90,00kr      
7. Fiskegrateng m/ gulrot 70,00kr      
8. Fisk i skjell 75,00kr      
9. Promenadens wook 80,00kr      
10. Kjøtt m/sur søt saus 90,00kr      
11. Sviskegrøt m/fløtemelk 30,00kr      
12. Cappucino fromasje 30,00kr      

UTKJØRING pr. km.                                           5,00kr         
Navn:
Adresse:
Merk: Du er selv ansvarlig for å gi opplysninger om matallergi.
Merk: Mat som er mottatt kan ikke returneres.
Bestilling kan gjøres til NY Vekst og Kompetanse i Grue 
Amanda MacInnis Borge: 45474519 eller Tone Hanssen: 45475947
Ny vekst og kompetanse AS E-post: amanda@ny-as.no
Bruvegen 6, Kirkenær Org. Nr. No 924 358 432
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Amanda MacInnis Borge: 45474519 eller Tone Hanssen: 45475947
Ny vekst og kompetanse AS E-post: amanda@ny-as.no
Bruvegen 6, Kirkenær Org. Nr. No 924 358 432

Meny vinter/vår ved Ny Vekst og Kompetanse
Utkjøring i Grue kan avtales
Middagene kan også kjøpes i kaféen i Grue Næringshage, på Kirkenær.

Meny vinter/vår 2021 Pris: Antall:
1. Flesk og duppe m/ rotmos 80,00kr      
2. Kjøttkaker m/ kålstuing 80,00kr      
3. Lys lapskaus 70,00kr      
4. Skinkesteik m/ surkål 80,00kr      
5. Spagetti m/ kjøttsaus 70,00kr      
6. Stekt ørret m/agurksalat og rømme 90,00kr      
7. Fiskegrateng m/ gulrot 70,00kr      
8. Fisk i skjell 75,00kr      
9. Promenadens wook 80,00kr      
10. Kjøtt m/sur søt saus 90,00kr      
11. Sviskegrøt m/fløtemelk 30,00kr      
12. Cappucino fromasje 30,00kr      

UTKJØRING pr. km.                                           5,00kr         
Navn:
Adresse:
Merk: Du er selv ansvarlig for å gi opplysninger om matallergi.
Merk: Mat som er mottatt kan ikke returneres.
Bestilling kan gjøres til NY Vekst og Kompetanse i Grue 
Amanda MacInnis Borge: 45474519 eller Tone Hanssen: 45475947
Ny vekst og kompetanse AS E-post: amanda@ny-as.no
Bruvegen 6, Kirkenær Org. Nr. No 924 358 432



GRUE MENIGHETS MISJONSPROSJEKT

STEFANUSBARNA

Fem nye hjem for barn 
Stefanusbarna, vår partner i Egypt, 
 planlegger fem nye hjem for barn. 
Hvert hjem vil ta vare på 10 barn, 
gutter eller jenter, hvor familiene 
 lider av konsekvenser for covid19.
Enten har familiene mistet 
 hovedforsørgeren etter smitte av 
covid19, eller så er det ikke mulig 
for hovedforsørgeren å arbeide 
på grunn av nedstenging eller 
Innskrenkinger.

Ender på gata
Mange familier makter ikke å ta 
vare på barna sine. Mange barn 
ender derfor opp på gaten hvor de prøver å 
finne litt mat, uten hjem og uten skolegang. 
Under pandemien har også Stefanusbarnas 
medarbeidere avdekket økning av vold i 
hjemmet.

Stefanusbarna, som ble startet av Mama 
Maggie, har over 20 års erfaring med å 
etablere slike hjem. De har hjulpet barn fra 
ulike søppel og slumområder både i Kairo 
og andre steder i Egypt.

Beskytter barna
Visjonen er å løfte disse barna opp i et 
erstatningshjem med gode verdier, og hvor 
de vokser opp i en sunn og kjærlighetsfull 
atmosfære mens de får skolegang. Dette 
hindrer dem i å ende opp som gatebarn.
Mange gutter og jenter som allerede bor i 
disse hjemmene, har fullført skolegangen, og 
flere av dem fortsetter studier eller får seg 
jobb. De blir gode rollemodeller for andre 
barn og unge.

Ett er nødvendig

Ett er nødvendig
her i denne
vår vanskelige verden
av husville og hjemløse:
Å ta bolig i seg selv.
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.
Slik at menneskene på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

Hans Børli

For din egen skyld

Gud i deg
vil du skal gjøre det gode
for din egen skyld.
Hans røst er i ditt hjerte
for å bevare deg,
for å minne deg om
din hellige plikt mot deg selv.

Hans Børli
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Døde i Grue
Kåre Høgberg f. 1935
Matti Kalevi Klemetti f. 1946
Helga Ryen f. 1921
Kjerstin Haaland f. 1955
Ingrid Tømmerholen f. 1931
Liv Tyskeberg f. 1932
Gunda Marie Hummel f. 1919
Helge Bye f. 1942
Torstein Magnus Lunde f. 1945
Hedvig Bratberg f. 1935
Torbjørn Nybråten f. 1942
Marie Helene Hytjanstorp f. 1942
Magne Bekken f. 1932
Jenny Karoline Marie Gustavsen f. 1935
Liv Skogstad                       f. 1939
Kent Åge Olsen                  f. 1958

Døde på Grue Finnskog
Åge Rismoen f. 1927
Karin Marie Romen f. 1936

Døpt i Grue kirke
29. november  
Neo Leander Stemsrudhagen f. 24.09.2011
Leon Vincent Stemsrudhagen f. 04.02.2010

Slekters gang
Generell 
informasjon
Mange lag og foreninger har til vanlig 
sine årsmøter på denne tida av året.  
Nå meldes det om avlysninger og 
utsettelser, men dette blir annonsert 
i lokalpressen eller på foreningenes 
nettsider. Viktig å følge med!

Finnskogdagene 2021 
Finnskogdagene i 2020 gikk fløyten 
på grunn av pandemien. Regjeringen 
i republikken beklager dette på det 
sterkeste, men har ikke gitt opp. Årets 
Finnskogdager skal som vanlig gå av 
stabelen andre helga i juli, 9. – 11. juli, 
og vi planlegger som om koronaen gjør 
dette mulig. Så får vi krysse fingrene.

Finnskogutstillingen
som skulle ha funnet sted 12. – 14. 
mars, vil i år bli arrangert samme helg 
som Finnskogdagene. Med andre ord, 
dobbelt grunn til å avlegge Svullrya et 
besøk disse dagene. 

Grue Husflidslag
Grue Husflidslag startet i mars 2020 
sitt sommerlotteri. Som alle vet, ble 
Norge på samme tid stengt ned, og 
også vår virksomhet ble lagt på is, bl.a. 
sommerlotteriet.     
Alle som har kjøpt lodd i 2020, vil få 
sine loddkjøp overført til sommer-
lotteriet for 2021! Dere er ikke glømt!
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TAKKEANNONSER

Takk for blomsten.
Harald Emilsen Opås

Takk for blomsten
Synøve Ødegård

Takk for den fine blomsten.
Reidun Søgård

Takk for blomsten jeg fikk på dagen min.
Karin Monsrud

Hjertelig takk for blomsterhilsenen på min 
80årsdag.
Anne-Lise Bråten

Hjertelig takk for blomster på min  
80årsdag.
Olav Johansen

Takk for blomsten på min 80årsdag.
Willy Kolstad

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
85årsdag.
Kjell Moe

Takk for blomsten jeg fikk på min  
85årsdag.
Randi Hansen

Takk for blomsten på min 90årsdag.
Else Asta Olufsen

Hjertelig takk for blomstene jeg fikk på 
min 90årsdag.
Kjerstin Furuberg

Takk for blomsten på min 90årsdag.
Ruth Tomterstad

Hjertelig takk for fin blomst på min  
95årsdag.
Thordis Holmen

Takk for dagen

Så sier jeg takk for dagen   
til noen jeg ikke vet.    
 – Takk for gleden og sorgen –   
og stunder av kjedsomhet.   
Mat har jeg fått i magen,    
og den var sunn og god.    
(Jeg lagde igjen for mye,    
for jeg er vant til to.)    
Nå går jeg til sengs og håper   
at natten skal gi meg fred.   
Her blunker en stjerne til meg –   
langt ute i rommet et sted.

Tore Hestbråten

Aleine?

Aleine teill jul – og aleine i livet.    
– Je ér itte aleine om dét – je vil skrive   
eitt ord teill alle som selskap søker:   
– Du ér aldri aleine hvis du leser bøker!
Fär dér får du skjebner å leva dæ inn i –   
frå fine noveller teill serier med bind i.   
Eitt lite dekt kan rive dæ med,    
slik at du itte blir sur og kje.
Og pultostskiva ved kjøkenbordet   
drær mæ attende teill Fønhusordet  
om temmerhauggar’n ved kaffeværmen –   
og gjær mæ så god langt inni  bærmen.
Ja, solidarisk og glad kan je bli    
i fälk som lever i verda så vid.    
Du b’øver da itte væra aleine,    
om du har ei bok på nættbordet – altmeine.

Tore Hestbråten
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KONTAKT OSS
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 

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: Ola Lilleåsen Mobil tlf.   975 16 241
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Inger Lise Korbøl  Mobil tlf.   952 34 611
 
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg Mobil tlf.   412 85 183

Oppdatert kontaktinformasjon kirken.no/grue

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,.
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Palmesøndag 28. mars 
Grue Finnskog kirke kl. 17.30: 
Åpen kirke med innlagt pilegrimsmesse
kl. 18.00.

Onsdag 31. mars 
Grue kirke kl. 17.00: 
Åpen kirke med innlagt pilegrimsmesse
kl. 18.00

Skjærtorsdag 1. april 
Grue Finnskog kirke kl. 18.00: 
Åpen kirke med innlagt pilegrimsmesse 

Langfredag 2. april 
Korsvandring i  Kirkenær sentrum, 
vi går fra Grue kirke kl. 12.00. 
Kirken er åpen fra kl. 11.00 
for stillhet og lystenning.

1. påskedag, 4. april 
Grue kirke kl. 11.00
høytidsgudstjeneste 

1. påskedag, 4. april
Grue Finnskog kirke kl. 13.00
høytidsgudstjeneste 

kirken.no/grue
Grunnet koronavirus kan det bli endringer, 

se kirken.no/grue for oppdatert informasjon. 

Den stille uke/påskeuken
er følgende program planlagt:


