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For første gang på lenge kommer det ikke
noe sommernummer i bladet vårt. Det er blitt
bestemt at vi skal ha bare to nummer i første
halvår og to i andre halvår. Det føltes derfor riktig da dette ble bestemt, at nr. 2 skulle handle
om 17.mai, St. Hans og sommeren. Nå blir det
lite om sommeren, for vi vet ikke hvordan det
blir, hvor langt vi kommer i vaksineringskøene, hvor åpent samfunnet vårt blir, hva vi kan
tillate oss å gjøre og være med på i sommer.
Utgave nr. 2 inneholder derfor verken info om
17.mai, St. Hans eller Finnskogdagene. Det vil
Grue-borgere finne på nettet, i avisene eller i
oppslag og informasjon der slikt presenteres.
Personlig savner jeg den sosiale biten mest,
slik som kor, folkedans, uanmeldte besøk
hjemme og borte, besøk hos familie og venner, spontane reiser, konserter og andre arrangementer. Men en dag blir alt dette mulig! Vi
MÅ tro på fagfolka som sier oss at det eneste
som virkelig drar oss mot dette mulige, det
er vaksine. Fram til den dagen lever jeg godt
med smittevernregler, radio, TV, mange gode
bøker og heldigvis litt begynnende hagearbeid. En kranglete rygg er bare litt bryderi!
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Det skjer alltid noe i Den norske Kirke. Hovedutvalget for ny kirkelig organisering har levert
en rapport – «Samhandling i en selvstendig
folkekirke» - til Kirkerådet. Her foreslås det
blant annet et folkevalgt organ, et prostifellesråd, der medlemmene velges indirekte fra menighetsrådene, slik som man i dag velger kirkelig fellesråd i kommunene. Prostifellesrådet
skal da fungere som arbeidsgiver for alle som
arbeider lokalt i kirken. I utvalgets rapport er
flere modeller grundig vurdert og gjennomgått, og medlemmene har vært opptatt av å
finne løsninger som både er fleksible og åpne
for lokale tilpasninger. Denne rapporten skal
behandles på Kirkerådets møte i mai i år, med
mål om prinsippvedtak på Kirkemøtet i 2022.
(Kilde: kirken.no)
Heis flagg og ha en hyggelig 17.mai og en fortreffelig sommer!
Bjørn Nyland
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Problemløsing
Rørleggeren hadde hatt en temmelig problemfull dag på jobben: en punktering forsinket jobbstarten med én time, den elektriske drillen «tok kvelden»
altfor tidlig, og da han skulle hjem, nektet den svære varebilen hans å starte.
TEKST: BJÖRN NYLAND - FRITT ETTER ”EN GOD IDÈ”

Oppdragsgiveren kjørte ham derfor hjem, og
under turen hjemover satt han taus og med et
sammenbitt uttrykk i ansiktet. Vel hjemme på
gårdsplassen hans inviterte han sin sjåfør inn
for å hilse på familien. På vei mot inngangsdøra stanset han kort ved et lite tre og berørte
lett de myke grenene med begge hender.
Da han åpnet døra, forandret ansiktet hans
seg fullstendig. Med et stort smil klemte han
begge sine to små barn og ga sin kone et kyss.
Etterpå fulgte han sjåføren sin til bilen. De
passerte det vesle treet, og sjåføren var nysgjerrig på hvorfor han hadde stanset der da
de kom?
- Jo, dette er trøbbel-treet mitt, fortalte han. –
Jeg vet jo at jeg ikke kan unngå å få
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problemer i forbindelse med jobben. Men en
ting er jeg helt klar på: de problemene hører
ikke hjemme inne hos familien min. Så jeg
henger problemene opp i treet og ber Gud ta
hånd om dem. Så henter jeg dem neste morgen. Og det rare er, sa han med et smil, - da er
det verken så mange eller så store problemer
som dagen før!
Livet er ikke alltid den festen vi håper på, men
vi kan vel danse når vi først er her!

Grue menighetsblad nr. 2 • 2021

Hilsen fra
ordfører
Jeg vil ønske dere en god 17. mai-feiring. Når
jeg skriver dette, så vet jeg foreløpig ikke hvilke smitteverntiltak vi må ta hensyn til i årets
feiring. Men det jeg vet, er at det er viktig å
markere og feire 17. mai. Gjøre dagen til vår
dag og løfte fram gleden, stoltheten og ikke
minst ungene i feiringen. Jeg sa det i fjorårets
17. mai tale, barnetoget er en av de tingene vi
kan være stolte av i Norge!

INTEGRERING
Jeg kom til Braskereidfoss som
15-åring.
Jeg kjente ingen.
Jeg pratet rart (alle på Braskereidfoss
synes at folk fra Vågå prater rart).
Jeg ble integrert i løpet av ti sekunder
– eller var det fem?
Fordi en som het Arne spurte:
VIL DU VERA MED?
Integreringsministeren spør aldri
om det.
Integreringsministeren sier:
Hvem er du?
Hvor kommer du fra?
Hva vil du her?
Blir ikke integrering av det.
Det skjønner alle.
Torgeir Holø

Det mener jeg fortsatt og gleder meg til at jeg
igjen kan se jublende barn feire Norges selvstendighet og frihet.
Fordi jeg ikke kan si noe detaljert om årets
feiring, så oppfordrer jeg alle å følge med i lokalpressen for hvilke aktiviteter som har blitt
planlagt og som kan gjennomføres.
Møt opp der dere har mulighet og vær med i
den feiringen som det er lagt opp til gjør på
årets 17. mai og gjør den best mulig for dere
selv og andre.
Lykke til med feiringen!

Seks forslag til et godt liv:
Før du ber – tro!
Før du snakker – lytt!
Før du bruker penger – tjen dem!
Før du setter noe på trykk – tenk
deg om!
Før du gir opp – prøv igjen!
- og før du dør – LEV!

Ordfører Rune
Grue menighetsblad nr. 2 • 2021
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Vekkelse på Finnskogen
Greipsland viser bl.a. til et hefte «Så kom de til Elim. Historien om
bedehusene i Grue, Åsnes og Våler» av Reidar Sørlie, og til «Haugianere
i Østfold» av Hans Mustorp.
– ETTER EN LENGRE ARTIKKEL AV TORBJØRN GREIPSLAND, AVKORTET AV BJØRN NYLAND.
ARTIKKELEN KAN LESES I SIN HELHET PÅ «KJÆRKENE I GRUE» ELLER KIRKEN.NO/GRUE

Vekkelsen det først vises til, skjedde tidlig på
1850-tallet og skyldtes i alt vesentlig en åndelig vekkelse i en familie i Østfold. Her vokste det opp 8 barn, fem av dem var gutter. Av
disse var det først og fremst tre – Ole Johannes, Hans og Brynild (Brynjulf) Kasa (eller
Kasa-guttene som de ble kalt) – som reiste
omkring som forkynnere og bidro til stor vekkelse, først i Østfold, senere i Vestfold, Telemark og på Finnskogen.
I mange år virket de som evangelister i både
Norge og Sverige. Ole Johannes utvandret til
Amerika og ble prest der, mens de to andre
drev sitt virke som «arbeidere i Guds rike»
i mange år. Det går ikke fram av artikkelen
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hvor lenge, men de døde begge tidlig på
1900-tallet. Begge kjøpte seg gårder i Østfold. Hans tok navnet Anonby etter gården
han kjøpte.
Vekkelser vekket også motstand, men det
fortelles også at disse forkynnerne hadde
et godt forhold til de fleste prestene i vårt
distrikt, selv om flere av forsamlingene som
huset vekkelsesmøtene, ble betraktet som
frikirkelige. I beretningene om vekkelsene på
Finnskogen nevnes nærmere 30 bedehus og
forsamlingshus.
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Hans Anonby

Brynjulf Kasa

En annen vekkelsespredikant var Mikkel Hetlelid fra Ryfylke som kalte Finnskogen sitt
andre hjem. Det som førte ham til Finnskogen, var invitasjon fra Bjerkely Folkehøyskole
om å lære elevene korgfletting. I 1930-åra
var fattigdommen stor også på Finnskogen,
og kurs i korgarbeid ga derfor en mulighet
til inntekt. Men kursene som Hetlelid holdt,

inneholdt alltid også forkynnelse, og det fortelles at mange ble omvendt, det til tross for
at kommunismen stod sterkt på Finnskogen.
Greipsland viser til Arve Granlund som har
fortalt om Betania, et sentralt møtelokale på
Finnskogen: «Jeg er neppe den eneste på
Finnskogen som har hatt minnerike konsertopplevelser her. På bedehuset møttes barn
og voksne til juletrefester. Her samlet folk
seg etter begravelser. Og ved bryllup. Og til
fødselsdagsfeiring. Og ved jubileer.» Ildsjelen
bak å få satt opp dette huset, var Eli O. Rotneberg. Her var det en rekke sterke vekkelser
også etter 1905. Svullrya var første stedet i
Grue med bedehus reist av «nyfrelste» og
«nyvekkede». Svullrya indremisjonsforening
fikk skjøte på eiendommen i 1968. Bygningen
eies i dag av Finnetunet/Norsk Skogfinsk
Museum.

Oppslag i
en kirke i
Frankrike
- fritt oversatt av Bjørn Nyland
«Når du trer inn i denne kirken, er det mulig
at du føler deg kallet av Gud.
Det er likevel usannsynlig at Han vil ringe
deg opp på din mobiltelefon, så tusen takk
for at du slår den av mens du er i kirken.
Hvis du vil snakke med Gud, gå inn og finn
deg et rolig sted og snakk med Ham.
Hvis du virkelig vil møte Vårherre, så send
Ham en SMS mens du kjører bil.»
Grue Finskog-kirke
Grue menighetsblad nr. 2 • 2021
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TROSOPPLÆRING

Skapelsen

AV SANDER

Dag 1:

Dag 2:

Dag 3:

Dag 4:

Dag 5:

Dag 6:

Gud skapte lyset og mørket

Gud skapte dyr.

Gud skapte himmel og jord.

Gud skapte planter

Gud skapte hav og landområder.

Gud skapte Adam og Eva

Dag 7:

Dag 7 var en hviledag

BILDE FRA MAKILISAY:
DA GUD SKAPTE HIMMELEN 

Et av temaene i konfirmasjonstiden
er Skapelsen. Konfirmantene har
hatt i oppgave å ta et bilde av Guds
skaperverk, og her er noen av bildene konfirmantene har tatt.

 GUD SKAPTE
HIMMELEN OG LYSET.
BILDE TATT AV SELMA
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TROSOPPLÆRING

ÅRETS FASTE AKSJON FOR KIRKENS NØDHJELP

Forandre for andre
Hvert år pleier årets konfirmanter å gå med
bøsse for å bidra til rent vann for de som ikke
har tilgang til dette. Dette er en utrolig viktig
jobb, og uten tvil noe av det viktigste vi gjør i
løpet av konfirmasjons tiden.
I år som i fjor ble det umulig å kunne gå rundt
med bøsser, men konfirmantene drev innsamlingen digitalt og klarte å samle inn hele 12
000 kr.
Dette utgjorde at de hjalp 48 mennesker til å
få rent vann resten av livet.

Som en konfirmant sa: Kan vi virkelig hjelpe
mennesker ved å sitte i sofaen og dele innsamlingen digitalt. Og som dere ser på summen ovenfor så er svaret et rungende JA…..
TUSEN TAKK TIL ÅRETS KONFIRMANTER
FOR DERES INNSATS!

DET er ik
ke for se
nt å
kunne g
i et valg
fritt
bidrag v
ed å VIP
SE til
2426

Natursti
Det var et godt oppmøte utenfor Grue kirke
da det ble arrangert natursti/oppgave runde
med tema om påsken.
Det var 10 forskjellige spørsmål som man
måtte svare på for å kunne være med i trekningen av påskekylling, påskeegg og en stor
påskekurv. Eneah Hoffmann hadde alt rett og
ble vinner av påskekurven.
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TROSOPPLÆRING

PÅSKESAMLING
Før Påske skulle vi ha hatt påskesamling i Grue kirke og Grue Finnskog kirke for klubbbarna i barnehagene i Grue.
Slik ble det dessverre ikke i år. I stedet fikk alle barnehagene en aktivitetsboks og bok om påsken som
de kunne benytte seg av i barnehagen.

Årets konfirmasjonsdager:
I år vil det være både vår- og høst-konfirmasjoner i Kirkene i Grue.
Vårkonfirmasjoner
Grue kirke: Lørdag 29. mai kl.11 00 og kl.13 00
Grue Finnskog kirke: Søndag 30. mai kl. 11 00
Grue kirke: Søndag 6. juni kl. 11 00
Høstkonfirmasjoner:
Grue kirke: Lørdag 18. september og søndag 19. september
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Häl
Je har nukk kommi teill denni væla
med store häl på båe hæla.
- Ja, det ér sokka je tenker på.
Direkte fattige var vi full itte,
Men «fråsse og ståsse» kunn’itte
nytte
om livet sku’ slærke og gå.
Så tôg je mæ utdanning, vart såkalt «klok».
- Ærve’ litt skog
og fekk penger på bok,
så alle låna vart borte.
Men grunnfjellet i mæ
ér slik som det var.
Det ér fortsatt häl
i sokker je har, og utslitne ér mang ei skjorte.
Maur
Vi ser det meningsløse
i alt som mauren gjør, men står en gud der oppe,
så undres han og spør
hva vitsen er ved menneskets
meningsløse jag.
- Betyr det noen verdens ting
alt jeg har gjort i dag?
Og menneskenes store sum
av kunst - og vidd - og ånd -,
alt som er skapt i tusener
av år - av sjel og hånd -,
har det verdi utover dag
og tid - og jordens sfære?
- Nei, broder maur, vår meningsløse bør, den må vi bære.
Tore Hestbråten

GAMMEL?
TEKST: DAGFINN JOHANSEN

De aller fleste av mine Facebook-venner er
50 år eller eldre.
Det er en ting alle opplever og som er helt
umulig å unngå. Man blir ett år eldre hvert
år. Dess eldre man blir, dess mer dveler man
med det endeliktet som dessverre vinker i det
fjerne. Er det så vondt og negativt å bli godt
voksen, eldre, tilårskommen eller gammel?
Mange ser bare på det negative som ubønnhørlig kommer. Svak helse, rørete, surrete,
ustø gange, nedstemthet, ensomhet, glemsomhet og ukritiske disposisjoner. Ja, listen
kunne vært like lang som herfra til postkassa.
En farlig vei for eldre, forresten, på holka om
vinter`n med tøfler og morgenkåpe, noe som
ofte fremskynder en pleietrengende bistand
pga. benskjørhet og svimmelhet, beinbrudd,
knuste hofter, armbrudd og forstuinger som
resultat. Er det noe positivt da?
Joda, hurra! Det finnes en morsom bok som
heter: «50 fordeler med å passere 50» Se lyst
på livet fra 50 til 100. Forfatter Niels Chr. Geelmuyden.
Årene som kommer vil gi deg en mental opptur ifølge boka. Det er nesten så jeg gleder
meg til fremtiden. Jeg har ennå 23 år igjen til
100 års dagen.

Grue menighetsblad nr. 2 • 2021
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Påske i det grå

TEKST: MORTEN STENSBERG

Kanskje er det mange som har det slik som
meg, at de påske etter påske har båret på en
forventning og et håp om at første påskedag
virkelig skal være en solskinnets og vårens
dag. For det ville jo på mange vis vært enklere
å tro budskapet om den oppstandne Jesus
dersom været ble et taust vitne om at naturen
selv lar livet vende tilbake, varmen tine vinterfrosne og koronatrette hjerter så de våknet
opp vende tilbake til livet igjen.
Mang en påskedag har manglende sol og vårvarme fått hjertet mitt til å slå av vemod, en tafatthet strammet grepet sitt. Heller ikke denne
påskedagen badet i vårsol, nok en gang måtte
jeg konstatere at det snarere ble en påske i det
grå denne gangen også. For når sant skal sies
har en kald og en ugjennomtrengelig gråhet
hvilt over mange av mitt livs påskedager
Mange mennesker har sikkert opplevd at livet
ofte synes å ikke annet en skjærtorsdagsnetter og langfredager. Det er så mye som går i
stykker for oss, det er så mange håp som har
måttet dø. Det er så mange håp som aldri har
blitt til annet en flyktige tanker. De lar seg ikke
fange, de blir ofte borte i livets ugjennomtrengelige gråhet.
Så feirer jeg nok en gang påskedag med det i
mitt eget liv som hviler i gråhetens slør. Mange
ganger har jeg drømt om at livet skulle farges
med de sterke, klare farger, vårens og livets
farger. Men nå passer en litt grå påskedag
meg helt utmerket. Matteus forteller oss at
Maria Magdalena og den andre Maria gikk til
graven «mens det begynte å lyse av dag …»
Likevel har jeg ikke kunnet fri meg fra tan-
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ken om det også kan være slik at nettopp
dagen i dag, slik den er akkurat nå, bærer på
en hemmelighet. En hemmelighet skjult i den
ugjennomtrengelige gråheten som omgir oss
når koronaen for andre året på rad har preget
påsken.
Det var langfredagen som drev kvinnene til
Jesu grav, den styrtmørke fredagen hadde
begynt å få nyanser av grått. Falmede minner
av det som var: latter, glede, liv og fellesskap
… Langfredagens hammerslag hadde slått det
alt i stykker. Nå kunne de ikke lenger huske
hvordan Jesus lo, kvinnene var ikke lenger i
stand til å huske hvordan Jesu øye strålte av
liv. Alt de hadde sett befant seg bak et teppe
av grått.
«Det begynte å lysne av dag» … en ubønnhørlig sannhet om livet. Jesus var død - alt var forandret, ingen ting var lenger det samme. Eller
kanskje det ville være lettere å si, alt er tilbake
til normalen igjen, til det egentlige. Naturens
skiftninger synes ikke å la seg forstyrre av at
enda et menneske må dø, enda noen drømmer hadde bristet. Det hvilte en matthet over
kvinnene som gikk til graven denne dagen,
fordi de hadde trodd at noe nytt var i emning,
syntes det dem som om verden aldri hadde
vært gråere, mer innhyllet i mismot.
Det var som om solens svake stråler hadde
mistet sin kraft, palmesøndagssol hadde veket for en grå og matt hverdagssol. Opprømte
og glade, hete av begeistring, hadde kvinnene
stått i Jerusalem for en uke siden. De hadde
kjent seg sterke, levende og glade, den samme gleden noen av dem hadde kjent etter en
fødsel. Palmesøndag kunne kvinnene rundt
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Jesus ha satset alt på at ingen ting lenger
ville bli det samme. Nå var det skjult bak et
teppe av grått. Alt som hadde skjedd var ikke
annet enn fantastenes og galningenes håpløse drømmer – Jesu tale om Gudsriket hadde
dødd på korset med Jesus. Nå var det tid for
hverdagsmenneskenes grå realisme.
Det begynte å lysne av dag og to kvinner var
på vei til Jesu grav, to hverdagsmennesker …
på vei tilbake til livets gråhet. De var kommet
så langt inn i det grå, at de ikke kjente at bakken under dem ristet som om den lå i veer. For
de ventet jo ikke noe nytt livs fødsel ved en
grav … En grav var stedet for det som var avsluttet. Et sted for en sorgstemt tilbakeskuen
mot det som en gang var. Men i det grå ser
kvinnene noen nyanser, et hvitt lys, et frem-

med innslag i alt det grå.
Deres stille hvisking opphører, det er som om
en stemme får gråheten til å revne. «Frykt ikke!
Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.
Han er ikke her, han er oppstått, slik som han
sa.» Nå er det som sløret dras til side, som om
solens lys og varme vender tilbake. Nå er det
som om livets vind blåser gråheten bort. Kvinnene ved graven har blitt til oppstandelsesvitner. De er bærere av en hemmelighet. Engelen ved graven ga dem en palett med farger,
sterke farger, klare og varme: «Skynd dere av
sted til hans disipler og si: Han er stått opp fra
de døde og går i forveien for dere til Galilea».
Gråheten viker, som tåken for solen, noe nytt
er i ferd med å bryte igjennom.

Den stille uke/ påskeuka/åpen kirke
Når kirkene blir stengt for ordinære gudstjenester, og dåp, vielse og begravelse
rammes av deltakelsesrestriksjoner, er det
ikke alltid greit å få formidlet kirkens budskap i den utstrekning kirken selv ønsker.
I Grue er alle smitteråd, anbefalinger og
pålegg fulgt nøye opp, til fortvilelse for
mange, også for kirkens egne folk.
For påskeuka så en derfor på mulighetene
for å holde «åpen kirke», og det samme
gjaldt onsdagene fram mot slutten av
april. Her kunne alle komme innom, enten for å ha en stille stund, tenne lys selv
- eller ringe inn ønske om lystenning -, ha
en samtale med kirkens folk eller benytte
bønnekrukken der en kunne komme med
ønsker om forbønn. På enkelte av dagene
kunne det bli en forenklet pilegrimsmesse med bønn, skriftlesning, mulighet for
nattverd og velsignelse.
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Disse åpne kirkedagene har ikke blitt veldig godt besøkt, men for de som har benyttet seg av tilbudet, har det vært gode
øyeblikk i en vanskelig tid. Kirkens folk
– Morten prest, Anita trosopplærer, LillAnni, Tom og Ingunn – det er alltid noen
av disse til stede. Det blir en egen stemning i kirken når det ikke er orgelbrus eller
salmesang, men i kveldslyset og stillheten
fornemmer man kanskje et annet nærvær
enn i en stor forsamling. Det knirker i benker og takstoler, vinden banker lett på sidedørene, og tente lys gir et glimt av håp.
Besøkstallet kunne kan hende vært høyere med mer annonsering – det er ikke alle
som følger med «på nettet». Men stemningsfullt har det vært for de som har benyttet seg av tilbudet.
Björn Nyland
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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

Tlf:og62mur.
94Vi66
66 •også
www.skaslien.no
utfører
navnetilføyelse,
oppussing, bolting ,og oppretting av
gravminner.

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

Lakkering • EU-kontroll

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85
E-post: post@sandermoen.no
Bruvegen 63, 2260 Kirkenær • Tlf. 62 94 76 55
www.triobilservice.no
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2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60
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Solørveien, 2260 Kirkenær
Tlf. 629 49 900 - 629 49 901

2260 KIRKENÆR - TLF.: 62 94 70 54

Nyt førjulstiden!

Bruvegen
68, våre
2260 Kirkenær
-se vår nettside
for
arrangementTelefon: 62 94 64 40
Web: www.weldingh.no

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

«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

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

Grue menighetsblad nr. 2 • 2021
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Gærbra bank

 62 94 91 00
 epost@gruesparebank.no

En alliansebank i

Kontakt oss for en gjennomgang av dine forsikringer.

Vår helseforsikring sikrer
rask behandling og man
unngår lange ventelister i
det offentlige. Kan kjøpes
fra du er 18 år til 75 år
uten opphørsalder.

Ta vare på helsen din!

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. 2 • 2021

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

2260 Kirkenær • 62 94 87 90 • www.eltjenester.no
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Rundt de 55
- OM TIDEN / TEKST: MORTEN STENSBERG

Det underligste med å bli 55 er at det er 5 år
siden jeg fylte 50, og at knapt nok noen år har
gått så fort som de siste fem. Som mange
av dere vet, er jeg svært glad i å lese, teologisk litteratur og sakprosa, og innimellom
også romaner. Bokhyllene har blitt trangere
og trangere, og fullere og fullere. Etter som
55 årsdagen nærmet seg har jeg gått i gang
med å plukke ut bøker som jeg aldri kommer
til å få lest ut, eller begynt på. Til nokså nylig
har jeg tenkt at jeg har all verdens tid, å tro
at det er slik er hybris. En tekst som ofte leses i begravelser er tatt fra Forkynnerens bok,
den løfter fram et perspektiv som de fleste
mennesker ikke kommer unna, «det er en tid
for alt». Mennesker er ikke tidløse, men det
finnes mennesker som har noe tidløst over
seg. Det er noe ved dem som forblir, selv når
rynkene blir flere og tanken ikke lenger kanskje er like kjapp, er de tross år og alder sprell
levende. Kanskje det skyldes at de lever med
forventning om at tiden ikke bare går, men
også kommer?

18 		

Selv kjenner jeg på at tiden går, og det er ikke
i min makt å stoppe den, eller holde den tilbake. Midt mellom femti og seksti, oppleves
dette sterkere enn tidligere i livet mitt. Nå
innser jeg at mye i livet forblir ugjort, bøker
forblir ulest, tv-serier og podkaster usette og
uhørte. Jeg har ikke tid til alt. Jeg får ikke tid
til alt. Gjemt i denne erkjennelsen lå vemodet
fremst, siden har jeg kjent at det er noe befriende ved denne innsikten, jeg er bare et alminnelig menneske. Den tid som blir meg gitt,
er min tilmålte tid. Når? Det vet jeg selvsagt
ikke, men det jeg vet er at dagene som kommer meg i møte er langt færre enn dem som
er tilbakelagt. En dag er jeg ute av tiden.
Men jeg tatt opp igjen en hobby fra tidlige
tenår, nemlig modelljernbane, det er ordentlig
befriende for meg å holde på med noe helt annet enn bøker. Siden faren min var lokfører er
det liten tvil om at denne hobbyen også vekker en god del nostalgi hos meg. Jeg fikk være
med å kjøre Di3 (Nohab) til Åndalsnes flere
ganger, kjøre El 14 til Oslo, sitte foran på lokomotivet den gangen vi tok toget til Bergen og
kjøre gjennom Gravhalsen (en lang tunnel på
Bergensbanen). Det er kanskje slik det er å bli
eldre, det følger med en slags dragning mot
røttene, og det som en gang var. Det som ikke
lenger lar seg gjenskape, men likevel sitter i
sjelen og ryggraden. Da jeg var liten, og også
et stykke ut i tenårene skulle jeg bli lokfører,
men en test avslørte at jeg var fargeblind, og
dermed var ikke det mulig.

Grue menighetsblad nr. 2 • 2021

Jeg er glad for at jeg ikke ble lokfører, men
prest, og på en særlig måte har jeg opplevd
tjenesten i Grue som meningsfull og givende.
Krevende også, ikke minst å bo to steder. Men
mer enn noe kjenner jeg på takknemlighet
over måten jeg har blitt møtt på og at biskop
Solveig for drøyt fire år siden tok sjansen på å
gjeninnsette meg i tjenesten etter mine runder mellom den katolske kirke og Dnk. Kanskje er det derfor også at de siste årene har
gått så fort? Å feire bursdag er å kjenne på

rommene i meg, alle dem som bebor meg, de
som ikke lenger lever, men like fullt er del av
meg, og de som jeg fortsatt får gå sammen
med. Kanskje er det gaven framfor noen, å
kjenne nærværet av alle dem som har gjort
meg til den jeg er, og fortsetter gi meg nye
dager og nytt liv.

TROSFRIHET
På barneskolen lærte jeg engang om kristendomsforfølgelse, om de tidlig kristne i Romerriket som måtte gjemme seg i katakomber for
ikke å bli fengslet eller tatt av dage. Keiser
Konstantin satte etter hvert en stopper for
det. Jeg synes dette var fælt, men det var jo
før i tiden. Jeg glemte det hele eller tenkte
ikke noe mer på den saken, det var jo historie.
En dag mange år senere fikk jeg et blad i postkassa som het «Misjon bak jernteppet». Det
handlet om trosforfølgelse spesielt i østblokklandene, men også i Asia og Afrika.

pellerer til trosdiskriminerende lands ambassader om å sette trosfanger fri. Misjonen, som
i dag heter Stefanusalliansen, sender meg
ferdigskrevne brev, som jeg underskriver og
sender til landenes ambassader her i Norge.
Det koster kun portoen.

Da våknet jeg opp: ble noen forfulgt for sin tro
i våre dager? Ja, i høyeste grad, ikke noe mindre nå enn for 2000 år siden! Der og da bestemte jeg meg for å støtte arbeidet som «Misjon bak Jernteppet» drev. Det har ikke vært
det store engasjementet fra min side, men jeg
støtter blant annet Appeltjenesten. Den ap

Selvsagt kan du logge deg på pc`n:
www.stefanus.no eller
facebook/stefanusalliansen.
Anbefales!

Grue menighetsblad nr. 2 • 2021

På Kirkekontoret finner du Stefanusalliansens
blader med informasjon om arbeidet deres.
Du får lese sterke historier om mennesker
som kjemper for sin tro gjennom tortur, fengsel og utestengelse.

Solveig Petra Hansen
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Dei mindre faga

Edward Lysne

«– Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?–
Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg,
men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi
kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag, løfter vi frem demokrati-aspektet
som et fag alle vil ha nytte av å få med seg».

«Mindre fag», ja. Ikkje «nyttige for alle», ja.
Nettopp, ja.
Er ikkje vår tid historielaus nok som den er?
Korleis skal me forstå oss sjøl som samfunn
hvis me ikkje forstår fortida? Korleis skal me
forstå spora inn i framtida hvis me ikkje kjenner dei spora som førte oss dit me er i dag og
som skapte rammene for liva me lever, korleis
me tenker og ser på verda, for kva som gjer at
verda rundt oss ser ut som den gjer? Korleis
skal me sjå at morgondagen både kan og vil
bli annleis fordi gårsdagen var heilt annleis.
At verden rundt oss ikkje er sjølsagt, noko me
kan ta for gitt, men at den er skapt og forma
og at me sakte, men sikkert innser at det me
tar for gitt, kan forsvinne i tynne lufta? I ein så
labil, historisk periode som den me er inne i
no, er vel dette enno viktigare?

Me lever faktisk i ein periode der historiefaget burde styrkast for å kompensere for den
snøstormen av øyeblikk som gjer at me mister
landskapet me går i av syne, og som gjer at
me blir desorientert som samfunn og i tvil om
kor me er på veg.
Dette er det samme på samfunnsnivå som om
me som enkeltpersonar skulle kaste alle fotoalbuma våre og seie til ungane våre: «nei, fortida til mamma og pappa skal du ikkje bry deg
om, kjære venn, det er tross alt i framtida du
skal leve livet ditt, og då er ikkje fortida noko
å bruke tid på»!
Den som ikkje kjenner fortida, forstår ikkje
notida. Men enno viktigare: Den som ikkje
forstår fortida, manglar verktøya for å forme
framtida - vegen vidare.

Me lever i ein periode der øyeblikket er det
einaste tidsPUNKT og der tidsLINJER er ei
mangelvare. Me lever «i en sverm av sekunder,
i en storm av stillhet». Fragment har me nok
av, blikket for strukturer og samanhengar
manglar.
22 		
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Sammen lager vi Norges
beste mobilbank.
Takk til Kamilla og alle dere andre
som gir oss tips til nye funksjoner.

FINNSKOGDAGENE
Hei alle sammen,
Republikken Finnskogen sin regjering
hadde regjeringskonferanse i går kveld,
og da ble det besluttet at Finnskogdagene
2021 utsettes til helgen 3.-5. september.

Følg med på vår hjemmeside og FB – så
kommer det mer offisiell informasjon der.
Er det konkrete spørsmål til samarbeid,
koordinering eller annet – bare send en mail
til: statsministeren@finnskogdagene.no

Årsaken til dette er sammensatt, men det
er vel summen av usikkerhet som gjør
at det er utfordrende å navigere og sy
sammen et forutsigbart program for den
vanlige helgen i juli.

I tillegg kan jeg rapportere om at regjeringen
har satt sammen et flott programutkast,
samt at det trolig blir gjennomført en nattlig kulturell aktivitet som ikke tidligere er
utprøvd.

Den norske stat sine meldinger om vaksiner
og åpnings-programmer ser optimistiske
ut – med tanke på at normalsituasjonen
snart skal være tilbake.

Jeg anbefaler alle til å følge med, og velkommen i september

Likevel kommer andre helg i juli så fort at
det fortsatt er noen som kan kjenne og
føle på usikkerheten, som igjen bidrar til
at vi som paraply-arrangør må ta ansvar
for eget arrangement, men også de som
synes det er litt for tidlig allerede i begynnelsen av juli.

Regjeringen gleder seg til igjen å kunne
arrangere de årlige Finnskogdager!

Jeg husker:
Da corona var en øl.
Da «en-meter’n» var et stupebrett.
Da «hold avstand» ble etterfulgt av «til plattformkanten».
Jeg husker da karantene var for hunder.
Da isolasjon var i husveggen.
Da håndsprit var kjekt å ha med på ferie (men aldri ble brukt).
Da «rød sone» var en pulssone.
Da datavirus skremte oss mer enn ekte virus.
Jeg husker da hjemmekontor var et unntak, og ikke en regel.
Da kollegene mine var velstelte og vitale, og ikke morgentrøtte og «mutet».
Jeg husker da dugnad var én gang i året, og ikke selve året.
Den gang da pandemi og kohort var i fremmedordboken.
Hvis alle er flinke nå, så er vi kanskje tilbake til normalen snart
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Generell
informasjon
ÅRSMØTER

Årsmøte i Grue
Finnskog menighetsråd

20. juni etter kveldsgudstjenesten.
- Årsmøtesaker
-Servering i Kirkestua

Årsmøte i Grue menighetsråd

9. juni kl. 19.00
- Årsmøtesaker
- Orientering om 200-års markering av
kirkebrann og minnelund
- Servering

Slekters gang
Døde i Grue
Jorun Torbjørg Wardeberg
Bente Irene Bråthen
Ingar Kjetil Fjørtoft
Stian Rene Kristiansen
Ingrid Kjelgren Holter
Norleiv Haugsbø
Reidun Thorsen
Jorunn Synnøve Dahler
Harald Stenvadet
Astrid Jonassen
Rolf Søgård
Aud Torsteinsrud
Rigmor Hammer

f.1936
f. 1958
f. 1944
f. 1983
f. 1929
f. 1940
f. 1924
f. 1950
f. 1942
f. 1928
f. 1932
f. 1948
f. 1933

Døde på Grue Finnskog
Else Marie Nyvold
Anne Hansen
Alf Sverre Hansen

f. 1932
f. 1924
f. 1919

Døpt i Grue kirke
14. mars		
Maren Oline Melvold Bråten
f. 27.07.2020
Margit Heiberg Sveen
f. 20.11.2020
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TAKKEANNONSER
Hjertelig takk for blomsten
Anne-Mari Holter
Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Ragnhild Rybråten
Hjertelig takk for blomsten på min
80-årsdag.
Else Hansen-Møllerud
Tusen takk for den fine blomsten på min
80-årsdag.
Roald Vestli
Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Harald Haraldsrud
Takk for blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Laila Jorunn Aurbekkholen
Hjertelig takk for blomsten på min
85-årsdag.
Olga Berg
Tusen takk for koselig besøk og fin blomst
på min 85-årsdag.
Ellen Ødegård
Takk for blomsten på min 90-årsdag.
Olaug Jansen
Hjertelig takk for koselig besøk og fin
blomst på min 90-årsdag.
Kristine Brenna
Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min
95-årsdag.
Kristine Ibenholt

Til Arne Oddvar Olaussens etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker hjerteligst
for pengegaven som ble gitti forbindelse
med Arne Oddvar Olaussens bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten ved avdelingsleder
Anne-Kjersti Sætre
Til Astrid Pauline Neskverns etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker hjerteligst
for pengegaven som ble gitt i forbindelse
med Astrid Pauline Neskverns bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten ved avdelingsleder
Anne-Kjersti Sætre
Til Liv May Bankens etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker hjerteligst
for pengegaven som ble gitti forbindelse
med Liv May Bankens bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten ved avdelingsleder
Anne-Kjersti Sætre
Til Borghild Skarateppens etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker hjerteligst
for pengegaven som ble gitti forbindelse
med Borghild Skarateppens bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten ved avdelingsleder
Anne-Kjersti Sætre
Til Solveig Furubergs etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker hjerteligst
for pengegaven som ble gitt i forbindelse
med Solveig Furubergs bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten ved avdelingsleder
Anne-Kjersti Sætre

Takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Reidun Jensrud
26 		
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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,-.

KONTAKT OSS
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.

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

Mobil tlf. 916 68 400
Mobil tlf. 918 85 884

Menighetsrådsleder i Grue: Ola Lilleåsen
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Inger Lise Korbøl

Mobil tlf. 975 16 241
Mobil tlf. 952 34 611

Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg

Mobil tlf. 412 85 183

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

Oppdatert kontaktinformasjon kirken.no/grue
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27

Kirken, smittevern og
antall deltakere
Nå i april startet den gradvise gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien, og med det økes antall
deltakere som kan være tilstede også i
kirken. Denne gjenåpningen er forventet
å fortsette i flere etapper gjennom våren
og sommeren. For at dette skal kunne gå
som planlagt, er det lagt som forutsetning
at gjeldende regler overholdes, og at det
gjennomføres strengere tiltak når det
oppstår lokale utbrudd – og da på kort
varsel. Det finnes ingen eksakte tidspunkt/datoer for når de ulike endringer
kommer, og dette gjør det vanskelig for

oss å planlegge. Vi ber derfor om at man
følger med på våre hjemmesider eller på
kunngjøringer i avisen når det gjelder
tidspunkt for gudstjenester, aktiviteter
og andre kirkelige handlinger.
Med vennlig hilsen Tore Ellefsen,
kirkeverge i Grue
Du kan også kontakte oss på telefon
(62941040) eller e-post
(kirkekontoret@grue.kommune.no).

kirken.no/grue
Grunnet koronavirus kan det bli endringer,
se kirken.no/grue for oppdatert informasjon.

