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God påske!

Den nye altertavla i
Sørskog-bygda kirke i
Sør-Østerdal prosti.
Utsmykningen er laget
av den anerkjente glasskunstner Maud Gjeruldsen
Bugge ved Hadeland
Glassverk, og kom på plass
i februar 2019. Bildet er tatt
av Elisabeth Gjerdingen.

Påskeandakt Evig håp
Har du kjent de gode tårene sprenge på når
noe godt hender? Har du kjent det som
ømme sting i hjertet? Har du stanset
og kjent undringen over vårens nye liv?
Livet som våkner etter vinteren? Har du
kjent på sårheten over at mennesker
du var glad i, ikke fikk oppleve dette
fordi døden kom?
Mange av oss er i berøring med slike
følelser. Slik tror jeg det også var for
disiplene som fulgte Jesus. De så at Jesus
reiste mennesker opp og at han ikke gikk
forbi de utstøtte. Kjærligheten preget hans
møte med mennesker. Denne kjærligheten
lot seg ikke knekke av overmakt og
undergrunnskrefter.
Men de opplevde at han ble anklaget,
korsfestet og døde. Og de sørget dypt.
Så da påskedagen kom var de fremdeles
både i sorg, og jeg tror også redde. Noen av
kvinnene gikk til graven. Det de opplevde
der fylte dem med frykt, men også med stor
glede. Kanskje litt i slekt med det en føler
med et nyfødt lite liv i hendene. Undring,
spenning, beven for ukjent fremtid og intens
klar lykke.
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Påskedagen den gangen er dagen da livets
krefter bryter frem. Dagen da evig håp blir
lagt i hendene våre. Håp som vi skal leve på
og dele raust. Håpet som understreker det
som Jesus viste i måten han møtte
mennesker på.
Det er mange tanker vi kan ha om påske og
påskefortellingene. Jeg vil løfte fram det
store i at Jesu liv, hans død på korset og
hans oppstandelse kaster lys over vår
tilværelse. Korset har noe med våre liv å
gjøre. Det er i kraften fra Jesu oppstandelse
vi kan tro og leve i visshet om at kjærligheten er sterkere enn døden.
Lyset fra Kristus omslutter oss som en
soloppgang. Ja, som en stille, stille
soloppgang med jubeltonen i seg slik
lyrikeren Arnold Eidslott skriver:
Kristus er oppstanden!
Kristus har forlatt graven.
Kristus er oppreist med lyset.
Kristus har innfridd sitt løfte.
Kristus har åpnet de evige dører
Jeg ønsker dere velsignet påske.
Solveig Fiske, Hamar biskop
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Fra redaktøren
Jeg vil starte med å ønske dere alle ei riktig
god påske!
Og så vil jeg gjerne fortelle dere om en
hendelse som virkelig sitter i meg og vil
gjøre det i lang tid.
Jeg og en reisekamerat – vi er enslige, begge
to, og har reist på et par turer i året sammen
nå i 8-10 år. I år skulle vi gjøre tur nummer
7 til Thailand, til Koh Lanta hvor vi trives
godt, rolig og avslappende, veldig hyggelige
ansatte i hotell og restauranter – vi føler oss
alltid veldig velkommen tilbake!
Så vi reiste, gledet oss veldig til disse tre
ukene, og velkomsten med blomsterkrans
og «Welcome back» skulle bli starten på tre
herlige uker. Og for meg ble det herlige dager – til å begynne med. Så fikk jeg en infeksjon i nakken, en kvise som «formerte seg»
og ble både øm og smertefull. Men mitt noe
skeptiske møte med thailandsk helsetjeneste
ble fort gjort til skamme: utrolig behandling
med injeksjoner og piller, betennelsen ble
raskt borte, utmerket oppfølging og etter tre
dager kunne jeg atter nyte sola og havet og
thailandsk kjøkken! Alt så veldig lyst ut.
Så begynte min reisekamerat å hangle, fikk
enkelte dager ikke lyst på mat, ville ikke
drikke vann (eller noe annet, for den saks
skyld), vondt i magen og ryggen, og ville
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helst bare ligge på rommet med avkjølende
aircondition. Men til lege? Absolutt nei –
dette kom til å gå over. Og periodevis så
gjorde det også det.
Mitt liv som sol- og bade-turist gikk sin
behagelige gang, tross alt, og da avreisedag
kom, var det faktisk vemodig å si adjø til
nye venner fra Sverige, Norge og Finland,
til alltid tjenestevillig personale, til kokken
Ning, til servitør Su, til personalet på restauranten Second Home, til managerne Matt og
Wirat og de andre som bisto de siste to-tre
dagene. For reisekameraten ble ikke særlig
bedre. Men takket være Irina hos Apollo
fikk vi god hjelp på flyplassene med
transport mellom gatene.
Så en time etter siste avgang fra Thailand,
i lufta over Andanam-havet, kollapser min
reisekamerat i flysetet, uten puls, kald og
blek. Fullt kaos! Det eneste jeg rakk, var å
trykke på «serviseknappen». Men der tok
fantastiske medmennesker over. En sykepleier, vidunderlige Astrid, i setet foran oss,
hoppet over seteryggen og tok kommandoen
sammen med svenske Yvonne, det kom
flypersonale til med oksygen og akuttmedisiner, og etter noen minutter som varte
som år, kom han til seg selv, svak, men
klar og våken. Vi hadde ingen ekstra klær i
håndbagasjen, men sykepleier Astrids
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samboer ofret sitt ekstratøy, og «pasienten»
ble buksert til førsteklasse hvor han fikk
sove under bevoktning helt til vi kom til
Oslo.
Selv følte jeg meg temmelig maktesløs,
tenkte på at dette trolig var et hjerteinfarkt
– alt tydet på det – og kom vi fram til Norge
med ham i live?
Etter påtrykk fra nevnte svenske Yvonne ble
det bestilt ambulanse som hentet pasienten
ved ankomst Gardermoen og fraktet til
Jessheim for sjekk og eventuelt videre tiltak.
Jeg var lykkelig over at nå var han i gode
hender, jeg kunne hente ut vår bagasje, hente
bilen og kjøre hjem.
Så ringte mobiltelefonen. Det var reisekameraten! Han skulle hjem! Kunne jeg
hente ham? Jo, jeg snudde og returnerte til
Jessheim, og der kommer han vandrende
ut fra legesenteret som om ingenting skulle
ha hendt! Jeg ble sittende som lamslått,
mens han kommer seg inn i bilen og ber om
dynejakka.
Og mens jeg ikke riktig skjønner noen ting
i det hele tatt, så sier han: «Nå må du love
meg at du ikke begynner å le». Jo, jeg måtte
jo det, spent, selvsagt! Så sier han: «Det
maset ditt om at jeg skulle drikke mye,
det skulle jeg nok ha hørt på. For det hele
skyldes at jeg har vært skikkelig dehydrert,
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derfor kollapset kroppen min. Ingen ting
tyder på infarkt, og jeg kunne bare reise
hjem og kontakte legen min hjemme!»
Jeg lo! Og så sa jeg: «En gang i blant er
det faktisk noe i det jeg sier, så hvis vi noen
gang skal på tur igjen, så hører du kanskje
på meg, da? Det hender nemlig at jeg i blant
har rett. Og det med drikke – jeg sa hver
dag at du måtte drikke mye, og du svarte
meg «ikke mas»!»
Vi kom oss iallfall velberget hjem, men det
ble et sykehusopphold for å få i gang igjen
kroppsfunksjoner, fantastiske norsk helsevesen!
Det jeg vil med denne beretningen, er å
minne alle om hvor viktig det er å følge
vanlig ernæringsråd når vi er ute og reiser
– og ikke bare da. Ellers kan det gå skikkelig
galt! Og ikke minst: Når traumatiske
hendelser inntreffer, så er det faktisk noen
der ute som ser deg og har evnen til å hjelpe.
Og denne gangen tror jeg også at det hjalp
med en liten bønn!
Inderlig takk til Astrid og Yvonne, til
flyverter og alle de andre passasjerene som
viste omsorg for oss begge på det som ble en
særdeles minneverdig ferieavslutning.
Fra en lettet Bjørn Nylands reisedagbok.
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Det å savna

17. mai
program
2020 i Grue
Kl. 08.00
Kl. 08.00
Kl. 08.00
Kl. 08.30
Kl. 10.45
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 12.30
Kl. 12.55

Kl. 13.30
Kl. 15.00

Flaggheising ved Domma bru
Speiderne heiser flagget ved
Grue Rådhus
Flaggheising ved Tjura skole
Bekransning av bautaen ved 		
Domma Bru
Bekransning av bautaen ved
Grue kirke
Kioskene åpner
Togoppstilling ved Gruehallen
Ved Gruehallen: Tale for dagen
og appell ved 7. klasse
Togavgang fra Gruehallen
Gruehallen er åpen for
bevertning
Toget ankommer Grue aldersog sykehjem.
Musikk – korpset spiller.
Toget returnerer til Gruehallen
via Finnskogvegen
Leker for barna
Fotballkamp mellom elever fra
7. trinn og foreldre/foresatte.

Entre Gruehallen kr 50,- pr. voksen inkl.
servering. Barn t.o.m. 10. trinn gratis inngang.
Gudstjenester
Kl. 10:00 Familiegudstjeneste Grue Kirke
kl. 13:00 Familiegudstjeneste Grue Finnskog Kirke
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Det er eit privilegium
å kjenna savn.
Vondt, ja
og tungt.
Men det fortel
om ein nærleik
som var.
Om varme, lys
og latter.
Det å savna er
den andre sida
av det å ha fått.
Å ikkje kjenna
savn, ville vera å
aldri ha elska.
Bente Bratlund Mæland

SCROLLING
- Og du har erfart mange ganger at du har
kastet bort store mengder tid?
- Ja. Mange år.
- Hva var det du gjorde disse årene du ikke
fikk gjort noen ting?
- Scrolla

Agnes Ravatn peiker på det ingen av oss
kjem til å seie når me på tampen av livet
skal oppsummere kva me ville ha gjort
annleis:
«Eg skulle ønska eg hadde brukt meir tid på
å scrolle på telefonen min».
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tetet i Potsdam,
Dr. Patrick Roger Schnabel, universitetslektor i kirkerett ved Universi
organer og
var invitert til arbeidsgruppen 24. februar for å orientere om kirkelige
.
Tyskland
i
kirkene
tiske
valgordninger i de protestan

Hentet fra
kirken.no

Skal vurdere kirkens valgordninger
- Valgordninger som gir godt demokrati
i Den norske kirke er en sentral del av
kirkens fremtidige organisering. I vår skal
vi gå gjennom ulike alternativer for valg til
kirkelige organer.
Det sier Bjørn Solberg, fellesrådsleder i
Indre Østfold og medlem av Hovedutvalget
for kirkelig organisering. Han leder en av
arbeidsgruppene i prosjektet som skal se på
nettopp kirkelig demokrati og valgordninger.
Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til
Hovedutvalget for kirkelig organisering
innen 1. august i år.
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Arbeidsgruppen hadde 24. februar besøk
fra Tyskland og Sverige. Fra Tyskland
kom Dr Patrick Roger Schnabel, prest og
kirke-lovsekspert ved universitetet i Potsdam
og fra Sverige deltok lederen for kirkevalget
i Svenska kyrkan, Anki Bondesson samt delprosjektleder Malin Wrigstad. De besøkende
delte informasjon om valgordninger i sine
respektive land og tanker om hvordan
ordningene fungerer med arbeidsgruppen.
- Det har vært en spennende og lærerik dag.
Vi tror arbeidsgruppen har stor nytte av de
erfaringer andre lands kirker har gjort seg
når det gjelder demokrati og valgordninger,
sier arbeidsgruppeleder Solberg.
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FASTE - en tid for stillhet

Hentet fra
kirken.no

Les mer om fastetradisjonen og tips til måter å markere den på her.

skikken med faste og bønn ble etter hvert
overtatt av hele kirken.

Tre dager etter fastelavnssøndag kommer
askeonsdag, den første dagen i fastetiden.
I tidligere tider ble budet om å faste, det vil
si avstå fra mat og drikke, tatt bokstavelig.
Helt fram til 1800-tallet fulgte mange fastetradisjoner her i landet. I vår tid er fasten
først og fremst en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden.
Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag
til og med påskeaften – minus søndagene,
som ikke er fastedager. I tillegg regnes førfastesøndagen, Fastelavn, med til fastetiden.

ASKEONSDAG
En annen skikk som også oppstod tidlig i
kirkens historie, var at de som hadde gjort
seg skyldig i en grov synd som krevde offentlig bot, startet sin botsperiode på onsdagen før første søndag i fasten. Slik oppstod
askeonsdag.

FASTE OG BØNN
Søndagstekstene i fastetiden henger sammen
med fastens historiske opprinnelse. De første
søndagene handler tekstene om Jesu kamp
og seier over djevelen og det onde. Ved
midtfaste handler teksten om brødunderet.
Så følger pasjonstiden når bibeltekstene går
over til å handle om lidelseshistorien. Alle
disse tekstene har sammenheng med fastens
opprinnelse som en forberedelsestid for
dem som skulle døpes påskenatt. De skulle
leve i faste og bønn i innføringsperioden, og
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Synderne kledde seg i botsklær og ble overstrødd med aske, mens biskopen sa til dem:
«Husk, menneske, at du er støv og skal
vende tilbake til støv. Gjør bot så du kan ha
evig liv.»
Deretter ble de som gjorde bot drevet ut av
kirken, slik Adam og Eva ble drevet ut av
paradiset. De ble tatt opp igjen i fellesskapet
på skjærtorsdag.
Det har skjedd mye med botspraksisen i
kirken siden den gang. Det skyldes ikke
bare at det var en svært streng og
stigmatiserende praksis, men det er blitt
en sterkere forståelse i kirken av at vi alle
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trenger å gjøre bot hver dag. Ikke minst
gjelder det i luthersk sammenheng. Luther
selv la stor vekt på den daglige omvendelsen
(boten) for å leve et liv som kristen.
Mange kirker har gudstjeneste denne dagen,
ofte med tegning av askekors. Før korset
tegnes sier liturgen til hver enkelt de ordene
som vi kjenner fra kirkens tradisjon:
Kom i hu menneske, at du er støv og skal
vende tilbake til støv.
I den kristne tro er det plass for hele livet, ja
også døden. Den kristne tro er også en håpets tro, som bæres av Guds løfter, gjennom
smerte og død. Det er dette vi samles om i
gudstjenesten, for å la Guds ansikt lyse over
vårt liv og våre hverdager.
Gudstjenesteboken for Den norske kirke
sier det slik (1.1. Innledning): Menigheten
kommer sammen for Guds ansikt, i tilbedelse og bønn, glede og ærefrykt. At Guds
ansikt lyser over oss, er avgjørende for vår
eksistens, også når vi går hver til vårt. Da
sendes vi ut til hverdagens tjeneste for Gud,
våre medmennesker og alt det skapte.
Mange kirker har gudstjeneste askeonsdag,
ofte med tegning av askekors.
For Askeonsdag har Den norske kirke
denne bønnen:
Barmhjertige Gud,
du kan sette oss fri fra synd og
forgjengelighet. Vi ber deg:
Lær oss å holde faste slik du vil.
Gjør oss utholdende i bønnen, trofaste i
kjærligheten og helhjertet i kampen for
rettferd.
Gi verden håp ved Jesu Kristi kors, han
som med deg og Den hellige ånd lever og
råder, én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.
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Stor synd
Je ferdes nukkså ofte nå
i kjærka innpå Skogen.
Vi hører liksom teill dér,
og dér synger je i kor.
Men nå skær du få høre om
da je var liten unge, og var dér med far og mor.
Je minnes ennå här’ je satt –
og låg – og høng på benken.
Det kleigde fælt i beina,
men je måtte haulde fred.
Og presten – høgt dér oppe –
han prekte og han prekte
så sakte og alvorlig, nei, han kom visst aldri ned.
A mor, - ho hysje’ på mæ
og var så streng i målet.
Ho sa je måtte væra
så stille som ei mus.
Det var visst fælt høgtid’lig,
men je visste itte häffãr
alle skulle plages slik
i det som var Guds hus.
Men je må ha overlevd;
je sitter hér og skriver
og tenker på at barnevernet
burde gripi inn.
Fär ettersom je minnes
denna fæle dagen ennå,
så var det nukk ei stor synd
mot eitt følsomt barnesinn.
Tore Hestbråten
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Årsmøte i Diakoni
I JANUAR

Diakoni I MARS

Diakoni
I FEBRUAR
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DÅP AV VOKSNE
Hvert år er det mange konfirmanter og
voksne som velger å bli døpt i Den norske
kirke. Enhver voksen er velkommen til å
søke dåp i Den norske kirke.
Dåp i Den norske kirke er ikke avhengig av
alder, men at den som skal bli døpt ønsker
å være en del av den kristne kirke. Dåp av
voksne skjer oftere og oftere i vår kirke.
HVA MÅ TIL FOR Å BLI DØPT SOM
VOKSEN I DEN NORSKE KIRKE?
• At du ønsker å være kristen/tilhøre den
kristne kirke.
• At du ikke er døpt fra før. Hvis du er
døpt i et annet kirkesamfunn, som barn
eller som voksen, trenger du ikke å bli
døpt på nytt for å bli medlem i Den
norske kirke.
• At du vet det viktigste om den kristne tro.
Enhver voksen er velkommen til å søke dåp
i Den norske kirke. For mange er dette viktig for å kjenne tilhørighet til kirken, både
globalt og til den lokale menighet. Hvis du
ønsker dåp, ta kontakt med din lokale kirke.
Der vil du få informasjon om hva som er
praksis lokalt.
Vi blir døpt inn i et fellesskap som bæres
av troen på en kjærlig Gud, som sier
”kom” - til hvert enkelt menneske. Guds
nåde og kjærlighet tegnes over vår kropp.
Jesu ord «La de små barna komme til meg!»
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Hentet fra
kirken.no

(Mark10,13–16) sies til oss alle, uavhengig
av alder. Vi er alle elsket av Gud (Tit 3,4).
I tidlig kristen tid ble mennesker døpt så
snart de erklærte sin tro. Noen ganger ble
et helt hus døpt – voksne som barn. Etter
hvert ble tradisjonen at det nyfødte barnet
døpes når det er rundt tre – fire måneder,
men både eldre og yngre barn og voksne er
velkommen til dåp.
DÅP AV KONFIRMANTER
Dåpen er en forutsetning for at konfirmanten kan delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Årlig er det ca. 1.000 konfirmanter som blir døpt.
HVA GJØR JEG HVIS JEG ØNSKER Å
BLI DØPT?
Ta kontakt med kirken der du bor. Normalt
vil du få en samtale med en prest eller en
kateket, så dere sammen kan finne ut om du
trenger mer undervisning i den kristne tro,
før du kan bli døpt.
TRENGER JEG FADDERE?
Den som blir døpt skal ha to eller flere
faddere. En fadder er en som kan være vitne
til selve dåpshandlingen som kan samtale
med deg og lære deg om troen. Dersom du
ikke selv har noen som kan være fadder, kan
kirken der du bor hjelpe deg med å finne
faddere.
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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

Sole Blomster AS
Blomster til
alle anledninger.

Jubileum

Vi spanderer velkomstdrinken
- ta kontakt for jubileumsmeny

Salg av nye gravsteiner, benkeplater, kantstein

- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

Tlf:og62mur.
94Vi66
66 •også
www.skaslien.no
utfører
navnetilføyelse,

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

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

oppussing, bolting ,og oppretting av
gravminner.

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

Grue menighetsblad nr. 5 • 2012

FRISØRSENTER
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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 • 2020
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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 • 2020

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

2260 Kirkenær • 62 94 87 90 • www.eltjenester.no
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Sammen lager vi Norges
beste mobilbank.
Takk til Kamilla og alle dere andre
som gir oss tips til nye funksjoner.

18 		

Grue menighetsblad nr. 2 • 2020

Konfirmanter 2020

Grue kirke 30. mai kl. 11:00
Carlsen, Celine Margrethe
Eek, Ema Tetovac
Helgeberg, Maria Sundkvist
Lønmo, Sander Elias
Moen, Emma Skytteren
Risch, Leo Moe
Sandberg, Bertine
Skytteren-Furuberg, Eirik
Sutkus, Rokas
Tomterstad, Ole Martin

Ungdommens
Kulturmønstring
– UKM
Ungdommens Kulturmønstring har for lengst gått
av stabelen i kinosalen i Grue Rådhus. De unge
utøverne framførte sine innslag i blant annet sang
og dans. En film som var tatt opp i storskolen ved
GBUS ble også vist i kinosalen. De 45 utøverne
imponerte stort under mønstringen, og de mange
frammøtte kunne også se mye fin ung kunst.
Tekst og bilder: Per Chr Uggerud

Grue menighetsblad nr. 2 • 2020

Grue kirke 30. mai kl. 13:00
Almåsbak, Simen Vestmo
Brodahl, Anders
Fjeld, Nickolay
Furuberg, Henriette
Gjems, Johan Herman
Gundersen, Jonas
Iversen, Gustav
Karlsen, Janka Cecilie
Michaelsen, Eugen-Nicolay Fossum
Nyland, Mille Therese
Snapa, Kasper
Stenshol, Celina
Stenvadet, Elias Rufael Eriksen
Svensrud, Siri Aleksandra
Østlie, Marius Gabrielsen
Grue kirke 7. juni kl. 11:00
Estensmo-Moe, Hanna-Emilie
Hansen, Eli Kristine
Holter, Sondre Hansen
Møller, Martine Skytteren
Nilsen, Mathias Kojedahl
Olsen, Jonas Gundersen
Rolsdorph, Sofie
Svartkjønnli, Nora
Sætre, Emil
Ødegård, Sondre Frette
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Konfirmantleir i Håkonshallen på Lillehammer
7. - 9. februar 2020

I år reiste en glad gjeng på godt over 50 personer
fra Solør til konfirmantleir på Lillehammer.
Konfirmanter, ansatte og voksne frivillige fra Grue,
Åsnes og Våler delte buss begge veier.
Ved ankomst fredag kveld ble konfirmantene vist
til sovesalene sine slik at de ble installert og fikk
lagt fra seg bagasje. Kveldsmaten stod klart før
alle deltakerne tok følge opp til hoppbakkene. Her
var det forrykkende sceneshow med appeller og
musikkinnslag og dans. Det hele avsluttes med et
imponerende fyrverkeri. På vei tilbake til hallen
fikk alle tusen konfirmanter utdelt fakkel. Det er
et storslagent syn å se så mange i fakkeltog som
er en markering for alle flyktninger i verden. For i
år var det så mange som 1.200 samlet i Håkonshallen. Ca 1000 konfirmanter, og ca 200 ansatte,
ungdomsledere og frivillige foreldre.
Inne i hallen er det rigget til en stor scene. I løpet
av helgen er det sceneshow flere ganger. Det er
mye lovsang, Jesus-prat, danseoppvisning og konkurranser. På søndagen var det gudstjeneste som
ledes av biskopen, og med hele 12 andre prester
som var med å dele ut nattverd.
Lørdag og søndag morgen begynner alltid med
gruppemøter på basene. Konfirmantene ledes av
andre ungdommer i samtale, om forskjellig tema
rundt det å være kristen.

På dagtid blir alle konfirmanter kjørt til den
aktiviteten de har meldt seg på. Det er alt fra
alpin-kjøring i Hafjell, aking i bob-bane, innendørs
svømming, dansekurs, langrenn, skiskyting og
tur til museum og energisenter. Alle aktiviteter er
tilrettelagt for alle, uansett funksjonsnivå. Leiren
har alltid voksen ungdom som også kan være
ledsager. Leiren har et eget tilretteleggingsteam
som gjør alt for at alle skal trives og ha det bra.
På lørdagskveld blir konfirmantene utfordret til å
«selge» tjenester til hverandre. Inntektene går til
Hekta’s bistandsprosjekt i Uganda. Det er ingen
grense for hvor kreative konfirmantene er i å
oppfinne tjenester de «selger» til hverandre. Du
kan få massasje, får håret ditt flettet, kjøpe godis,
kjøpe en klem, kjøpe et kompliment, vaffel,
fruktsalat, osv osv osv……. Her er det mange
morsomme aktiviteter som skjer i løpet av to
timer. Og pengene går til en god sak!
Helgen er full av moro, mange aktiviteter og mye
god mat. Konfirmantene er veldig fornøyd med
helgen. Mange får nye venner og mange kjenner
på godt fellesskap i kristen ånd.
Selv om det er litt trist å reise hjem på søndag
kveld, er det allikevel godt å få komme hjem og
sove litt igjen.
Tekst: Janne Sannesmoen
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Litt fakta om HEKTA:
• HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon 		
som har som hovedoppgave å lage
konfirmantleirer og ungdomsleirer. På leirene
skal det være varierte aktiviteter og god
trosopplæring. Ungdom er med og
planlegger og leder leirene.
• HEKTA er et rusfritt, inkluderende og trygt
miljø for ungdom fra konfirmantalder. Her er
det åpent for alle uansett funksjonsnivå,
nasjonalitet eller kulturbakgrunn. Du har 		
mulighet til å hekte deg på dette miljøet!
• HEKTA har kurs for ungdommer som vil bli
ungdomsledere. HEKTA ønsker at ungdom
skal bli HEKTA på Jesus og lede og tjene som
Ham. Leirene til HEKTA skal gi inspirasjon til å
være med som leder i lokalmenigheten.
• HEKTA samarbeider med menigheter i Den
norske kirke om å lage Norges største 		
konfirmantleirer – i Kragerø om sommeren og
i Håkons Hall på Lillehammer om vinteren.
Over 3500 konfirmanter og ungdommer
deltar på disse fem konfirmantleirene.
(I Kragerø er det tre ukelange leirer, og i
Håkons Hall arrangeres det to leirer.)

Grue menighetsblad nr. 2 • 2020
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Slekters gang

Døde i Grue sokn.
Erik Aarnes
Gerd Høiby
Olaug Hansen
Vegard Tømmerholen
Tore Østre
Hilde Kjelgren Bråten
Liv Reidun Korsmo
Ruth Karin Kalnæs

f. 1945
f. 1941
f. 1923
f. 1979
f. 1963
f. 1968
f. 1928
f. 1935

8. mars
Tyra Aurora Eriksen-Holtet				
Jonathan Villy Nilsen

Døde i Grue Finnskog kirke

Døpte i Grue kirke

Ella Johanne Gammeltorp
Odd Wålberg

23. februar
Marius Gabrielsen Østlie

f. 1938
f. 1942

Takkeannonser
Tusen takk for blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Gunn Nordvang
Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på
min 85-årsdag.
Torbjørg Hytjanstorp

Til Lillian Helen Dahls etterlatte.
Enhet barn og unge i Grue kommune, takker
hjerteligst for pengegaven som ble gitt
i forbindelse med Lillian Helen Dahls bortgang.
Med vennlig hilsen
Enhetsleder Marit Sveen

Hjertelig takk for blomstene vi fikk i anledning
Olaug Hansens bortgang.
Ivar og Erik Hansen m/ familier

Den alderen, du!
To sølvgrå damer i farta
ble helt satt ut da de starta
en samtale med
to gubber fra G og E –
tro om de hette Maria og Marta?

Og nå har de reist, de to matroner,
tilbake gjennom flere tidssoner.
Tilbake i gamlelandet
vil de nok sammenblande
alle de menn som møtte de to amasoner.

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

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

Tlf.

62 94 10 40

Sokneprest: Morten Stensberg
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: 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
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5. april, Palmesøndag
Joh 12, 12-24
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL.11.00. Høymesse.
Takkoffer: NMS
9. april, Skjærtorsdag
Matt 26, 17-30
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Nattverdsgudstjeneste.
Takkoffer: Leger uten
grenser.
10. april, Langfredag
Langfredagsgudstjeneste i
Hof kirke kl. 11.00.
12. april, Påskedag
Luk 24, 1-9
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høytidsgudstjeneste.
Takkoffer: Eget arbeid.

13. april, 2. påskedag
Luk 24, 13-35
GRUE FONNSKOG KIRKE
KL. 11.00.
Høytidsgudstjeneste.
Takkoffer: Eget arbeid.
26. april, 3. s. i påsketiden
Joh 10, 11-18
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Vandregudstjeneste med
konfirmantene. Takkoffer:
Aeropagos.
1.mai
Luk 6, 31-36
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste. Takkoffer:
Norsk folkehjelp

10. mai, 5. s. i påsketiden
Joh 15, 1-8
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste for store og
små. Takkoffer: IKO
17. mai
Sal 127, 1-3
GRUE KIRKE KL. 10.00.
Gudstjeneste for store og
små. Takkoffer: Speiderne.
GRUE FINNSKOG
KL. 13.00.
Gudstjeneste for store og
små. Takkoffer: Eget arbeid.
Med forbehold om
endringer.

GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 13.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Norsk folkehjelp.

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

kirken.no/grue

