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Når er KIRKEKONTORET åpent?
Ekspedisjonstiden er fastsatt til: Mandag, tirsdag, torsdag og 

fredag fra 10.00–14.00. Onsdag er kontoret stengt.
Vi vil gjerne poengtere at publikum etter nærmere avtale kan komme på  

kontoret for samtale utover den fastsatte ekspedisjonstiden. 

Vennlig hilsen Kirkekontorets ansatte



I en kronikk her forleden var spørsmålet: 
Hva er det viktigste i livet ditt akkurat nå?

Jeg ble litt satt ut, fordi spørsmålet dukket 
opp samtidig som terrorangrepene i Egypt 
og Stockholm. Hva er det viktigste i livet 
mitt akkurat nå?

Jeg la fra meg bladet jeg leste i, slo av  
radioen, tok på meg sko og jakke og gikk 
ut i hverdagen og tenke på hva som virkelig 
var viktigst i livet mitt akkurat her og nå. 

Fornuften min kom med mange gode  
forslag, men de virket så overfladiske og 
flyktige. Men i vårsolas varme mot ansiktet 
kom det selvfølgelige svaret: Jeg lever! 
Selvfølgelig er det det viktigste i livet mitt. 
Faktisk så merket jeg at jeg satt der og 
smilte bredt bare ved tanken på at jeg hadde 
erkjent at livet mitt er det viktigste i livet 
mitt! Det var en snål opplevelse, men 
herlighet, så befriende!

Kanskje lever vi for lite, vi moderne 
mennesker. Vi omgir oss med alskens 
duppeditter og er tilgjengelige døgnet rundt. 

En fjern bekjent av meg har et firma som  
heter 247. Det betyr visstnok at de folka 
som jobber der, er tilgjengelige 24 timer i 
døgnet 7 dager i uka. Kanskje burde de lagt 
til 365 i firmanavnet? Når lever de?

En lørdag morgen på en eller annen NRK 
Radio-kanal snakket en navnebror om oss 
moderne mennesker som må ha app’er 
for å orientere oss i hverdagen, mens vi 
glømmer at vi er her som en del av naturen. 
Et nytt fag i skolen burde kanskje være å 
gå ut i naturen uten app’er og erfare still-
hetens voldsomme intensitet: Å se trær svaie 
i vinden, høre ekornet smatre opp i gran-
treet, høre hakkespettens trommevirvler der 
han markerer revir, lytte til den uendelige 
variasjonen av fuglekvitter i busker og trær, 
skvette til fordi et rådyr plutselig hopper av 
gårde fordi det finner deg for nærgående. 
Slapp av, menneske, livet er for dyrebart til 
å skusles bort på alle tingene vi tror vi må – 
gjøre, se på, utrette! Livet mitt er her og nå. 
Nyt våren og forsommeren!  

Hilsen Bjørn Nyland

Carpe diem - eller en tid for alt?
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Grue
Kl.08.00  Flaggheising ved Domma Bru
Kl.08.00  Speiderne heiser flagget ved Grue Rådhus
Kl.08.00  Flaggheising ved Tjura skole
Kl.08.30  Bekransning av bautaen ved Domma Bru
Kl.10.00  Familiegudstjeneste i Grue kirke
Kl.10.45  Bekransning av bautaen ved Grue kirke
Kl.11.00 Kioskene åpner
Kl.11.30  Gruehallen:
 Årets tale holdes inne i Gruehallen. 
 Tale for dagen blir holdt av Anita Madshus. 
 Appell ved 7. klasse.
Kl. 12.00  Gruehallen er åpen for bevertning
Kl. 12.15  Togoppstilling ved Gruehallen
Kl. 12.30  Togavgang fra Gruehallen
Kl. 13.15  Toget ankommer Grue alders- og sykehjem.
 Musikk – korpset spiller.
 Toget returnerer til Gruehallen via Finnskogvegen
Kl. 14.00 Leker for barna
Kl. 15.00  Fotballkamp mellom elever fra 7. trinn og foreldre/foresatte.

Entre Gruehallen kr 50,- pr. voksen inkl. smørbrød, kaker og kaffe.  
Barn t.o.m. 10. trinn gratis inngang.

17. mai program 2017

Velkommen!

Svullrya
Kl. 13.00 Gudstjeneste i Grue Finnskog kirke
Kl. 14.00 Toget går fra kirka til Eldrehuset med musikkorpset i spissen
Kl. 14.30 Tale for dagen
Kl. 14.45 Servering. Rundstykker, kaker og kaffe
Kl. 15.00 Leker for barn og unge, konkurranser og utlodning.

Entre Eldrehuset kr 50,- pr. voksen inkl. rundstykker, kaker og kaffe.  
Barn t.o.m. 10. trinn gratis inngang.
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Kl.09.00  TALE FOR DAGEN
         
  Servering av kaffe, kaker og smørbrød
 Gratis brus til barna.
 Leker, natursti, kiosksalg og loddsalg

ALLE TAR MED MAT- ELLER KAKEFAT.
(Gjelder ikke eldre og enslige)

INNGANG KR.50,- PR. VOKSEN 
BARN OG UNGDOM OPP TIL 16 ÅR GRATIS.

Velkommen 
til 17. mai feiring i 

Grinder Samfunnssal 2017

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

DUGNADER
på kirkegårdene

Grue kirkegård: 
9. mai fra kl. 17.00

Grue Finnskog kirkegård: 
10. mai fra kl. 17.00

Det blir servert kaffe, saft 
og noe å bite i.

VELKOMMEN!

Redaksjonen i Grue Menighetsblad 
vil med dette få rette 

en stor takk 
for alle gaver og bidrag til 

utgivelsen av Grue Menighetsblad.

En like stor takk til alle dere 
som hvert år betaler den 
frivillige kontingenten.

Vi lover å utnytte 

mulighetene
som dette gir oss

til beste for 
menighetene og bladet!

Takk
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«Vi er gode på å lage god mat! Derfor skal 
vi begynne å lage mat til begravelser, for 
eksempel snitter og smørbrød.»All maten 
blir laget med kjærlighet! Det blir og produsert 
mat til møter og andre tilstelninger.

«Vi har mange flinke folk på kjøkkenet, og 
har tenkt på dette en stund. Og har også 

tenkt på hvordan vi kan fortelle kundene 
hva vi har å tilby!»

9. mars begynte Grue Service med senior-
treff på dagtid. Dette skal være et sosialt 
møtested. Da ble det servert mat og kaker, 
enkel underholdning og loddsalg.

LITT NYTT FRA GRUE SERVICE
Tekst og bilder: Per Chr Uggerud
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Noen ganger er det et stykke hardt arbeid å 
forbli i en sammenheng hvor ingen ting synes 
å forandre seg. Hvor alt forblir ved det samme. 
Spesielt i en kultur som vår kan det være en 
utfordring å forbli værende. Det er en utfordring 
som møter oss i mellommenneskelige relasjoner, i 
arbeid, i forhold til hva vi eier og har. Nytt  
kjøkken, kanskje. Hvorfor ikke ny bil? Hva med 
å dra et helt annet sted denne sommerferien? 

En gang Jesus spiste sammen med apostlene, sa 
han: ”Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente 
på det som Faderen har lovet, det som dere har 
hørt av meg…” Slik fortelles det om forventnin-
gene om at noe nytt er i emning helt i begynnel-
sen av Apostelgjerningene. Denne forventningen 
er knyttet til Pinsen.

Hvorfor forbli trofast, hvorfor bli værende i  
kirken? Hva er det i dette fellesskapet for meg? 
Har jeg noen grunn til å forbli i denne kirken 

som knapt nok gir meg det jeg trenger for å leve 
som et kristent menneske?  Hvorfor skal jeg 
forbli her, i dette fellesskapet hvor jeg synes det 
er så stor avstand mellom virkelighet og ideal? 
Hvorfor bli værende når alt bare halter, når  
mennesker svikter og faller, når det er strid og 
uro?  - Når ingenting synes å bli annerledes...

Vi skal forbli værende fordi pinse handler om 
at Gud forblir trofast. For et hvert øyeblikk, 
et hvert fellesskap, et hvert menneske som tør 
vedstå seg sin tomhet, sin lengsel etter mening, 
sin søken etter Gud, kan bli forandret. Med ett 
kan det som ingen ting er, den som ingen ting har, 
det som synes livløst og dødt oppfylles av et gud-
dommelig nærvær som forandrer alt. ”Plutselig 
lød det fra himmelen som når en kraftig vind  
blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  
Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og 
satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle 
fylt av Den hellige ånd…” 

Pinseandakt
Morten Stensberg
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Det har blitt treningsstudio på det som var 
Refset skole. Den nye eieren så behovet for 
det med trening. For trening er viktig. Og 
det viste seg at det var behov for et trenings-
senter til – nå på «væssia»!

- «Her er det bra med folk,» sier en av dem 
som trener der, Fredrik Sagen, «ofte med et 
snitt på 10 på ettermiddagen.»

Mange kommer seg igjen på skolen med 
nostalgi i blikket, så her trener eldre med 
apparater som er godt tilpasset dem, og folk 
kommer i gang med opptrening etter skade.

Kine Olufsen Rotbakken og søsteren trente 
også da vi var innom, trente ivrig fordi de 
ville holde seg i form og kunne nyte den 
gode følelsen etter vel gjennomført trening.

Trening og nostalgi på Refset
Tekst og bilder: Per Chr Uggerud
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Det er riktig hyggelig for meg som stangesokning 
å kunne ønske en annen stangesokning velkommen 
til Grue. Morten Stensberg er vikarierende  
sokneprest i Grue og Grue Finnskog menigheter 
i 2017. Egentlig er han Hamar-gutt, men med 
røtter fra Trosvika og Stensrud og i dag bosatt på 
Tangen, så er han stangesokning god som noen. 
Til Tangen, sør i Stange kommune, kom han etter 
endt utdanning i 1995 med sin familie. Han er en 
relativt ung mann, født i 1966, og han og kona 
har fire barn. 

Når jeg spør hvorfor han ble prest, så smiler han 
og sier at det kom som et kall alt i  
konfirmasjonstiden. Men det betydde 
ikke at han forsaket verken ung-
doms- eller russetid. Noe som 
betydde mye i denne tiden, 
var «Praising» - tensing-
koret på Hamar. Det 
var et ungdomstilbud 
slett ikke bare for 
foldede hender!

Studiene startet på 
Menighetsfakul-
tetet, og avbrutt 
av 16 måneders 
siviltjeneste var han 
ferdig prest i 1995. 
I studietiden bodde 
han i kollektiv, noe som 
viste seg å bli viktig for 
en litt sjenert student fra 
Hedmarken. 

På Tangen ble han fram til 2008. I tiden  
etter jobbet han blant annet et år som fengsels- 
prest på Hamar og Ilseng. Arbeidet med å skape 
møteplasser, drive sjelesorg og holde gudstjenester 
i det miljøet har gitt ham god ballast i sitt 
prestevirke. Fra 2009 var han kapellan i Hamar 
menighet. Så ble han av alle ting katolikk høsten 
2013! Det føltes svært så riktig å konvertere, og 
i begynnelsen var det som å komme fram. Men 
tvil og samtaler gjorde at han fikk kontakt med 

biskop Solveig Fiske, og gjennom flere år med 
veiledning og selvransakelse vendte han tilbake 
til den evangelisk-lutherske kirke. Han har også 
arbeidet i begravelsesbyrå i tre år og sett hvilken 
svært viktig del av sorgarbeidet som  byråene 
utfører.

 - «Gudstjenesten på søndager er pulsslagene i 
min gjerning,» sier han med et alvorlig blikk. 
Han finner mening i sitt virke i fortellingen om 
Moses og den brennende tornebusken. I møte 
med Gud og mennesker kjenner han at han er på 
«hellig grunn» - det krever en grunnleggende re-
spekt for menneskers livsvei og livet selv. Derfor, 

sier han, kan han trives i begravelser. 
Han er genuint opptatt av at en 

minnetale  han skal holde, 
ikke skal være en CV. Som 

prest i dag  kjenner han 
veldig på det at en må 
ha noe å bidra med. 
- «Som 30-åring var 
jeg nok mye mer 
en løs kanon på 
dekk en det jeg er 
i dag som erfaren 
50-åring,» sier han 
lattermild.

Når jeg spør hvordan 
 han fant fram til 

Grue, så forteller han 
 at det var biskopen som 

ringte ham og ba ham søke 
på stillingen. Og det har han 

ikke angret på! Han er etter hvert 
blitt kjent med Solør og Finnskogen både 

fordi nær familie har hytte her og gjennom en 
nær slektning av Åsta Holth, Sverre Holth, som 
har betydd mye for ham, også som prest og venn.

Jeg spør ham ikke om framtida, men ønsker 
han velkommen til Grue kommune og lykke til 
uansett hvor lenge han blir hos oss!

Bjørn Nyland

GUDSTJENESTE PÅ SØNDAG
- «pulsslaget i min prestegjerning»
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Søndag 26. mars 2017 – sommertidsstart og 
stor barnedåpssøndag i Grue kirke – var un-
dertegnede kirkevert og alt gikk som normalt 
det meste av gudstjenesten og dåps- 
seremoniene.

Mot slutten av gudstjenestetiden ble det litt 
uro nede ved utgangsdøren. Det var registrert 
to romfolk som satt på kirketrappa og ventet 
på folk ut fra kirken – med håp om «smuler 
fra den rike manns bord».

Dette var en uforberedt og uventet situasjon, 
og litt rådvillhet oppsto. Første tanken var at 
de to kunne jo ikke sitte der til sjenanse for 
våre gjester og VÅR kirkesøndag!!

Men, heldigvis – etter litt tankevirksomhet 
og rådslagning kom vi som hadde ansvar for 
innetjenesten og ofring inne til at det ville 
være stikk i strid med «Kirkens» ånd og  
budskap å vise noen bort.

På veg ut fikk alle som hadde tid og lyst tilbud 
om en kaffekopp med kjeks eller kakebit til, 
og de to kalde personene på kirketrappa ble 
invitert inn til den samme serveringen. Det var 
kanskje det beste de fikk ut av ventetiden på 
trappa. For det ble nok ikke særlig mye i  
koppene de holdt fram.

Vel hjemme ble jeg sittende å tenke over 
min egen første reaksjon på dagens hendelse 
som viser hvor fort det er å «havne i grøfta» i 
forhold til liv og lære og noe av det som kirken 
bør/skal stå for. NESTEKJÆRLIGHET!?!?!?

Til ettertanke er det jo kanskje lettere og mer 
ureflektert for min egen del, å spandere 50 kr 
til en lottokupong hver lørdag ennå putte 
tilsvarende i et pappkrus på fortauet?

Arne H. Andersen

«SJØLMELDING»

Via Grue Service har Nils Asbjørn Holmen 
fått hospiteringsavtale ved kjøkkenet på 
Grue Alders- og Sykehjem noen timer én 
dag i uka. Han skjærer grønnsaker og lager 
tomatsuppe og pølsegryte.
- «Her er det koselige folk», sier Nils, som 
også baker. – «Jeg liker meg, det blir ikke 
kjedelig her!»

Nils Asbjørn ville ha mer å gjøre, for i tillegg 
til å jobbe som kokk på GAS, så er han også 
i virksomhet på Luxo og er med på produk-
sjonen av opptenningsruller.

Hovedkjøkkenet på GAS kan produsere mat 
til 120 personer. Maten leveres ut, så det er 
bare å bestille! Hjemmeboende får to meny-
valg. I tillegg har GAS kantine der alle kan 
handle, hvis de ønsker det. De som er innom 
helsestasjonen, kan selvsagt komme innom 
og handle. For her er det både varm lunsj og 
salatbar. Dessuten er det hjemmebakte kaker 
og cateringmuligheter, meldes det fra 
kjøkkenet på Grue Alders- og Sykehjem.

Tekst og bilde: Per Chr. Uggerud

Hospitant ved 
kjøkkenet på GAS
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Fantastisk konsert

Fredag 10. mars ble en uforglemmelig opp-
levelse for meg. For aller første gang – faktisk 
– hadde jeg bestemt meg for å overvære en 
instrumentalkonsert. Og for en konsert «Blå 
koral» ble! Riktignok ikke helt uten ord – og 
det med herlige små humoristiske innslag, 
men det var de to instrumentvirtuosene Knut 
Reiersrud og Iver Kleive som både med sitt 
samspill og individuelle framføringer bergtok 
ikke bare meg.

Jeg er ingen musikk-kritiker, men jeg tror 
det skal godt gjøres å overgå dette. Takk til  
arrangørene som har satt i gang denne
konsertserien!

Om jeg husker feil, så ber jeg om tilgivelse for 
det, men Knut Reiersruds variasjon av «Lille 
måltrost» var en liten gnist som vekket et 
hypnotisert publikum:

Lille Grue, lille Grue,  
hvorfor strever du så?
Jo for Jan Tore Sanner har sagt vi er for små!
Langt inni skogen den grønne!

Eller var det «for få»? Uansett, flotte musikere 
gjorde kvelden STOR for meg.

Tekst: Bjørn Nyland
Foto: Glåmdalen
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Grue kirke 4. juni 1967
Ove Bjørklund
Jan Erik Foseidengen
Knut Furuberget
Håvard Oddne Furuvang
Tom Gustavsen
Knut Gjermund Hordvik
Gunnar Olaf Jansen
Gustav Fredrik Johansen
Jan Korsmo
Per Martin Korsmo
Rune William Nilsson
Kjell Magnus Nordby
Steinar Reisch
Leif Skara
Egil Rusten
Leif Rusten
Rune Håkon Skyrudsmoen
Øyvind Stueflaten
Gøran Tømmerholen
Jan Erik Velten
Bjørn Opsahl
Birger Weldingh
Nils Reidar Westerbakk
Trond Opegård
Line Ebbel
Rigmor Aker
Inger Beathe Berg
Berit Berntsen
Christiane Brunner
Kari-Mette Bækken
Berit Aina Gård
Anne Grethe Hoff
Lill Mary-Ann Jakobsen
Lillian Kristine Hugsten
Anne Beate Luka
Eva Irene Myrvold
Inger Helene Nesbråten
Liv Neskvern
Mai Britt Rendalen
Ragnhild Helen Skadsberg

Anne Skaraberget
Anne Grete Skyrudshaugen
Anne-Lise Teigen

Grue kirke 11. juni 1967
Tore Andersen
Lars Berg
Egil Berntsen
Gunnar Oskar Botilsrud
Helge Enger
Dag Arnfinn Haugen
Johnny Magnar Kvernbråten
Jan Martin Moe
Jan Myrvold
Bjørn Arnfinn Paulsen
Svein Roar Berg
Henning Sagen
Dag Sjaatil
Arnfinn Skara
Ståle Kristian Snapa
Asbjørn Sollien
Egil Normann Sundkøien
Jan Paul Ludvig Sæther
Øystein Sætre
Terje Tønnesen
Vidar Teigen
Åse Jorunn Bjerke
Synnøve Gjeterud
Turid Halvorsen
Torgunn Berit Haug
Anne Holter
Mona Holter
Irene Hynne
Inger Elisabeth Krav
Rita Klingenberg
Inger Langseth
Anne Gunvor Midttun
Oddveig Rudolfsen
Karin Elinor Ruud
Liv Regine Raaberget
Anne Berit Sagen

Reidun Marit Sagen
Aud Jorunn Skåret
Tove Østlie
Marianne Søgård
Vigdis Johanne Sæternes
Mona Westfjeld

Konfirmanter som er  
forberedt 1966/1967, men 
ikke konfirmert i 1967
Knut Tony Johansen
Frode Lerdal
John Peter Collett Moen
Stein Gunnar Moen
Sigurd Woll
Anne Gram-Larsen
Mari Huset
Kristin Eline Haugen
Liv Johansen
Aarny Sofie Skraastad

Grue Finnskog kirke 
2. juli 1967
Anne Tvengsberg
Kari Revholt
Anna Helene Kulblik
Liv Vigdis Kalnæs
Eva Kristine Mellembråten
Åse Irene Storberget
Helle Ellinor Nyvold
Grete Oddveig Iversen
Leif Nilstorp
Einar Gunnar Jakobsen
Bjørn Johannessen
Geir Gammeltorp
Frank Rodny Hansen
Bjarne Egil Leikåsen
Paul Storberget

50-års konfirmanter
i Grue kirke og Grue Finnskog kirke
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2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

Har du noe å feire?

gjestgiveri@skaslien.no • tlf. 62946666

-enhver anledning er en god anledning-

Morsdag
Søndag 14. februar er det duket for morsdagsfeiring.
Sett pris på mor og spander et nydelig måltid denne 
søndagen!
Velg mellom 1-,2- eller 3-retters middag.
FORRETT:
Kremet soppsuppe
med lokal sopp, krem, krutonger og persille.
HOVEDRETT:
Confitert Frilandsgris fra Tjura
serveres med hjemmelaget surkål, honningbakte grønn-
saker, brokkoli, urtevendte Astrix poteter og rødvin-
saus.
eller
Ovnsbakt ørretfilet
serveres med syltet agurk, bakte rotgrønnsaker, erte-
puré, urtevendte Astrix poteter og rømme fra Drengen 
Gårdsysteri.
DESSERT:
Tjukkmjølkspudding
serveres med rabarbrasorbet, brownies og bringebær-
coulies.
1-rett: 250,-
2-retter: 320,-
3-retter: 390,-
Barn under 12år: halv pris eller barnemeny.
Bordsetting fra kl 13.00.
Bord må forhåndsbestilles innen 10. februar, på mail 
eller telefon: 62946666!

Valentine lørdag 13.februar, bordsetting fra kl. 19.00

Morsdag søndag 14.februar, bordsetting fra kl. 13.00

Mer info og menyer finner du på vår nettside og facebookside.
Bordbestilling: 62946666 • gjestgiveri@skaslien.no • skaslien.no

Valentinespakke inkl. overnatting og vinpakke: 1915,- pr pers.
Valentinespakke inkl. vinpakke, uten overnatting: 1043,- pr pers.

3-retters: 525,- pr pers
4-retters: 595,- pr pers
5-retters: 675,- pr pers

1-rett: 250,-
2-retter: 320,-
3-retter: 390,-
Barn under 12år: halv pris eller barnemeny.

Lenas Salong
Tlf. 62 94 53 14

Eldresenteret, 2256 Grue Finnskog
- DIN FRISøR I NæRMILJøET - 

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

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

Bank. Forsikring. Og deg.Bank. Forsikring. Og deg.

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

 

 

 

 

  

Tilbyr juridiske tjenester innfor  
følgende hovedområder
•	 Eiendomsmegling, skifte  

etter ekteskap og ugift samliv  
og ved oppgjør av dødsbo.

•	 Bistår i  straffesaker.  
God erfaring innenfor barne- 
fordeling, trygde- og arbeidsrett.

Jubileum 
Vi spanderer velkomstdrinken 

- ta kontakt for jubileumsmeny

Tlf: 62 94 66 66 • www.skaslien.no

Se åpningstider og info:
www.livetskrydder.com
Tlf. 95 79 68 18

Mer enn bare en buTikk, MidT i kirkenær SenTruM:
• unike dameklær med tilbehør • gaver 

• delikatesser • møbler • kunstglass • bilder
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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. 

GRUE SANITETSFORENING

Middag for alle pensjonister i Grue 
holdes på Skaslien gjestgiveri onsdag 

31. mai 2017 kl. 15.00.
Det vil bli servert tradisjonell middag 

med dessert og kaffe.
Underholdning og utlodning.

Påmelding innen 22. mai til:
Kjersti Pedersen, tlf.: 91 77 76 24
Inger Lise Tveter, tlf.: 92 89 90 35
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Gærbra bank
fær vanli’ fælk

En alliansebank i 

Velkommen til en bankprat
med lokalbanken!
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2260 Kirkenær • 62 94 87 90 •  www.eltjenester.no

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Sikrer deg et bedre
inneklima både

sommer og vinter.
Kan fjernstyres.

Vi har også 
hyttemodell med

fjernstyring.

Kåret til markedets
beste!

TRENGER DU ELEKTRIKER?
Fra en enkel stikkontakt, utskifting av

sikringsskap til komplette installasjoner.

 

Vi pusser opp badet ditt
Ta kontakt for uforbindtlig tilbud

MORTÅV & RESILF 

2260 Kirkenærtak fiitressmortåV 
       RETSEMRERMØT DUREGAS ENRA 

933 74 874 :.flT 

helside Arne menighetsbladet.indd   2 19-11-07   13:08:43

Grue
Begravelsesbyrå
Mob. 917 48 095
2260 Kirkenær

Kongsvinger
Begravelsesbyrå

Mob. 913 93 784
2211 Kongsvinger

Vakttlf. dag og natt:  62 81 82 62

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

Kongsv begravelsesbyrå ann  26/2/10  10:50 am  Side 1
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Barne- og ungdomssidenes redaksjon består av: Elisabeth Haugaløkken og Per Kristian Uggerud
Vi vil gjerne ha deres tips om forskjellig som skal skje utover. 

Send en mail til: haugaloe@online.no

i Grue og Grue Finnskog Menighet

Barne- og Ungdomskroken

«Hå skjer’a?»  

Grue kirke 4. juni
Annbjørg Lingaas Martinsen
Julie Elisabeth Skulstad
Oda Skytteren Moen
Sigurd Aleksander Carlsen
Thea Caroline Einarsrud
Mina Moen Embretsen
Susanna  Hengebøl Lunde
Erik Brodahl
Jesper Bergersen Holt
Julia Bergersen Holt
Sigurd Frette Ødegård
Thora Karoline Ingeborg L. Grønvold
Grunde Isaksætre Gjedtjernet
Kent Andre Moe Peistorpet
Dennis Brandett Sigvartsen
Lill Kristin Berg
Malin Hauge Frysjøenden
Maria Gjedtjernet
Thuva Kveiland Hals
Mia Boger Hellerud
Johanne Tyskeberg Lie
Maria Yasmine Borge

Grue Finnskog kirke 5. juni
Camilla Flatmoen
Sanna Berglund Østerud
Aleksander Marken Storberget

Grue kirke 11. juni
Ingrid Marie Skoglund
Martin Rynning Myhren
Harald Kristian Haarstad
Jannicke Knashaug
Mikael Wangen
Jenny Emilie Sigvartsen
Nikolai Sigvartsen
Christer Einar Elias Myrvang Langegård
Caroline Meldahl Michaelsen
Maren Seigerud Moe
Tobias Hellerud
Maiken Botilsrud
Emma Eriksen Elserud
Maren Rendalen
 

I GRUE OG GRUE FINNSKOG 2017Konfirmanter



Barnehagene i Grue var invitert til Påske-
samling i kirka, der fikk de høre om de ulike 
dagene i Påsken. Under vandringen var de 
innom ulike stasjoner der de skulle gjette på 

hvilken dag i Påsken det skulle forestille. De 
fikk også komme opp til orgelet å prøve det, 
det var stor stas. Vi avsluttet med felles lunsj 
i kirkestua. Foto: Bente Marie Bødtker.

PÅSKESTEMNING  
I GRUE KIRKE

Prest Morten fortalte om 

de ulike fargene på albaen 

som ble brukt under 

kirke året.

Trosopplærer Hilde 
V.Olsen fortalte 

om dagene i 
Påsken.

Det var spennende å komme 

opp til organisten Kim Andre 

å få prøve orgelet.
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Lørdag 25. mars var årets konfirmant-
kull i Kongsvingerhallen på konfirmant- 
treffet NATTA. Vi reiste i år med hele 
5 lag fordelt på fotball og volleyball. 
De gjorde en fantastisk innsats alle 
lagene, og jentene tok hjem seieren 
i fotball.

I løpet av natta var det både  
underholdning, oppgaveposter,  
quiz og gudstjeneste. Foreldrene til 
konfirmantene stilte opp som sjåfører 
og vakter under arrangementet. 

NATTA
Her er jentene under 
premieutdelingen. 

Fotograf: Vidar Martinsen.
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KURS 1
Toalettpapir, er det sant at det gror på  
toalettpapirholderen? Diskusjonsgrupper.

KURS 2
Grunnleggende forskjell mellom søppelbøtta 
og gulvet! Overhead og funksjonsbeskrivende 
diagram.

KURS 3
Etter middagen:
Kan oppvask fly av seg selv fra oppvask-
benken/spisebordet til oppvaskmaskinen? 
Videoeksempel...

KURS 4 (OBS AVANSERT KURS)
Hvordan få oppvask fra soverommet til 
oppvaskmaskinen? Powerpointpresentasjon, 
praktiske øvinger og diskusjonsgrupper...

KURS 5
Å lære seg å finne treningsklær med å lete 
på de rette plassene, istedenfor å kjefte på at 
ingenting er blitt vasket! Åpent forum!

KURS 6
Hvordan ren oppvask kommer tilbake på 
riktig plass i skap og hyller?
Videoeksempel og praktiske øvelser...

Til alle med tenåringer i hus

KURS GJENNOM HELE VÅREN OG SOMMEREN FOR TENÅRINGER
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Ikke engang da vi fikk svømmebasseng i Nuvsvåg, 
var de vaksne karene i bygda interessert i å lære 
seg å svømme. De fleste av dem var fiskere og 
sjømenn, og de tilbrakte store deler av livet sitt 
på havet.

- Lopphavet er kaldt, sa de, - at havner vi i sjøen, 
er det like bra å stryke med fort.

Og selv om det i dag finnes overlevelsesdrakter 
og moderne redningsutstyr, skjer det fortsatt 
dødsulykker på havet. I de 17 årene jeg var i 
Nuvsvåg, mener jeg å huske at det var 3 fra byg-
da som druknet, - av 250 innbyggere. Og det var 
nok mange fiskere som mer enn én gang så døden 
i kvitøyet når stormen raste som verst og de ikke 
hadde kommet seg i havn før uværet brøt løs.

Det er klart at et liv under slike omstendig-heter 
blir noe annerledes enn vår trygge «landkrab-
betilværelse». For har du bruk i sjøen, - line 
eller garn, - så må det trekkes, og helst ikke etter 
for mange døgn, for da ble fangsten ødelagt og 
fortjenesten var borte. Det er vel ikke rart om 
du blir religiøs av å leve slik, - i så nær kontakt 
med de sterke naturkreftene, - og noen ganger er 
nødt til å ta sjanser som du egentlig ikke liker å 
ta. Man tok jo sine forholdsregler. Værmeldinga 
var viktig, og man så i værtegn som det blir for 
mange å nevne opp her. Møtte du hest og kjerre 

på sjøveien, var det bare å snu, for det betydde 
stor ulykke. Og satt du for eksempel på  
kjøkkenet og bøtte garn – og kjerringa skrevet 
over bruket ditt, så trengte du ikke å gå på sjøen 
den dagen!

Ellers hadde fiskerne utviklet noe som nærmet 
seg et eget språk når de var på sjøen. For at ikke 
uvær og vonde makter skulle skade båt og fangst, 
måtte de bruke omskrivinger og godnemninger. 
(Fra skaldespråket i norrøn tid kan vi gjenkjenne 
dette som kenning og heiti.) Bonden har jo også 
brukt andrenavn på bjørn og ulv for ikke å på-
kalle dem! Fiskerne kunne kalle presten for kvit-
krage og kirka for høghuset, og alt som hadde 
med jord og jordbruk å gjøre, måtte omskrives.

Dette språket måtte ungguttene lære seg før de 
fikk være med de voksne fiskerne ut på storhavet. 
Og det var de gamle fiskarkallene som fikk denne 
undervisningsjobben, mens de rodde fjordfiske på 
«heimesjyen».

Det fortelles om en skårunge, altså ny-konfirmert 
fisker, som skulle få være med en åttring fra 
Hasvik på Lofotfiske. Dette var i slutten av  
januar. Da de kom et stykke sør i Troms, var det 
så avbart langsmed fjæra at det gikk noen kyr 
der og beitet. Gutten glemte seg rent og utbrøt: 
- Nei, se der har de kyr’n ute alt!

EN TYNN TOMME 
BORD MELLOM DEG 
OG DØDEN
av Tore Hestbråten
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Han fikk drefsa høvedsmannens sjyvott over  
kjeften, og så ble han satt rett i land. Derfra 
måtte han kommer seg hjem igjen for egen  
regning og risiko, for de kunne ikke ha en sånn 
«u-kjure» om bord. Han ville bringe ulykke over 
hele Lofotsesongen.

Svare Solheim har skrevet ei veldig interessant 
bok: «Nemningsfordomar ved fiske» (1940) der 
han påviser at denne tradisjonen har vært utbredt 
fra Baltikum og helt til de norske Vestbygdene 
(Færøyene og Shetland).

Streng mørketid og stor nærhet til naturen gjorde 
vel også sitt til at folketrua hadde gode livsvilkår. 
I fjæra holdt «bøga» til. 

Jeg fikk aldri noen forklaring på hvordan hun så 
ut, men barna holdt seg i hvert fall borte fra fjæ-
ra i mørket, - og da var vel hensikten oppnådd! 
Utsatte småbarn i fjæra, - utburd/utbor/æbok på 
lulesamisk -, kunne man nok høre pipe og klynke 
og be om navn. På våre kanter av landet var det 
vel ofte en bekkelyd man hørte, men i Nuvsvåg 
er jeg ganske sikker på at det var oterfamilien 
som peip og samsnakket.

Ute på sjøen var jo draugen den farligste vetten. 
Så du han, så betydde det døden. Han seilte 
en halv båt, og til hode kunne han ha en stor 
tangvase.
Alt dette jeg nå har nevnt, betyr nok mye for 
livsførselen din. Du blir religiøs på en måte. 
Mange var seriøse læstadianere, mens noen var 
mer av og på, - ja, sånn for sikkerhets skyld. Der 
fantes også av «de stille i landet», - og så var 
det selvfølgelig noen som – meg og deg! De som 
skilte seg mest ut når det gjelder trosspørsmål, 
var livets glade gutter som trodde på et liv i dag. 
Når de fikk fiskelotten sin, dro de til Hammer-
fest og kjøpte seg 17 fots plastbåt med 60 HK 
påhengsmotor og fjernstyring. Så fylte de båten 
med Mack-øl og lettlivede jenter og hadde det 
festlig i ei lun lita vik med sandstrand og en 
grønn gressflekk til å hvile ut på.

- Før neste utror.

Det var kanskji eitt tunnt islag
på diker og dammer
som vi likte å freiste,

meinn det heindte nukk ofte
at vi gjønnom isen reiste,

da var det å komma hem åt a mor,
med både blaute hussur og skor.

Det var itte djupt så ittnå fali det var,
men vi hadde kanskji itte så mange hussur,

og støvler det hadde vi og bære eitt par.
Så da var det å bli inne tæill det vart tært,

og kanskji vi nå ei lækse hadde lært.
På småvæga fær i ti`n 

var det itte så mie grus å sjå,
så i tælalausninga om vårn

vart dæssa væga jøssete å trå på,
og der var det moro

å kakke land med kniv,
au einn spæinnende lek fær æss onga,
dætta er nåe tå det je kommer haug

frå tili vårlek deinn gonga.

Tili vårlek 
av Torill Ellinor
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SÆRSKILTE GUDSTJENESTER:
5. februar  Tårnagenter
8. mars  Kvinnedagsgudstjeneste
13. mars  Fasteaksjon
20. april  Gospelgudstjeneste
5. mai  Friluftsgudstjeneste,  
   Skulstadmoen
15. mai  Konfirmasjon
22. mai  Konfirmasjon
31. juli  Bjerke samfunnshus
14. august  Tjura Cafe
21. august  Utdeling av 6-årsbøker
30. oktober  50 års-konfirmanter 
6. november  Minnegudstjeneste
20. november  Lys Våken gudstjeneste og   
   utdeling av 4-årsbøker
16. desember  Skolegudstjeneste
19. desember  Skolegudstjeneste

ANDRE ARRANGEMENT:
10. april  Menighetens årsmøte
9. mai  Dugnad på kirkegården
11. september Presentasjon av konfirmantene
9. oktober Høsttakkefest
11. desember Lysmesse
13. desember Synge julen inn

Det ble i perioden 1. januar 2016 – 31. desember 
2016 avholdt 10 menighetsrådsmøter, hvor det er 
tatt opp 37 saker.

I menighetsrådsmøte 1. november ble det holdt 
valg av ny leder, nestleder og kasserer.

Solveig Petra Hansen Leder
Ingar Fjeld Nestleder
Rigmor Berger Kasserer (hun vil også  
  føre regnskapet)

Vi vil takke vikarprester og organist Kim Andre 
Lindberget for samarbeidet. Vi vil også takke prost 
Øystein Halling, Grue kirkekontor, kirketjenere og 
forsangere for god hjelp og støtte.

Vi vil takke alle underutvalgene i menighetsrådet 
for en flott jobb. Utvalgene legger frem egne 
årsrapporter på årsmøte.

Kirkenær 13. februar 2017.
Grue menighetsråd ved:
Marit Aasthorp Figved    
Solveig Petra Hansen

Marit Aasthorp Figved  Leder og medlem i Grue kirkelig fellesråd
Bjørn O. Andersen   Nestleder og leder i Grue kirkelig fellesråd
Bente Opsahl   Medlem
Gerd Kure Bjugstad  Medlem
Leif Ingar Fjeld   Medlem
Jorunn Tveter Hansen-Gaard Medlem
Solveig Petra Hansen  Medlem
Arne H. Andersen   Medlem
Rigmor Helen Berger  Medlem
Mina Hynne   Medlem
Elin Hansen   Trukket seg
Odd Egil Sørlie   Trukket seg
Vikarprester:   Reidun Rakotonirainy og Harald Schøien

Årsrapport 2016
Grue Menighetsråd

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
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MENIGHETSRÅDETS AKTIVITET: 
• Årsmøte ble avholdt 6. mars 2016 i Kirkestua.  
 (Mari Revholt orienterte oss om regnskapet før  
 årsmøte).

Menighetsrådet har i tiden 01.01.16 - 31.12.2016 
hatt 9 styremøter og  behandlet totalt 55 saker.

GUDSTJENESTER
Det har blitt avholdt 10 gudstjenester i vår  
halvåret og 5 i høst halvåret.

Særskilte gudstjenester
• ” Vi synger jula ut” med Kulturskolen.
• 1.mai gudstjeneste
• 17.mai gudstjeneste
• Konfirmasjon 16.mai
• Orgel konsert under Finnskogdagene i juli med  
 det nye orgelet.
• Olsokgudstjeneste 29.juli, på Hytjanstorpet   
 med mange besøkende.
• Jægermesse, elgjakt gudstjeneste på Mullikalla  
 5. oktober.
• Gudstjeneste med 50-årskonfirmanter  
 4. september.

                                        Fortsetter på neste side

Mikal Markussen Leder
Bjørn Olav Waalberg Nestleder 
Inger Lise Vålbekken Kasserer(sykmeldt) 
Mikal Markussen                (fungert som kasserer)
Inger-Lise Korbøl Sekretær
Betty Skulstadberg Rådsmedlem
Sven Bundli Rådsmedlem
Tove Nygård 1.vararepresentant
Eva Neby 2.vararepresentant
Bibbian Storberg 3.vararepresentant
Jona Lovise Jonsdottir Representant for prestene (vår halvåret 2016) 
Tekstlesere:  Mikal Markussen(også på julaften)
 John Holgersmoen 1. mai
Fellesrådet:  Nestleder Bjørn Olav Waalberg
 Styremedlem Mikal Markussen
Gudstjenesteutvalget:  Betty Skulstadberg 
Diakoniutvalget:  Tove Nygård
Redaksjonen menighetsblad: Inger-Lise Korbøl
Orgelkomiteen Leder Per Olav Kalnæs. Orgel kontoen ble gjort opp 01.01.17

På desember møtet valgte vi ny kasserer:    Betty Skulstadberg.

Årsrapport 2016
Grue Finnskog menighetsråd 

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
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Ingegjerd Mohn (kalt Tit) kom til Svullrya  
sommeren 1948, seks år gammel. Faren hennes, 
Rolv Mohn, var lærer. Tre år skulle familien på 
fem bo på Svullrya før de igjen flyttet videre til 
Oppaker. Foruten Ingegjerd og faren, var det 
moren Rønnaug, den snart åtte år gamle store- 
broren Vidar, og lillesøsteren Ragnhild (halvannet 
år yngre enn storesøster) som kom til Finnskogen.

Mens jeg prater med Ingegjerd hjemme på Hamar, 
blir jeg slått av hvor mye hun husker fra de tre 
årene. Til sommeren er det 69 år siden familien på 
fem kom dit,  og når hun forteller, er det nesten 
som om det var i går.

Da de kom, var det ikke mange månedene siden 
kirka i slutten av januar måtte gi etter for de store 
snømengdene, og bare tårnet ble stående igjen. 
Ingegjerds far var, som mange lærere, klokker, og 
hun husker at det ble holdt gudstjenester på bede- 
huset før kirken ble bygd opp igjen. Ikke minst 
er mange av minnene fra de tre årene knyttet til 

skolehuset. Den store, ærverdige bygningen rom-
met mer enn bare skolen. Den var også hjemmet 
til dem som hadde sitt arbeid der. I andre etasje 
bodde Ingegjerd og familien. På toppen, i tredje 
etasje, bodde lærerinnen i den ene delen, og i den 
andre holdt familien Seigerud til. Fru Seigerud 
fyrte opp i klasserommene om vinteren og holdt 
dem reine året rundt. 

Fru Onsrud var lærerinne den første tida, siden 
kom fru Dahlsbø. Skolen var firedelt, første-
klassingene gikk for seg selv, andre og tredje var 
sammen. Disse trinnene hadde lærerinnen ansvaret 
for, mens fjerde og femte var slått sammen, 
likeledes sjette og sjuende, som Ingegjerds far var 
lærer for. I andre etasje var det i tillegg til lærerlei-
ligheten en stor sal (mot øst) som skoletannlegen 
benyttet.«Tannlegedama», sa vi ungene, «noe 
annet navn hadde hun ikke», sier Ingegjerd. Nå 
vet vi at hun het  Alfhild Kjølmoen og bodde på 
Kirkenær. Noen uker hvert år kom hun hver dag 
fra Kirkenær og undersøkte tennene til elevene på 

Barndomsminner

Året 2016 har vært et spennende år for Grue 
Finnskog Menighetsråd.  I februar startet 
monteringen av det nye orgelet. Det var montører 
fra orgelbyggeriet Ryde og Berg som skulle 
montere orgelet.  Orgelet skulle stå ferdig i april. 
Og det ble et mye mer avansert orgel enn det 
gamle. Både orgelpiper og klaviatur skulle være 
foran til høyre i kirken. 

Innvielsen av orgelet ble 5.juni.  Den store 
åpningen av orgelet ble søndag, 10.juli under 
Finnskogdagene. Kåre Nordstoga og Sinikka 
Langeland hadde konsert sammen, det ble laget et 
nytt musikkstykke til anledningen.  De spilte for 
full kirke, helt fantastisk.

Grue Finnskog menighetsråd ønsket å jobbe 
videre med orgel konserter, og i samarbeid med 
Sinikka Langeland har vi laget Finnskogorgel 

konserter for 2017. Og den 18. desember 2016 
hadde vi julekonsert med Sinikka Langeland og 
Kåre Nordstoga.

Det var faste aksjon 20.- 22. mars. Konfirmantene 
fra Grue Finnskog var med på dette. I september 
hadde vi en fin avslutning for Odd Holen i 
Kirkestua på Grue Finnskog. Det ble en verdig og 
fin markering for Odd.

I høst halvåret har Harald Schøien vært vikar 
prest i Grue og Grue Finnskog kirke.

Lysvåken, adventsnatt i kirken for 10 åringene 
ble feiret i Grue Finnskog kirke første søndag i 
advent. En fin opplevelse for alle som var tilstede.

Takk for et fint år!
Mikal Markussen, leder
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Svullrya. 
Også elevene fra naboskolene på Finnskogen ble 
kjørt til tannlegen på Svullrya-skolen (Ingegjerd 
nevner skolekretser som Skasenden, Løvhaugen, 
Rotneberget og Linna, men presiserer at listen på 
ingen måte er komplett). For ei lita jente som 
Ingegjerd kunne det nok være litt skummelt med 
alle de store ungene, særlig guttene, som satt i 
trappa opp til andre etasje og ventet på tur for å 
komme inn til tannlegen. Tannlegen måtte inn i 
lærerleiligheten for å få sterilisert instrumentene 
sine. Det var nemlig ikke innlagt vann i det 
provisoriske tannlegekontoret.

Lærerleiligheten i andre etasje var stor. Det var 
kjøkken med ei mindre stue vegg i vegg. I tillegg 
var det to store stuer, flere soverom og et stort 
bad. Vedfyring var det i alle rommene. De tre 
søsknene overnattet i samme soverom, og 
Ingegjerd husker godt hvordan hun lå og lyttet til 
lyden av veden som brant i ovnen om kvelden. 
På badet var det dessuten  en stor varmtvannsbe- 
holder i kobber som måtte fyres opp for at vannet 
skulle bli varmt. Det ble sjelden gjort; som regel 
badet ungene på kjøkkenet i ei balje om lørdagen. 
I dag inneholder den gamle, hvite skolebygningen 
et museum. Ingegjerd husker at ungene på  
Svullrya var av det aktive slaget. Særlig guttene 
var med i idrett, ski, skøyter og hopp. Det var 
skirenn for voksne med start og mål på skole- 
plassen, brødrene Wilhelmsen vant som regel. Det 
beste med skirenn var pølse med sennep lagt i 

matpapir. Lompe fantes ikke. Dessuten var det en 
idrettsplass ved Rotna.  Det kunne føles skummelt 
for unger å sykle forbi når tatere hadde slått seg 
ned i nærheten. 

Ellers reiste  familien ofte på handletur til Sverige 
i sukkerrasjoneringens tid. Slekta i Gudbrands-
dalen var glad for ekstra sukker når de kom på 
ferie. Drosjeeier Skaslien kjørte dem i sin Citroën. 
Lange turen var det jo egentlig ikke, bare den ene 
mila like over grensen til kjøpmann Sundelin. 
Sikkelig langtur ble det først hvis ferden gikk til 
Torsby. Der kjøpte familien sin første kulepenn. På 
tampen av samtalen spør Ingegjerd om jeg vil vite 
hvor mange butikker det var på Svullrya de årene 
hun bodde der: Mjølkeutsalget lå ved Borg, Jenny 
Nordstrøm solgte sysaker, Langset solgte blant 
annet barnebøker, både Halvorsen og Opseth 
var visstnok kolonialbutikker. I tillegg kom Grue 
Finnskog Forbruksforening, Lindstads bakeri 
(fru Lindstad var også organist) og tollstasjonen. 
Dessuten begynte de å bygge en sportsforretning 
sommeren 1951.

Slik var det for nesten 70 år siden. Møtet med 
Ingegjerd illustrerer at tida både går og kommer, 
og den setter sine spor i et lite barnesinn. Hun har 
gitt meg er lite bilde av et Svullrya som var ganske 
annerledes enn det er i dag.

Morten Stensberg

Bilde til venstre: Grue Finnskog kirke 
før sammenbruddet vinteren 1948.
Bilde til høyre: Grue Finnskog kirke 
etter sammenbruddet vinteren 1948.
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Referat fra 35 – års jubileumsmarkering 4. april 
2017 i kirkestua fra Kl 11.00 – 16.00.

Diakoniutvalgets leder Gerd Saxrud ønsket alle 
velkommen ca kl. 11.00. Lokalene kan godt 
romme bortimot 60 gjester, og uten å ha fått talt 
opp helt nøyaktig på grunn av stadig bevegelse 
til og fra og rundt i lokalet, kom undertegnede til 
at det var 50 – 55 til stede. (noe også oppvasken 
vitnet om).

Diakoniutvalgets kvinnelige styremedlemmer 
med sitt kontaktnett hadde stått for det praktiske 
med invitasjon av gjester og underholdning. Og 
ikke minst tillagning av bevertning i form av 
snitter og hjemmebakst av beste slag. Lokalet 
var også pyntet mot påsketider på beste måte 
og gjort klart kvelden før. Spesielt inviterte var 
tidligere ledere og soknprest Åge G. Hval med 
kona Anne Lise.

Av tidligere ledere møtte:
Marit Ottesen - sammenhengende leder de første 
20 år fra 1982. Reidun Carlsen, Liv Banken og
Ragnhild Omsted Mohn

Fra ansatte møtte:
Organist Kim Andre Lindberget, Anita  
Ødegaarden, Elisabeth Rolsdorph Bråthen. 
Dessuten tidligere sokneprest Anne Skonhoft.

Fra menighetsrådene i bygda møtte Marit Aasthorp 
Figved, Solveig Petra Hansen, Jorunn Tveter 
Hansen Gaard, Mina Hynne og Arne H. Andersen 
fra Grue menighets-råd, og Inger Lise Korbøl 
fra Grue Finnskog. Dessuten Sonny Økstad som 
skulle underholde med sang.

Med støtte i Else Marie Skasbergs prolog fra  
30-årsjubileet tok leder Gerd Saxrud for seg 
historiske hendelser fra den spede oppstart i 
1980 og menighetsbladsreferat av 17. september, 
hvor det var nevnt at et arbeidsutvalg bestående 
av Marit Ottesen, Reidun Carlsen, Martinius 
Goplen og daværende kapellan Åge G. Hval 
var etablert for å arbeide mot opprettelsen av et 
diakoniutvalg. I et utvalgsmøte av 1. november 
1980 ble arbeidsoppgavene til et framtidig  
diakoniutvalg drøftet. Men oppstarten ble først 
reell i 1982. I starten ble møtene holdt i grendenes 
bedehus før 1. møte i nyinnredet kirkestue 4. mai 
2004, og hvor det har vært holdt møter hver  
1. tirsdag i måneden siden.

Det er verdt å merke seg at mens det i starten 
var diakoniutvalg i flere menigheter i prostiet, så 
er Grue menighets diakoniutvalg det eneste om 
fortsatt er aktivt og fungerer bra med 25 – 30 
deltakere på de månedlige treffene. Det arrangeres 
hyggetreff på Grue Alders – og Sykehjem (GAS) 
den siste tirsdagen i måneden, med ekstra  

GRUE MENIGHETS DIAKONIUTVALG
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oppmerksomhet på jul – og påskehøytidene.
Dessuten er det en årlig sommerutflukt med buss 
for alle som orker og vil, til interessante steder 
innenfor en dags reisetid. Overskudd fra loddsalg 
på hyggetreffene er med på å sponse/finansiere 
denne turen til en overkommelig pris for alle.
Noe som også blir satt pris på, er blomster- 
oppmerksomhet til alle jubilanter fra 80 år og 
videre hvert 5. år framover.

For ikke å bruke alt for mye tid på historikk og 
aktiviteter, inviterte leder Gerd Saxrud til mat og 
kaffe som ble satt fram på bordene. Karbonade-
smørbrød og snitter med godt pålegg.

Men, først var det allsang med «No livnar det i 
lundar---», og et innslag med Sonny Økstad som 
sang: «Vårsøk» av Henning Sommerro. «Blå 
salme»av Erik Bye/Henning Sommerro. «Våren» 
av Edvard Grieg. Alle måtte så delta i allsangen 
av May Langhomens jubileumssang med innspill 
fra Liv Banken og Else Marie Skasbergs prolog 
fra 30 – års jubileet.

Mat og prat gled lett rundt bordene fram til 
ca. Kl 13.30 da møtets hovedgjester for under-
holdning ankom. Det var Tommy Michaelsen 
og Rita Engebretsen som skulle underholde med 
noe av sitt reporteoar av gamle skillingsviser 
og andre populære  sanger. Tommy Michaelsen 
hadde dessuten bakgrunnshistoriene til de fleste 

visene han delte med oss. De holdt på en time til 
alles glede.

Etter dette innslaget slapp tidligere sokneprest 
Åge G. Hval til med sine betraktninger etter at 
vi hadde sunget «Navnet Jesus». Han tok for seg 
temaet «minner» og hva som henger igjen blant 
disse etter et forholdsvis langt liv blant mennesker i 
forskjellige situasjoner og sammenheng. 
Problemstillingen mange stiller seg selv er hva det 
betyr å være kristen. Dette turnerte han til at vi 
kunne forsøke å være «litt Kristus» for hverandre.

Han avsluttet med å lese en liten stubb – TONA 
– av Alf Prøysen. Det ble delt ut blomster til Hval 
og kona Anne Lise. Blomst ble også delt ut til 
Marit Ottesen som utvalgets 1. leder.

Tidligere ledere og andre «fortjente» personer 
fikk også blomsteroppmerksomhet, og leder Gerd 
uttrykte håp om at hun ikke hadde glømt av 
noen. Loddsalget (årer) innbragte 2540 kroner og 
hovedgevinsten var en fruktkurv som var sponset 
av KIWI på Gruetorget. Ellers var det gevinster fra 
private givere og til slutt blomsterdekorasjonene 
på bordene.

Sangen «Gamle bok» avsluttet treffet ca kl 15.30. 
Leder Gerd takket alle og ønsket vel hjem.

Arne H. Andersen, referent
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Døpte i Grue kirke
26. februar 2017    
Ida Sofie Hedblom  f. 18.09.2016

26. mars 2017    
Theodor Eide-Johansson f. 17.08.2016
Emrik Elander Rauken Johnsrud f. 26.10.2016
Lucas Evander Flatås f. 29.12.2016

Døde i Grue sokn.
Per Håkon Hveberg f.1933
Eva Kvisler Uggerud f. 1941
Jonny Korsmo f. 1945
Ester Therese Høgåsen f. 1917
Berit Ek f. 1945
Olav Nygård f. 1934

Slekters gang

Brede Jensrud f. 1940
Thorleif Sverre Berger f. 1928 
Einar Kristian Snapa f. 1933
Aase Marie Bjørnstad f. 1935

Døde i Grue Finnskog sokn.
Margit Eldrid Myrvang f. 1924
Martha Hansen f. 1925
Henny Rakel Lintorp f. 1923

Takkeannonser

Takk for oppmerksomheten på dagene våre.
Torbjørg og Rolf Stensbøl

Takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag.
Dagrun

Takk for blomsten på min 80-årsdag.
Helge Nerby

Hjertelig takk for nydelig rose til min 80-årsdag.
Møyfrid Omsted

Takk for den fine blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Bjørn Holter

Tusen takk for oppmerksomheten på min 
80-årsdag 17.02.2017.
Per Rognerud

Tusen takk for hyggelig besøk og blomst på 
80-årsdagen min.
Kari Holmen

Tusen takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag.
Ella Rymoen

Hjertelig takk for nydelig blomst på min
85-årsdag.
Asbjørn Smedsrud

Hjertelig takk for blomsterhilsenen på 90-årsdagen.
Ingrid Bjørnstad

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 90-årsdag.
Johanne Aker

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
90-årsdag.
Gerda Johansen

Tusen takk for den fine blomsten på min 95-årsdag.
Åse Fosseidengen
  
Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
85-årsdag.
Ella Luka

Grinder Grendelag takker hjerteligst for penge- 
gaven i forbindelse etter Jonny Korsmos begravelse. 

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
90-årsdag.
Åge Rismoen

Til Grue Finnskog sanitetsforening og Grue Finnskog 
menighetsråd. Hjertelig takk for de fine blomstene jeg fikk 
på min 90-årsdag.
Kjellaug Kirkesjøberg



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  Tlf. 62 94 10 40
Mandag,tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–14.00 Fax. 62 94 10 41   
kirkekontoret@grue.kommune.no

Fungerende sokneprest: Morten Stensberg Mobil tlf. 913 87 696 
Kapellan: Mobil tlf. 

Kirkeverge: Frank Steinsvik, Mobil:  952 82 012 
2260 Kirkenær 

Grue kirke:
Kapellet/kirken  Tlf. 62 94 75 43
Organist: Kim André Lindberget Mobil tlf. 952 77 422
Kirketjener: Tom Sollien, 2265 Namnå  Mobil tlf.  918 85 884

Grue Finnskog kirke:
Kirken  Tlf. 62 94 53 66
Kirketjener: Tommy Andre Aas   Mobil tlf.  916 68 400

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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7. mai, 4. s. i påsketiden
Luk 24, 13-35
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: 
Trosopplæringsutvalget

14. mai, 5. s. i påsketiden
Joh 15, 1-8
GRUE FINNSKOG KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Konfirmantutvalget

17. mai
Luk 1, 50-53
GRUE KIRKE KL. 10.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Speiderne

GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 13.00
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Hagelaget

25. mai, Kristi Himmelfart
Mark 16, 19-20
SKULSTADMOEN KL.12.00
Friluftsgudstjeneste.

28. mai, 7. s. i påsketiden
Joh 15, 26-27
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00
Høymesse
Takkoffer:Diakoniutvalget

4. juni, Pinsedag
Joh 20, 19-23
GRUE KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjon
Takkoffer: Hekta lokalt

5. juni, 2. pinsedag
Joh 16, 5-11
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00. Konfirmasjon.
Takkoffer: Hekta lokalt

11. juni, Treenighetssøndag
Matt 28, 16-20
GRUE KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjon
Takkoffer: Hekta lokalt

25. juni, 3. s. i treenighetstiden
Luk 14, 15-24
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00
Høymesse
Takkoffer: Mental Helse

”Med forbehold om endringer”.


