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Fra redaktøren
Det er snart jul! Litt rart å skrive om jul
siste dag i oktober. Jeg er nok av dem som
synes at jul skal starte med 1. søndag i
advent og ikke før. Men nå har jeg igjen
observert juleutstillinger, julegodis, juledekorasjoner og annet julerelatert siden
tidlig oktober. Når jula endelig kommer, er
jeg vanligvis lei. Jeg tror mange andre også
kjenner på at følelsen av julehøytid forsvinner
i all kommersialiteten. Synd og skam at det
er blitt slik. Men god jul, likevel!

Det er ikke mye som overrasker meg når det
gjelder menneskelig atferd. Avfallsordningen
på kirkegården er nå engang ment for avfall
fra gravstell, men noen har altså funnet ut
at der er rette plassen for å kvitte seg med
isolasjon og annet bygningsmateriell! Og
«smart» nok med eierens navn på plankene!
Makan!
Forandringer i staben på kirkekontoret
igjen: Morten Stensberg er tilsatt som ny
sogneprest – velkommen skal du være!,
kirkevergen har sagt opp og stillingen lyst
ut, trosopplæringsstillingen blir permanent,
felles kapellanstilling med Åsnes ønskes
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besatt. Det ville være sterkt ønskelig med
folk i de nye stillingene som har ønske om å
bli en stund og jobbe for et godt fellesskap
i kirkens tjeneste. Når det er sagt, så ønsker
jeg kirkeverge Frank lykke til i Valdres –
hans dyktighet vil bli sterkt savnet!
Tilbake til jula: for å komme i litt førjulsstemning kan kirkene og andre by på
musikk og sang. Søndag 3.desember
synges jula tradisjonelt inn i Grue Finnskog
kirke – med gløgg? - , 6.desember er det
konsert med Mariann Aas Hansen i Grue
kirke, 13.desember synges og spilles jula inn
i Grue kirke, 15.desember konsert i Grue
kirke med Collegium Vocale, 16.desember
er det jule-/gløgg-konsert med Gruekoret på
Holmgård, og 20.desember konsert ved Eva
Vermundsberget og Solør Operaen i Grue
kirke. Da burde alle ha kommet i julestemning! Følg bare med på annonsering og
plakater.

Riktig god jul og godt nytt år!
Hilsen Bjørn Nyland
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Hamar biskops juleandakt
Ledestjernen

Det er ikke mange ting som er vakrere enn
en klar stjernehimmel. Alle de millioner med
stjerner som blinker mot oss i all sin
skjønnhet, og jager mørket bort. Det åpner
for å drømme; til å henvende oss til det
store og mektige, til kosmos og det ukjente.
Gjennom tusenvis av år har mennesker
stirret opp på den samme himmelen, og
stilt det samme klassiske og grunnleggende
spørsmålet; hva betyr egentlig alt? Hvor
kommer jeg fra? Hva er min plass her på
denne lille kloden vår?
Mon tro om de vise menn undret seg over
disse spørsmålene når de fulgte den stjernen
som skinte sterkest julen for 2000 år siden.
Legenden om Kaspar, Melchior og Balthazar
forteller at de var lærde mennesker, med
stor kunnskap om både astrologi og gamle
tekster. Men dette var tydeligvis ikke nok;
for håpet var at stjernen kunne lede frem til
svar på det mer grunnleggende spørsmålet;
«hvem og hva er jeg?»

samme; nemlig å finne det blikket som ser
på dem med nåde – som gir dem styrke til å
se sin egen verdi og mening. Møtet med
barnet gav en endret tankegang; at det ikke
er det store og mektige som betyr noe, ei
heller rikdom og materiell, men at det er
kjærligheten, nåden og håpet vi virkelig
trenger i våre liv.
Og barnet vokste opp og ble selv en ledestjerne. En stjerne som blinker, som lyser
i mørket og bringer håp. Som åpner for å
kunne drømme og henvende oss til det store
og mektige. Til kosmos, og til den kjente og
ukjente Gud som er så mye mer enn det vi
ofte tenker. Som gir oss mulighet til å
virkelig kunne se på oss selv og vår neste
med nåde.
Det må jo være et godt julebudskap å ha
med seg.
God og velsignet julehøytid!
Biskop Solveig Fiske

Det de møtte under stjernen var barnet.
Dette lille vakre menneskebarnet, omsvøpt
av sine kjærlige foreldre. Og i barnet fant
de sin iboende verdighet som mennesker.
Stallen var alt full av folk på leit etter det
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En god konsert opplevelse
I skrivende stund er jeg nettopp kommet
hjem fra konsert i Grue Finnskog kirke med
orgel og bratsj. Det så ikke så veldig spennende ut, men du verden så overrasket jeg
ble, både over framføringen, instrumentene
og stemningen. Vi var vel et 40-talls personer til stede som fikk høre bratsjisten Nora
Taksdal og organist Inger-Lise Ulsrud som
solister og i samspill.
Som Nora Taksdal sa, så var programmet
temmelig moll-preget, men med en fortellende musikalitet fra begge musikerne ble
moll-tonen ikke det vesentlige. Derimot
ble instrumentenes egenart viktig, noe som
selvsagt repertoaret bar preg av. Her var alt
fra Bach til norske folketoner, framført på
det fine «lille» orgelet i Grue Finnskog kirke
og på Taksdals bratsj fra 1745.
For en tilhører som meg, som egentlig «bare
er glad i musikk», så var det både interessant og nydelig å se Ulsrud traktere orgelet
rolig og uten de store fakter. Det gjorde at
musikken fikk briljere i seg selv.
Nora Taksdal fortalte stolt om bratsjen
hun disponerer, og viste hvor allsidig dette

instrumentet kan være. György Ligetis
«Hora lunga» spilt på kun den laveste
strengen – G-strengen! – ble for meg en av
de spesielle opplevelsene.
Inger-Lise Ulsrud lot oss få innblikk i
improvisasjon – spesielt å høre «Pål sine
høner» med orgelbrus! Snart er det bare
kirkemusikere (les: organister) og jazzmusikere som dyrker improvisasjonskunsten,
kunne hun fortelle. Takk til Grue Finnskog
menighetsråd som står bak initiativet til
denne konsertserien – og takk for kaffe
og boller!
23. september 2017
Bjørn Nyland

Grue Sanitetsforening

JULETREFEST
arrangeres 03.01.2018 på Skaslien, kl. 17.00. Det
blir middag med dessert, musikk og gang rundt
juletreet. Kaffe og kringle, utlodning.
Påmelding innen 21.12.2017 til
Inger Lise Tveter: 92 89 90 35
VELKOMMEN!

Åpen dag på brannstasjonen i Grue
Tekst: Per Chr. Uggerud
For en tid tilbake var det åpen dag på brannstasjonen i Grue. – «Vi har denne åpne dagen
for å få litt større fokus på brannsikkerhet»,
sa Per Harald Bekken som er forebyggende
avdelingsleder der. Det er blitt til en årlig
tradisjon. På den åpne dagen var det krabbeøvelse. Vi fikk også med oss at røykvarsleren kan
redde liv. Vi kan også gjøre brannøvelser hjemme.
Noen gikk en «kunnskapsløype», mens andre
fikk seg en tur med brannbilen. Ungene visste
godt hva de skulle gjøre hvis det oppsto brann.
Det er viktig at også barn lærer å bruke
brannslokkingsutstyr. På brannstasjonen jobbes
det ellers for å forebygge at brannen starter.
Det er viktigst å unngå at den starter, enn at den
slukker!

TUSEN TAKK
Redaksjonen i Grue Menighetsblad vil på
tampen av året få takke for alle ekstra
bidrag og gaver til driften av menighetsbladet. Det kommer så godt med!
Takk til LHL Grue for «årsmøtegaven
2017»!
Grue Menighetsblad vil også fremme en
takk til alle som i årets løp har bidratt
med frivillig innsats til beste for kirkene
og menighetene. En spesiell takk går til
de dyktige forsangerne/medliturgene!

ELDREDAG I GRUE
Tekst: Per Chr. Uggerud

For en tid tilbake var det
eldredag i festsalen i Grue
rådhus. Harald Stenvadet stor
for åpningen og ønsket
velkommen. Duoen HAN OG
JE presenterte «En gobit til
kaffen» i Sten Bjørge Hansrud
og Harald Engans skikkelse.

informerte om tingenes tilstand og om velferdsteknologi.

Ordfører Wenche Huser Sund
og rådmannen i Grue

Knut Hallvards spilte til dans.

Det må satses på velferdsteknologi i kommunen mente
rådmannen. Nedbemanningen
på skolen ble også tatt opp på
eldredagen.

Grue Finnskog menighetsråd
takker for det gode samarbeidet det siste året.
Vi ønsker alle i Grue og Grue Finnskog en riktig
god julehelg og et riktig godt nytt år!
Hilsen Grue Finnskog menighetsråd
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Ville satt pris på en slik konsert
av Per Chr Uggerud
Et av ofrene i Alvdal-saken, Cato Nerli, ble
minnet i Grue kirke med en konsert
17.oktober. Overskuddet av konserten skulle
i utgangspunktet gå til Catos sønn og Stine
Sofies stiftelse. Advokat Aina Tvengsberg var
initiativtaker til dette arrangementet, og det
er helt enestående og overveldende hva hun
har gjort i forbindelse med denne saken.
Blant de som gjorde konserten helt spesiell,

var Bjørn Eidsvåg og Picazzo, noe som Cato
ville ha satt stor pris på å høre. Alle artistene
som deltok, gjorde det helt gratis.
Til slutt fikk Catos familie lest opp et brev
fra Stine Sofies stiftelse der de sa fra seg sin
del av pengene, slik at alt ville gå til å sikre
Catos sønns framtid.

BISPEMØTET
100 ÅR
Kilde: Kirken.no

En rekke tidligere biskoper deltok ved markeringen av Bispemøtets 100 års jubileum i Oslo 16. oktober. Fra venstre: Ole
Nordhaug (biskop i Møre 1983–1991), Andreas Aarflot (
biskop i Borg 1976–1977 og biskop i Oslo 1977–1998), Georg
Hille (biskop i Hamar (1974–1993) og Ole D. Hagesæther (biskop i Bjørgvin 1994–2008). (Foto: Bispemøtet/Hege Flo Øfstaas).

I 1917 innkalte kirke- og undervisningsminister
Jørgen Løvland biskopene til møte i Oslo. Ved
starten av Bispemøtet denne uken ble 100-års
jubileet markert.
Tidligere oslobiskop Andreas Aarflot var invitert
for å gjennomgå Bispemøtets 100 års historie ved
starten av denne ukens bispemøte. Han pekte
blant annet på at Bispemøtet siden 1980-tallet har
arbeidet med ”å finne sin naturlige plass innenfor
rammen av en fremtidig kirkeordning som innebærer en sentral kirkelig styringsinstans gjennom et
kirkemøte med underliggende organer”. Bispemøtet
har en rekke ganger de siste årene drøftet Bispemøtets plass og oppgaver knyttet til utviklingen
av kirkeordningen. Både forfatningsreformen i
2012, hvor Grunnloven ble endret, forvaltningsreformen fra 2017 og den forestående revisjonen
av kirkeloven aktualiserer Bispemøtets plassering i
kirkestrukturen. Andreas Aarflot fremhevet særlig
vedtaket fra Bispemøtet våren 1994 ”Biskopenes
og Bispemøtets plass i den kirkelige struktur” (sak
BM 4/94) som prinsipielt viktig.
På møtet denne uken står saken ”Bispemøtets plass i
ny kirkeordning” (sak BM 31/17). I saksdokumentet
til Bispemøtets behandling sies det at en av de store
utfordringene ved dagens ordning er hvordan bispeembetet kan fremstå som selvstendig og uavhengig.
I forslaget til vedtak heter det at Bispemøtet vil
utrede hvordan kompetansefordelingen mellom
Kirkerådet og Bispemøtet kan utvikles og at Bispemøtet vil vurdere om Den norske kirke bør følge
ordningen i Sverige og Finland med at erkebiskopen/
Bispemøtets preses er leder av Kirkerådet. Da Bispemøtet i oktober 2012 drøftet Kirkeordning med
utgangspunkt i grunnlovsendringene 21. mai
2012, vedtok biskopene at ”Kompetansefordelingen
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mellom Bispemøtet og Kirkerådet (må) gjennomtenkes nærmere, også i deres forhold til Kirkemøtet”.
I et vedtak fra Bispemøtet i 2015 peker biskopene
på at en ny kirkeordning må unngå en situasjon der
biskopene underlegges Kirkerådet.
”Dette er viktig fordi biskopene og Bispemøtet på
den ene siden, og Kirkerådet på den annen side,
er organer som i et ekklesiologisk perspektiv bør
være uavhengige i forhold til hverandre, selv om
de i et organisatorisk og økonomisk-administrativt
perspektiv er forbundet tettere. Slik Bispemøtet
ser det, er det avgjørende at Bispemøtet plasseres
organisatorisk som en sentralkirkelig organ direkte
underlagt Kirkemøtet, og ikke under Kirkerådet”
I en lengre uttalelse fra 2016 ”Kirkens tilsynstjeneste
i lys av ny kirkeordning” heter det blant annet:
”Det er naturlig at biskopen har et særlig ansvar
for lærespørsmål. En del av dette inkluderer
ansvaret for kirkens gudstjenestefeiring i form av
forordnede gudstjenester, og bør også inkludere
utvikling og godkjenning av liturgier med det
mandat Kirkemøtet gir biskopene. Bispemøtet har
derfor de senere år tatt til orde for endringer i prosedyren for saksbehandling av lære- og liturgisaker
som innebærer at Bispemøtet, og ikke Kirkerådet,
fremlegger innstilling til Kirkemøtet.”
Den norske kirkes grunnlag
Kirkemøtet gjorde i 2015 vedtak om at Kirkerådet
i samarbeid med Bispemøtet skulle arbeide videre
med dokumentet Den norske kirkes grunnlag. På
denne ukens Bispemøte gjennomgår biskopene
dette dokumentet som tar for seg både kirkens
lære, oppdrag og selvforståelse. Kirkerådet planlegger høring om ny kirkeordning i løpet av 2018.
Dokumentet Den norske kirkes grunnlag vil inngå i
en helhetlig høring om ny kirkeordning.
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ANDAKT
Fortellinger vekker bilder og assosiasjoner i
oss. Et enkelt ord kan romme en uendelighet av
erfaringer og minner. Få ord er ladet med så mye
følelser som ordet «jul». Som høytid rommer jula
et nesten umulig spenn av følelser og erfaringer.
Alt sammen blir så fortettet, så intenst. Det som
fungerer bra i et liv, blir ofte enda bedre. Og det
som fungerer dårlig, blir ikke sjelden enda verre.
Men kanskje verst er det at reklame, sosiale medier og våre egne forventninger til å hva jula skal
være gjør den til en lang øvelse i å forstrekke seg.
Jeg kan tenke meg å slå et slag for en mer alminnelig jul, den er kraftig undervurdert. Kanskje
har de fleste av oss vært på sporet av den, for
hvorfor smaker ribba egentlig bedre kald en stille
førstedagsmorgen enn den gjorde på julaften? Og
hvordan kan det ha seg at romjula kanskje er på
sitt beste når en av romjulsdagene er helt åpen,
uten noe program, og noen venner fortsatt tør å
komme ubedt på kvelden?
Sant nok, i de fleste familier og fellesskap, er det
forventninger. Blir familieselskapet ok denne
jula? Hvordan går det med alkoholbruken? Hva
med uvennskap, fiendskap og krangel? Hva med
de som i fjor var en familie, men nå er splittet i
to? Hva med den som denne julaftenen opplever
at en stol er tom når julemiddagen skal spises og
måtte gå sin første tur til et gravsted for å tenne
lys?
Den første jula i Betlehem visste ikke en gang
at det var det det var, jul altså. Det vi kaller
juleevangeliet, er for mange blitt en fortelling
som er propp full av bilder og forestillinger som
egentlig ikke er der. De har sneket seg inn over
generasjoner, formet av populærkultur, kommersielle interesser og religiøse forestillinger. Egentlig
er fortellingen svært nøktern. Det er en råskap i
juleevangeliet som går forbi oss.
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Et ungt par er tvunget ut på reise. Kvinnen er
gravid. Hun er forlovet med en mann som er
mye eldre enn henne, 30 år kanskje. De må reise
fra Nasaret til Betlehem, 160 km til fots og med
et esel. Når de kommer fram, føder den unge
kvinnen, de har ikke fått noe husrom. Fødselen
skjer sannsynligvis i en slags stall. Etter fødselen
må Maria selv bite over navlestrengen, forsøke
å ta vare på seg selv og barnet. De som får høre
om det som er skjedd, er en gjeng med gjetere.
Illeluktende menn med det dårlig rykte og tøft
språk, mennesker som bokstavelig talt befant seg
i utkanten av samfunnet.
Det eneste spor av synlig himmel finnes hos englene som forteller til disse mennene om hva som
egentlig er i ferd med å skje. Himmelen er i ferd
med å bryte igjennom. Sprenge seg vei inn i det
jordiske. Om det er vakkert, så er det det på en
annen måte enn vi er vant til å se det. Det synges
sanger, men kanskje synger fortsatt Sølvguttene
vakrere enn det englene gjorde. Mennesker får se,
men de ser det himmelske midt i sin egen elendighet. For Josef og Maria var turen til Betlehem
en omvei. For Gud derimot, den egentlige veien,
den strake veien inn i all menneskelig historie,
inn i menneskers liv. «Det skjedde i de dager at
det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at
hele verden skulle innskrives i manntall», skriver
Lukas.
Med ønsker om en velsignet alminnelig jul!
Morten E. Stensberg, Sokneprest i Grue og Grue
Finnskog
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LITTERATUR-GALLA I GRUE
av Per Chr Uggerud
Litteratur-gallaen som ble arrangert i kinosalen i Grue Rådhus ble en kveld en sent vil
glemme. Arrangementet ble en erstatning for
den avlyste litteraturfestivalen og for å legge
grunnlaget for en ny litteraturfestival neste år.
Rolf Arne Lie Holter fikk som vanlig opp
latterdøra hos folk i salen med sine
10 		

humoristiske tolkninger, flere Glåmdalsforfattere deltok, bl.a. Heidi Linde og Freddy
Kjensmo. Mye sang og musikk sto og på
programmet – med blant andre Grues egen
sangfugl Hanne Frysjøenden. Kveldens
høydepunkt var nok Helen Evenstads bokbad
med Hans Olav Lahlum.
Grue menighetsblad nr. 5 • 2017

AMCARTREFF I GRUE
tekst og foto: Per Chr Uggerud
Forleden var det amcartreff på Kirkenær.
Vi har en slik dag fordi vi driver en klubb
med amcarbiler, også ønsker vi å invitere
folk med samme interesse som oss til en
hyggelig dag, sier Knut Karlsen i Solør
Doorslammers - klubb. Klubben har 110
medlemmer. Den store medlemsmassen er

for hele Solør. Man reiser blant annet på
turer i Norge og Sverige. Har to veteranbiltreff og amcartreff i året. Medlemmene liker
å mekke biler. Da vi var innom amcartreffet
ble den bilen som publikum syns var finest
premiert.

GRUE MENIGHETSBLAD
GRATULERER!
«Innlandsperler» er en prisutdeling hvor
det deles ut priser for det beste arbeidet
som er gjort i reklamebransjen i Oppland og
Hedmark det siste året. Dette var første året
Flisa Trykkeri sendte inn arbeider, og i skarp
konkurranse ble firmaet hedret med Sølv i
grafisk design på trykte medier!
Dette bekrefter at Flisa Trykkeri sitt kreative
team er blant de beste på design. Bidraget
som ble sendt inn, var tidsskriftet til Norges
Bygdekvinnelag som teamet har redesignet
og som de fikk stor heder for.

Grue Menighetsblads redaksjon er mektig
imponert over det arbeidet Flisa Trykkeri
gjør for oss, og vi gratulerer med en
velfortjent pris og suveren omtale!

MENNESKERETTIGHETSSØNDAGEN
Det vil ikke bli lagt ut nytt materiell for
Menneskerettighetssøndagen i 2017. Dette er
fordi menighetene, i forbindelse reformasjonsåret
2017, blir oppfordret til å erstatte denne med
Mennesker er ikke til salgs-søndagen den 19.
november. Ressursmateriell og byggeklosser til
Mennesker er ikke til salgs-søndagen finner du
bl.a. hos Kirkelig ressurssenter og Kirkens
nødhjelp. Lenker til disse og andre finnes på
www.kirken.no.
Mange menigheter markerer kirkens menneskerettighetssøndag 2. søndag i adventstiden. Denne
søndagen kalles også søndagen for rettferdighet
og fred.
Hvert år setter menigheter fokus på et globalt
tema i forbindelse med FNs menneskerettighetsdag 10. desember. I 2016 markerte kirken
menneskerettighets-søndagen 4. desember under
overskriften Retten til et liv uten vold.
«Noen må våke i verdens natt, noen må tro i
mørket,» bønnfaller den kjente salmen. Denne
oppfordringen blir ekstra sterk i møte med
mennesker som har blitt utsatt for vold og
overgrep.
I desember 2016 var det 20 år siden ble
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle

12 		

overgrep offisielt ble åpnet. Vold og seksuelle
overgrep er en global utfordring, og et brudd på
menneskerettighetene.
Det finnes aktuelt ressursmateriell til dette
temaet, utviklet i samarbeid mellom Kirkelig
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep,
Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp. Vi håper menigheten vil ta i bruk
dette – enten på 2. søndag i advent eller
ved andre passende anledninger.
Én enkel måte å markere menneskerettighets		
søndagen, er å ta i bruk følgende trostekst fra 		
Kirkelig Ressurssenter:
Jeg tror på en Gud som kommer menneskene i
møte. Jeg tror på en Gud som tåler å se, høre og
vite. Jeg tror på Jesus som ble utsatt for overgrep
og svik. Jeg tror på Jesus som gir oss del i sin
seier over ondskapen og døden. Jeg tror på Den
Hellige Ånd som håper for oss når vi ikke håper
selv. Jeg tror på Den Hellige Ånd som frigjør oss
til å handle og å hvile. Vi tror at kirken trenger
å høre vår stemme. Vi tror at kirken vil kjempe
mot urett.
Kilde: Kirken.no
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JULEHILSEN
«Gud sin egen sønn oss gav nå ved juletide.
Derfor går et lovsangshav over verden vide.
Derfor fra det høye kor lyder det her nede:
Gi, det er din sak på jord, gi og med glede!»
God jul og Godt nytt år til store og små i
Grue og til de som ellers leser bladet vårt!
Hilsen Grue menighetsråd

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

Bank.
Og deg.
deg.
Bank. Forsikring.
Forsikring. Og
Nyt førjulstiden!

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.

-se vår nettside for våre arrangementwww.skaslien.no
gjestgiveri@skaslien.no • tlf. 62946666

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.

2260 KirkenærJubileum
Telefon 62 94 10 80 • Telefax:
62 94velkomstdrinken
10 85
Vi spanderer
- ta kontakt for jubileumsmeny
E-post: post@sandermoen.no

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

Lenas Salong
Tlf. 62 94 53 14

Eldresenteret, 2256 Grue Finnskog
- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

Tlf: 62 94 66 66 • www.skaslien.no

Frivillighetens Hus, Brannstasjonsveien 1, 2260 Kirkenær
Vi tilbyr møteplasser for alle tirsdag form, mandag kveld og torsdag form.(LHL).
Bruktbutikk i 2 etasjer ons., fre. og lør. Rimelige møte/kurslokaler til leie, PCèr til
leie ved datakurs. Ta bursdagsfeiringa/ øvrige selskaper hos oss, peisestue med
plass til 30- 40 stk., curling bane, masse spill o.l. Handikap WC og heis.
Ring Line 976 78 069 eller stikk innom.

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85
E-post: post@sandermoen.no
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Gærbra bank
fær vanli’ fælk
Velkommen til en bankprat
med lokalbanken!
En alliansebank i
14 		
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Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

FLISER & VÅTROM
Vi pusser opp badet ditt
Ta kontakt for uforbindtlig tilbud

TØMRERMESTER
Våtromsser tifikat

ARNE SAGERUD
2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339
20

TRENGER DU ELEKTRIKER?

Grue menighetsblad nr. 5 • 2012

Fra en enkel stikkontakt, utskifting av
sikringsskap til komplette installasjoner.

Sikrer deg et bedre
inneklima både
sommer og vinter.
Kan fjernstyres.
Vi har også
hyttemodell med
fjernstyring.
Kåret til markedets
beste!
Grue menighetsblad nr. 5 • 2017

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

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

15
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Mob. 913 93 784
2211 Kongsvinger

Kongsvinger
Begravelsesbyrå

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

Vakttlf. dag og natt: 62 81 82 62

Mob. 917 48 095
2260 Kirkenær

Grue
Begravelsesbyrå

Barne- og Ungdomskroken
Fargelegg

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE ER DET
ÅRETS KONFIRMANTER SOM STYRER!
Grue menighetsblad nr. 5 • 2017
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Barnekrokens kjøkkenskole
KRYDDERMUFFINS
INGREDIENSER
• Ca 16 stk.
• 300 g smør
• 3 dl brunt sukker 4egg
• 5 del hvetemel
• 1 ts bakepulver
• ½ ts kanel, malt
• ½ ts ingefær, malt
• ¼ ts nellik, malt Topping:
• 300g kremost naturell 220g melis
FRAMGANGSMÅTE:
1. Rør smør og sukker sammen til en luftig
konsistens.
2. Ha i et og et egg om gangen.
3. Tilsett resten av ingrediensene og rør
godt sammen.
4. Fordel røren i mellomstore muffinsformer.
5. Stek kakene midt i ovnen.
6. 200 grader
7. 15-20 min
8. Avkjøl og spis.
TOPPING:
Pisk kremost og melis til en smør bar krem.
Dekorer! Håper det smaker.

18 		
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Oppvisning av sammenstøt
mellom personbil og henger
på en lastebil.

Her skal «bråstoppen» testes.

ne

Grundig opplæring før konfirmante
slippes ut på gokart banen.

Klar for en runde i terrenget.

KONFIRMANTENES
TRAFIKKDAG PÅ VÅLERBANEN
14. september reiste de som ble konfirmert i år
til Vålerbana. Det er Grue menighet som inviterer
konfirmantene til en kombinert sosial og trafikksikkerhets kveld. Først fikk de en oppvisning og
sett skadeomfanget av en kollisjon mellom
lastebilhenger og personbil.
Vi fikk også se video av hva som skjer med et
menneske i en bråstopp i ulike km hastigheter,
sett på hvor tunge vi egentlig blir i en bråstopp og
kjenne på hvor tungt et hode blir i fart. Her kom
også kunnskap om sikring av last og viktigheten av
bruken av bilbelte inn. De som ønsket kunne prøve
Grue menighetsblad nr. 5 • 2017

Fornøyde etter rundene på banen.

en bråstoppsimulator der farten bare var 4km/t og
kjenne på en kontrollert stopp.
Mange tenker nok at de som kjører lastebil har
god oversikt over trafikkbildet rundt seg, og her
var det nok mange som fikk seg en overraskelse
om hvor lite oversikt en lastebilsjåfør egentlig har.
Konfirmantene fikk også til stor glede være med å
kjøre terrengbil og gokart.
Tusen takk til Vålerbanen for en lærerik kveld hos
dere!

19

HØSTTAKKEFEST
Søndag 1.oktober var det høsttakkefest i Grue
kirke, vi vil takke Vestsiden bygdekvinnelag
for vakker pynting av kirka. Ministranter denne
dagen var Svea og Jenny Emilie.

O P P G AV E R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvilket fylke ligger Harstad?
Hva er det egentlige navnet til artisten, Freddy Kalas?
Hvor mange kirker er det i Åsnes kommune?
Hvilket bilmerke har biltypen, Yaris?
Hvilken skog bor Ole Brumm i?
Hva heter ordføreren i Grue kommune?
Hva heter Norges nest største by?

Svarene kan sendes inn til: anita.odegarden2@grue.kommune.no innen 16. januar 2018
eller leveres på kirkekontoret. Er det flere som har alt riktig blir det trukket ut en vinner og en
premie kommer i posten!

20 		
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Tenn lys
Tekst: Eivind Skeie

Barnenyttårsønsker
Tekst: Henrik Wergeland

Tenn lys !
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.
Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
Tenn lys !
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.
Tenn lys!
For livets rikdom, for jord og luft og vann.
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land.
Må ingen være redde, og mangle hjem og brød.
Tenn lys og håp i verden, mot fattigdom og nød.

Vi ønsker hver husbond en gyllen disk,
på hver en ende en lekker fisk.
Da himmelens engle stor lystighet får.
Vi ønsker Jer alle lykksalig nyttår.
Vi ønsker hver matmor et skjørt av ull.
Det varmer vel bedre enn sølv og gull.
Da himmelens engle stor lystighet får.
Vi ønsker Jer alle lykksalig nyttår.
Vi ønsker hver sønn i hånden en penn.
Så nyttig er sverdet ham ikke som den.
Da himmelens engle stor lystighet får.
Vi ønsker Jer alle lykksalig nyttår.
Vi ønsker hver datter så nett en rokk.
Da spinner hun ulltråden silkefin nok.
Da himmelens engle stor lystighet får.
Vi ønsker Jer alle lykksalig nyttår.
Vi ønsker hver pike en støvekost lang.
Da edderkopp ned med en eneste gang.
Da himmelens engle stor lystighet får.
Vi ønsker Jer alle lykksalig nyttår.
Vi ønsker hver dreng en svøpe med skaft.
Da traver hver hest som vel aldri har travt.
Da himmelens engle stor lystighet får.
Vi ønsker Jer alle lykksalig nyttår.
Da reiser han hen for å se om sin kost
den pike kan bruke som alle har rost.
Da himmelens engle stor lystighet får.
Vi ønsker Jer alle lykksalig nyttår.
En må vel kunne si at verden har
forandret seg siden Wergelands tid!

Årets SISTE KONSERT
Serien med konserter i Grue Finnskog kirke
– for å vise hvor flott det nye orgelet er –
avsluttes med «Folketoner fra nord» lørdag
9.desember kl. 16.00. Da kommer Susanne
Lundeng som tar oss med inn i den nordnorske folketoneverdenen i samspill med
Bjørn Andor Drage, en av Norges store
mestere på orgel. Det loves nordlys på
Finnskogen denne desemberkvelden – og alle
ønskes hjertelig velkommen til konserten i
Grue Finnskog kirke på Svullrya.

Bilder fra

JEGERMESSE PÅ MULLIKALA 5. OKTOBER
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«ALDRI SÅ GALT AT DET IKKE ER GODT FOR NOE»
(Oppgradering av tilbudene ved «Grue Service»)
En god stund nå, har jeg fanget opp meninger i
«bygda» om hva vi skal med en 4. matvarebutikk her
på Kirkenær. (Trimtilbudene vil kanskje da bli enda
mer aktuelle???).
Men, når dette nå ser ut til å bli en virkelighet, har
det medført at Grue Service har fått opp -ført en helt
ny hall med hensiktsmessige arealer og rominndelinger.
Her vil det fortsatt bli tilbud om vask og bilpleie
og andre arbeidstilvennende oppgaver - som i den
gamle hallen. Den skal rives for å gi plass til den nye
butikken med parkeringsplasser. Byggearbeidene er
allerede i gang, og den nye hallen ble faktisk tatt i
bruk 23.10.17.

For, - det er viktig, samfunnsmessig arbeid som
gjøres ved «Grue Service».
For øvrig er noen av tilbudene: Bilpleie, vaskeri,
treningskort til instituttet i «Bedringens vei», kaker
og litt brødvarer, samt litt kafe og kantinedrift.
Utfyllende opplysninger kan sikkert fås ved direkte
henvendelser.
Arne H.Andersen

Jeg kjenner ikke så godt til NAV sine krav overfor
«Grue Service», men har et inntrykk av at det ikke er
«lov å tjene penger» på tiltakene som drives - at det
på en måte skal gå i O. Ved en nærmere prat med
daglig leder Tone Hansen rar jeg forklart at virksomheten skal være
«Ikke - komersiell». Dersom det blir overskudd skal
dette bli i virksomheten og komme formålet til gode.
De kan være konkurrenter til annen næringsvirksomhet,
men har ikke lov til å underby tilsvarende,
eksisterende, ordinær forretningsdrift i Grue.
Men, når dette er sagt, synes jeg det er viktig å
informere om de arbeidstilvennende tiltakene som
drives ved «Grue Service», og at det nå er funksjonelle
lokaler som akkurat er blitt klar til bruk, til utstyrs
- og plasskrevende virksomheter.(Kanskje kunne
det være en tanke, allerede nå, å ta kontakt for ta
tilbud på gaver til dem som «har alt». Jule-/fødselsdagsgave - eller oppgaver som rett og slett er blitt
for krevende å gjøre for den enkelte selv, som en
oppstartshjelp ved det nye bygget).
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Når tall og formler ikke mer
gir nøkkelen til det som skjer;
når de som sang og ga seg hen,
vet mer enn meget lærde menn;
når verden atter har begitt
seg dit hvor livet strømmer fritt;
når lys og skygge møtes i
den ekte klarhets harmoni,
og dikt og eventyr blir sann
historie om jordens land,
da vil det store livsbedrag
forsvinne ved et trylleslag.
Novalis (1772-1801)
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Den offentlige finansieringen av
Den norske kirke er i hovedsak
innrettet mot kirkebyggene,
gudstjenestene og de kirkelige
handlingene som finner sted i
kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser. (Foto: Sveinung Bråthen)

TAR DET FLERRELIGIØSE NORGE PÅ ALVOR
Regjeringen forbereder en helhetlig lovgivning som tar tros- og livssynsmangfoldet
i Norge på alvor. Lovforslagene som
særlig berører Den norske kirke, innebærer
en forenkling og nedbygging av statens
lovregulering av kirken.
Den nye loven vil innebære at Kirkeloven
av 1996 oppheves, og reguleringer som
spesielt gjelder Den norske kirke, reduseres
til 9 paragrafer i en ny lov om tros- og
livssynssamfunn.
- Vi er tilfreds med at grunnlovsendringene
i 2012 og endringene i kirkeloven i 2016
nå følges opp med en samlet juridisk
gjennomgang. Med dette forslaget ser det
ut til at Den norske kirke fortsatt sikres
en trygg og stabil økonomi på et nivå som
tilsvarer dagens finansiering. Vi er glade for
at departementet vil videreføre en offentlig
finansiering av tros- og livssynsamfunn, og
vil sikre en finansiering som gjør det
mulig for Den norske kirke å fortsatt være
en bred, landsdekkende og demokratisk
folkekirke, sier lederen i Kirkerådet, Kristin
Gunleiksrud Raaum.
Et utgangspunkt for lovrevisjonen er å revidere de offentlige finansieringsordningene
for tros- og livssynssamfunn her i landet.
I sitt høringsdokument har ikke Kultur24 		

departementet tatt stilling til spørsmålet om
den offentlige finansieringen av Den norske
kirke bør overtas av staten eller om dagens
oppgavefordeling mellom staten og
kommunene bør føres videre.
Departementet foreslår å gi Kirkemøtet
myndighet til å fastsette kirkens struktur og
organisering.
Frem mot høringsfristen 31. desember
2017 vil mange organer i Den norske kirke
vurdere innholdet i lovforslaget. Kulturdepartementets høring omfatter 28 konkrete
spørsmålsstillinger. De menighetsråd som
vurderer å sende inn kommentarer til de
konkrete lovforslagene, kan enkelt gjøre
dette via regjeringens nettside. Menighetsråd
og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner
registrerer seg som ulike typer høringsinstanser.
Oppfordrer alle menighetsrådene til å delta
- Kirkerådet oppfordrer menighetene til å
sette seg inn i innholdet i lovforslaget og
eventuelt sende inn høringssvar. Vi mener
det er viktig at alle menighetsrådene vurderer
spørsmålene i høringen, sier Kirkerådets
direktør Jens-Petter Johnsen.
Kilde. Kirken.no
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Gullkonfirmanter i Grue Kirke

50-års konfirmanter i Grue Finnskog kirke
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ALDER ER BARE ET TALL
Grete Einarsrud, menighetsrådsleder 1997 - 2005
Er en heldig, og får være noenlunde frisk,
og gro sammen etter diverse indre eller ytre
påkjenninger livet har gitt, stemmer overskriften etter undertegnedes mening godt
på Grete Einarsrud. Det virker som om hun
synes det er en plikt å være aktiv på flere
plan - og å vise både handlekraft og empati
for det og dem hun «brenner» for.
Selv ble jeg kjent med Grete da hun var
menighetsrådsleder, og jeg var med i
menighetsråd og fellesråd. Vi var også
korkoleger da orgelaksjonen i Grue hovedsogn kunne avsluttes i mars 1998 med
overlevering av et orgel til godt og vel 4
mill. kroner, og hun som leder av rådet ble
en sentral person.
(Selv om daværende og tidligere ildsjeler
hadde startet opp mange år tidligere og
dradd lasset fram til da. Sammen med
kirkens administrasjon og Grue kommune).
Da Grete 21. september 2017 fylte 70 år,
hadde hun klart for seg at eventuelle gaver
ikke skulle gå til henne privat, men være en
pengegave til forskning på demenssykdommen. Som også hun kjente godt til fra nær
familie.
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Det endte med et folkerikt og fint selskap
på Grue vestside for familie, naboer, venner,
tidligere arbeidskoleger, samt korkolleger.
Avgjørelsen om bare pengegave til demensaksjonen som fant sted på samme tid,
innbragte da godt og vel Kr 21.000, - .
Men - som jeg startet med - alder er bare
et tall, og nå har hun kastet seg ut i en
aksjon for å få legesenteret i Grue til
sentrum av Kirkenær, slik at besøkende ikke
skal måtte skysses av drosje eller være til
belastning for venner eller familie, dersom
de ikke er stand til å kjøre selv, eller rett og
slett ikke disponerer bil.
Så gjenstår det å se om praktiske og formelle
problemstillinger kan løses slik som hun
ønsker. Men å sitte i ro er ikke Grete dersom
hun mener hun kan bidra med sitt engasjement. Men engasjement kan også føre til
mer eller mindre motstand. Noe det ser ut
som om hun har klart å takle gjennom livet
til nå.
Fortsett å leve Grete, alder og kalender betyr
lite hvis en virkelig er levende!
Arne H. Andersen
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Informasjon fra rådene
FRA MENIGHETSRÅDENE
Som en følge av at Grue og Grue Finnskog sokn trer ut av
trosopplæringssamarbeidet i Solør må trosopplæringsplanen justeres. Planen skal først behandles i trosopplæringsutvalget, deretter i menighetsrådene, så sendes
den til bispedømmet for godkjenning. Dersom noen har
ønsker eller innspill tas de imot med takk. Kirkekontoret,
trosopplærer eller sokneprest kan kontaktes.
Lekekroken i Grue kirke er oppgradert, flere nye leker er
innkjøpt.
Teleslyngeanlegget i Grue kirke har ikke fungert
tilfredsstillende. Det er nå rettet på. Om det likevel er
problemer med lyden i Grue kirke kan det gis beskjed til
kirketjenere/kirkekontor.
I sommerferien er gudstjenestebesøket i Grue kirke nokså
varierende. Derfor skal menighetsrådet i Grue drøfte
muligheten for at noen gudstjenester flyttes til Kirkestua.
Dessuten legges det opp til en gudstjeneste hvor det
mulighet for å ha dåp i Grue kirke i løpet av sommeren.
For sommeren 2018 er det planlagt gudstjenester på
Sorknes Bedehus, Tjura Cafe og Bjerke samfunnshus.
Om noen har synspunkter på hvor andre av sommerens
gudstjenester kan legges, tas forslag i mot med takk.
Menighetsrådets medlemmer eller kirkekontoret kan
kontaktes.
FRA KIRKELIG FELLESRÅD
Kirkeverge Frank Steinsvik slutter i stillingen sin i slutten
av november. Han er tilsatt som kirkeverge i Fagernes.
Vi ønsker ham lykke til og alt godt videre.
Stillingen som kirkeverge i Grue Kirkelige Fellesråd er
utlyst. Det legges opp til en prosess hvor ny kirkeverge
forhåpentligvis kan tiltre stillingen fra 1. mars 2018
Anita Ødegården er av tilsettelsesutvalget i Grue kirkelig
Fellesråd innstilt som trosopplærer i Grue og Grue
Finnskog sokn. Tilsetting vil skje på fellesrådets møte
22. november. Tilsetting vil gjelde fra 1.1. 2018.
FRA BISPEDØMMERÅD/BISKOP
Hamar bispedømmeråd tilsatte på sitt møte 23. oktober
Morten E Stensberg som ny sokneprest i Grue og Grue
Finnskog sokn.
Prostipreststillingen som deles mellom Grue og Åsnes
fellesrådsområde er utlyst. Søknadsfrist 12. november.
Dersom det er aktuelle søkere til stillingen vil tilsetting
kunne skje på bispedømmerådets møte i desember.
Bispevisitas i Grue og Grue Finnskog sokn neste år,
27.-29. november (tirsdag, onsdag, torsdag) med
visitasgudstjeneste/-foredrag 2. desember.
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FARSDAG I HIMMELEN
Feirer de farsdag i himmelen, tro?
Det håper jeg inderlig de gjør.
For da vil jeg sende et kort eller to
med ord som jeg burde sagt før.
Jeg er glad i deg og savner deg stort.
På farsdagen spesielt blir jeg trist.
For du var den unike som gikk bort så fort,
den beste og eneste, helt sikkert og visst.
Du var der bestandig, for meg og for oss,
selv når vi tabbet oss grundig ut.
Du lærte meg alt om å unngå å slåss,
men trøstet når jeg kom hjem med nesa i klut!
Det er ikke sikkert at kort kommer frem
til de himmelske steder der du er nå.
Men varme tanker og takk, kos og en bamseklem
det håper jeg at du der oppe kan få.
Ha en fantastisk farsdag der oppe!
Det var egentlig bare det jeg ville si.
Minnenes «slide-show» her nede vil aldri stoppe,
der vises din kjærlige omsorg til evig tid.
av Bjørn Nyland
– etter en lenge glømt idé
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Julekveldsvisa av Alf Prøysen
I Ove Røsbaks bok om Alf Prøysen forteller han
om hvordan Julekveldsvisa oppstod. Høsten 1951
hadde Alf Prøysen fått brev fra Nils Johan Rud og
bedt ham skrive ei vise om jula. – «Vi har så mange
julesanger, men ingen julevise. Kan du ikke forsøke
å bringe himmelen ned i ei gråstue?» spør Rud i
brevet. Prøysen minnes et teaterstykke «Guds
grønne enger» han hadde sett like etter krigen, og
navnet Matja har han arbeidet med i sine tekster
lenge – Matja Bærjom, Matja Brattsveen, Matja
Madonna, og så har han blitt far til en liten gutt,
Alf Kjetil. I tillegg husker på han hvordan hans ene
søster forteller og suller for unga sine. Hans gode
venn Arnljot Høyland hadde laget melodien til
«Lærlingevisa», og Prøysen ville gjerne få lov til å
bruke den til denne nye julevisa han skulle skrive –
og det fikk han: «Bruk den til hva du vil», var svaret
fra Høyland. Så oppsto Julekveldsvisa som vel er
blitt en av Prøysens mest folkekjære viser.
JULEKVELDSVISA
Julekveldsvisa ble innspilt på plate i oktober 1952,
men den hadde allerede blitt publisert i Arbeidermagasinet i jula 1951. Prøysen fikk svært mange
takknemlige hilsener for denne visa, og en prest på
Brandbu ba om lov til å bruke den i prekenen sin.
I forbindelse med trykkingen av visa, skrev Nils
Johan Rud en artikkel om Alf Prøysen i bladet. Det
var Prøysen svært takknemlig for. Han forteller i
brev til Rud at han har så lyst til å skrive om mye
og mangt, men han «er redd for det også og for å
tulle meg bort», skriver han og skriver videre: «Jeg
er blitt så redd for ordet, Nils». Men denne julevisa
ble på mange vis en ekstra døråpner for Prøysen, og
han kunne ta fram mye av det han hadde skrevet
tidligere – og hans nyvunne posisjon åpnet nye
dører, en nifs oppdagelse for en som hadde vært
blant de lågeste så lenge, skriver Røsbak.
Satt sammen av Bjørn Nyland

JULEKVELDSVISE AV ALF PRØYSEN
(SAMLEDE VISER OG VERS II)

Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, 		
og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre’.
Nå sett vi øss å hvile og puste på ei stund, 		
imens je rugge vogga, så bror din får en blund.
Dra krakken bortåt glaset, så sett vi øss og ser,
og prøve finne leia der julestjerna er, 			
den blankeste tå alle, hu er så klar og stor
– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.
Hu er så snill den stjerna, hu blonke’, kan du sjå?
– og nå ska je fortælja og du ska høre på. 		
Den fyste gong hu skinte så laga hu ei bru 		
imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.
I krubba låg en liten gutt så fresk og rein og go’,
og mor hass dreiv og stelte’n og far hass sto og lo,
og gjetergutta der omkring dom kute tel og frå
og bar med seg små lam-onger som gutten skulle få.
Og tel og med tre vise menn – dom rei i flere da’r
og ingen visste vegen og itte ‘hen det bar,
men stjerna sto og blonke på himmelhvelven blå
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå.
Ja, det var fyste gongen som julestjerna brann,
men sea har a brønni i alle verdens land,
og såmmå å som hende er stjerna like stor
– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bo.

Vi synger
jula inn i
Grue kirke
I tradisjon tro synger vi jula inn i Grue
kirke i år også. Datoen er 13. desember
og det blir servering av gløgg og pepperkaker. Solør veterankorps spiller i tillegg
til flere kjente og kjære lokale utøvere,

blandt annet Gruekoret og Torbjørn
Bakke. Det blir også allsang hvor alle kan
være med å synge kjente julesanger. Vi ser
fram til en hyggelig stund i Grue kirke!

Nå er det jul
tekst/melodi: Kristin Jenssveen
Ventetida er over, hvert hus er fylt med lys
Stjerna skinner ned til oss, forventning, glede gryr.
Snø, frost og kjærlighet møter alle sinn
Vi velger hva vi slipper inn...
Nå er det jul,
fylt av sangens gleder
Nå er det jul,
hvor vi finner freden
Nå er det jul,
håpets gnist er tent
Spre glede for,
nå er det jul igjen.
Barnas øyne glitrer spent, de venter alt de kan,
på adventskos og julegrøt, er nissen faktisk sann?
De voksne kjenner stress og mas, for alt må bli besvart.
Kommer julefreden til oss snart?
Nå er det jul,
fylt av sangens gleder
Nå er det jul,
hvor vi finner freden
Nå er det jul,
håpets gnist er tent
Spre glede for,
nå er det jul igjen.

Slekters gang

Døpte i Grue kirke
8. oktober

Vilde Emilie Nybakk
Emmeline Bjørgesæter Holter

Døde i Grue sokn.

Ester Briskerud
Astrid Bjørnerud
Torbjørg Kristine Sand
Eivind Sigmund Skasberg
Kristin Langbråten
Ola Øvergård
Alf Rønning
Asbjørn Smedsrud
Else Marie (Maja) Rismoen

f. 13.01.2017
f. 28.06.2017

f. 1919
f. 1927
f. 1954
f. 1923
f. 1988
f. 1927
f. 1933
f. 1932
f. 1931

Takkeannonser
Hjertelig takk for hyggelig bomsterhilsen på min
80-årsdag.
Bernt Magnus Bråten

Døpte på Grue Finnskog

15. oktober			
Leon Røsholt Rismoen
f. 16.06.2017

Døde på Grue Finnskog
Asgjerd Kalnæs

Trekningslister
Trekningsliste for LHL Grues lotteri 2017

Takk for oppmerksomheten i anledning min 85-årsdag.
Hans Ivar Gjermshus

Akvarell av Helene Løvenskiold
Gavekort fra Skaslien gjestgiveri
Gavekort fra Midt i gata
Skrive-/lese-/spisebrett til å ha i fanget
Heklet slumreteppe
Luxus håndklær
Vinkaraffel
2 lamper (sett)
6 cognacglass
2 thelysholdere (sett)
Salt- og pepperkverner i tre
Laken 100% bomull fra Høie
6 cognacglass
Theboks m/innhold
Glassvase mf oppheng
Blomstervase ”lava”
Steinbrikker (glassunderlag)
Dusjcreme og bodylotion
6 cognacglass
Thelysestaker m/sølvmotiv
Billedramme
Kransekake
Kransekake
Fruktkurv fra KIWI

Takk for blomsten og hyggelig besøk på 90-årsdagen.
Even Korsmo

Vinnerne er kontaktet.

Hjertelig takk for blomsten på min 80-årsdag.
Arne Holter
Hjertelig takk for blomsten på min 80-årsdag.
Gunnar Huseby
Tusen takk for blomsten på min 80-årsdag.
Leif Ebbesen
Hjertelig takk for hyggelig blomsterhilsen på min
85-årsdag.
Gunnar Holt
Hjertelig takk for hyggelig besøk og den fine blomsten
jeg fikk på min 85-årsdag.
Reidun Meldahl

Til Rolf Nyvolds etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til
1.etg. i anledning Rolf Nyvolds bortgang.
Med hilsen
Grue sykehjem, 1.etg
v/Liv Anni Smestad
Teamleder

f. 1932

Grete Hoff
Mette Holterud
Aud Åsheim
Lillian Korsmo
Emilie Norheim
Berit Bye
Turid Klundsæter
Helga Forslund
Leif Sagen
Svein Nygård
Bjørg Holen
Reidar Einarsrud
Berit Nøkleberg
Hans Halvorsen
Tommy Mørk
Magnus Sand Sjulstad
Astrid Breisjøberget
Karin Arnesen
Grete Einarsrud
Gunn Stenberg
Marthe og Sanne Skjæret
Kjell Sundkøyen
Hugo Haugen
Benjamin Lerner

Rett trekning bevitnes:
Turid Tenåsen, Leif Tenåsen og Helga Forslund.

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,tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–14.00
kirkekontoret@grue.kommune.no

Tlf.
Fax.

62 94 10 40
62 94 10 41

Mobil tlf.

913 87 696

Mobil:

952 82 012

Organist: Kim André Lindberget

Mobil tlf.

952 77 422

Grue kirke:
Kirketjener: Tom Sollien, 2265 Namnå

Mobil tlf.

918 85 884

Grue Finnskog kirke:
Kirketjener: Tommy Andre Aas

Mobil tlf.

916 68 400

Sokneprest: Morten Stensberg
Kirkeverge: Frank Steinsvik,

Menighetsrådsleder i Grue: Solveig Petra Hansen
Mobil tlf. 900 45 423
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Mikal Markussen Mobil tlf. 413 14 718
Kirkelig fellesråd: Bjørn O. Andersen
Mobil tlf. 994 45 839
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3. desember, 1. s. i advent
Luk 4, 16-22a
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Dåp.
Utdeling av 4-årsbøker.
Takkoffer: Stefanus Alliansen
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 16.00
Vi synger julen inn.
Utdeling av 4- årsbøker.
Takkoffer: Barnevakten
13. desember, Luciadagen
GRUE KIRKE KL. 18.00
Vi synger og spiller julen inn.
Takkoffer: Kirkemusikalsk
utvalg

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

11. februar, Fastelavenssøndag
Joh 12, 20-33
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00.
Høymesse.

31. desember, Nyttårsaften
Joh 14, 27
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 15.00.
Minnegudstjeneste.
Takkoffer: Sjømannskirken

14. februar, Askeonsdag
Matt 12, 38-42
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Hverdagsmesse.

14. januar, 2. s. i
åpenbaringstiden
Mark 1, 3-11
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00.
Høymesse.

24. desember, Julaften
Luk 2, 1-20
GRUE ALDERS OG
SYKEHJEM KL. 12.00
Gudstjeneste.

28. januar, Såmannssøndagen
Mark 4, 26-34
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse.

GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 14.00
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

4. februar, Kristi forklarelsesdag
Mark 9, 2-13
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste. Dåp.

GRUE KIRKE KL. 16.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

25. februar, 2. s. i faste
Luk 7, 36-50
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse.
4. mars, 3. s. i faste
Mark 9, 17-29
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse.
Med forbehold om endringer.

