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«…… first!»

Nå har vi «lært» i løpet av noen få måneder
at skal du bli hørt, omtalt, lyttet til, skrevet
om, avbildet – ja, så sleng rundt deg med
uttalelser som sårer, vitner om uvitenhet,
mangler bakgrunnsfakta – eller rett og slett
fakta, og som splitter for å herske.
Eller er det bare slik at når noen har
andre måter å se saker på enn det som har
vært generelt akseptert, så må personen
«tas»! Istedenfor å «ta» saken?
Men først for å ta noe hyggeligere: Det
er bare å gratulere Grue kommune med
befolkningsvekst for andre kvartal på rad!
Riktignok med bare én i 2.kvartal, men likevel! «Alle monner drar», sa musa og pisset i
havet!
På vegne av Grue Menighetsblad vil jeg
komme med en beklagelse for at det ble rot
med konfirmanter og konfirmasjonsdato.
Forandringene kom dessverre etter at bladet
var sendt for trykking.
Jeg er pensjonist. Det betyr at jeg etter
årets trygdeoppgjør får en forventet realinntektsnedgang på 1%. Det er da ikke mye,
tenker vel du kanskje. Nei, ikke mye, men
når det er for n’te år på rad! Da blir det
snakk om mindre kroner ettersom åra går.
Og de som vil merke det mest, er de som har
minst, eller er det noe her jeg ikke forstår?
Nå er jeg – og de fleste av oss – heldig som
bor i et av verdens beste land, både når det
gjelder slike ting som økonomiske forhold,
trygghet, helse, utdanning og natur. Det ser
jeg når jeg har vært på utenlandsturer og så
kommer hjem. Det er vanskelig for meg å
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akseptere de store forskjellene som viser seg
når du går litt nærmere inn i det du ser. For
eksempel når overfloden viser seg i overdådige boliger hvor eieren ikke bor mer enn
et par måneder i året fordi vedkommende
har ørten lignende boliger – og samtidig ser
hjemløse familier som bor i en rusten ikkekjørbar bil! Og hvor far eller mor ikke får
fast jobb fordi de ikke lenger har en permanent adresse.
Hvor kommer rikdommen fra? Selvsagt
også ved egen innsats, men alene? Aldri i
verden! «Folka på gølvet» glømmes lett: når
ting går bra, er man selv dyktig, men når det
går skeis, er det lett å sparke visergutten!
Jeg lurer også på hvordan det er mulig å
tjene millioner om dagen som f. eks. fotballspiller! eller i annen høyprofilert idrett!
Mens paralympiske idrettsutøvere stort sett
må greie seg sjøl. Eller i det minste må jobbe
ved siden av. Tenk det….
Jeg syns jeg hører enkelte reaksjoner –
misunnelse! – tenk på hva de forsaker! – de
representerer jo landet vårt!
Okei, litt sannhet i det, men millioner –
om dagen! og likevel stadige feilpasninger
og skudd over mål? Men for all del, jeg beundrer de fantastiske prestasjonene og heier
ubeskjedent på «våre» og andre fenomenale
utøvere!
Og da kommer jeg tilbake til FIRST.
Hva skal egentlig settes først? Det er min
sommerhilsen til dere!
Hilsen Bjørn Nyland
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FANTASTISK 500-ÅRSFEST!
Det Lutherske Verdensforbund (LVF) ble
dannet i 1947 og har sitt hovedsete i Geneve i
Sveits. I 2014 hadde forbundet 144 medlemskirker i 79 land. I Norge er Den norske kirke
og Frikirken medlemmer i denne organisasjonen.
Søndag 14. mai var det jubileumsgudstjeneste
i Windhoek i Namibia, både for 70 år som
organisasjon og årets generalforsamling, men
også for 500-årsfest for reformasjonens start
i 1517 med Luthers 95 utfordrende teser på
kirkedøra i Wittenberg.
Den norske kirkes preses, biskop Helga Haugland Byfuglien, forteller til www.kirken.no om
en fantastisk gudstjeneste for omtrent 10.000
mennesker på Sam Nujoma-stadion i Windhoek.
Det var salmesang fra ulike tradisjoner, feiende
musikk og flotte kor som alle var en del av den
4 timer lange gudstjenesten. Gjennom en slik
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masse-mønstring kunne en se hele det globale
fellesskapet, sier hun begeistret, og legger til at
å være luthersk har sitt tyngdepunkt i at menneskene er frigjort av Guds nåde.
Gudstjenesten bekreftet at den lutherske kirkefamilien er global og økumenisk, solid plantet
i ulike kulturer og med ulik historie.
Hovedprekenen ble holdt av tidligere biskop
Zephanias Kameeta, der han utfordret kirken
til stadig å være i reformasjon. Blant annet
sa han dette: «Vi er mennesker av håpet. Vi
tjener en Gud som ikke står stille, men som
er i stadig bevegelse. Hat og vold, grådighet,
ekstremisme og kløften mellom rike og fattige
får aldri det siste ordet. Vi er mennesker i håpet. Når vi går med Gud, ser vi ikke bare lyset
i tunnelen, men vi ser det i hele tunnelen! Vi er
kalt til å dele dette lyset med alle mennesker i
verden. Vi er mennesker av håpet.»
Grue menighetsblad nr. 3 • 2017

Etter den fantastiske gudstjenesten var det
lunsjbokser til alle, etterfulgt av halvannen
time med namibisk sang, musikk og dans. Det
ble en feiring som det aldri kunne vært holdt
maken til i Sentral-Europa – og det gjenspeiler
lutherdommens vandring fra Wittenberg til
jordens ender, framhever Byfuglien.
Flere delegater fra Norge var med på generalforsamlingen. Kjetil Drangsholdt, medlem i
Mellomkirkelig råd, var opptatt av hvordan
evangeliet om Guds frigjørende nåde danner
basis for frigjørende krefter i møte med alle
strukturer som truer menneskeverdet.
Vidar Leif Haanes, rektor ved Det teologiske
Menighetsfakultetet, forteller fra drøftinger hvordan kirkene arbeider med teologisk
utdanning. Men foredraget til Denis Mukwege
gjorde størst inntrykk. Han driver sykehus for
og oppfølging av kvinner, unge jenter og barn
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som utsettes for seksualisert vold i krigsområdene i Kongo.
May Bente Jönsson, medlem av Samisk kirkeråd, var svært fornøyd med Youth
Pre-Assembly og møtet med engasjerte
ungdommer fra hele verden. Og så fikk hun
lære bort samisk dansk og synliggjøre samisk
kultur, og det var gøy, sier hun.
Det Lutherske Verdensforbund bygger på tre
hovedpillarer:
• Bibelen er grunnlag for liv og lære
• De tre økumeniske bekjennelser:
- den nikenske, - den apostoliske og den
athanasianske
• De Lutherske konfesjonsskrifter:
- Augustana og Luthers lille katekisme.
Kilder: www.kirken.no og Wikipedia.
Teksten sammensatt av Bjørn Nyland.
Bilder fra kirken.no.
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KONFIRMANTER GRUE KIRKE 2017

KONFIRMANTER GRUE FINNSKOG KIRKE 2017
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Babysang gudstjeneste
Den 18. mai ble det holdt babysanggudstjeneste i Grue kirke.
Etter endt semester for babysangen
var det sommer avslutning med
babysang-gudstjeneste i Grue kirke.
Det ble sunget sanger som man har
brukt i løpet av året, og David Andrè
Tys holdt en enkel gudstjeneste.
Det hele ble avsluttet med lunsj i
kirkestua.
Babysang er et tilbud i menigheten
for barn mellom 0-1år.
Oppstart for babysang i Grue
kirkestue etter ferien er 31. august
kl. 12.00.
Velkommen!

Konsert-serien i Grue Finnskog kirke
Når høsten stunder til, fortsetter konsertserien
for skikkelig å innvie orgelet i Grue Finnskog
kirke.
Lørdag 2. september kl 16.00:
«LYDLANDSKAP» med Hildegunn Øiseth på
trompet og bukkehorn, og Ståle Storløkken på
orgel og elektronikk.
Lørdag 23. september kl 16.00:
«DET SYNGER I LAUVET» med Nora Braksdal på bratsj, og Inger Lise Ulsrud på orgel.
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Lørdag 18. november kl 16.00:
«SUFFLATORIUM» med Elisabeth Vatn på
sekkepipe, klarinett og harmonium, og Nils
Henrik Asheim på orgel.
Lørdag 9. desember kl 16.00:
«FOLKETONER FRA NORD» med Susanne
Lundeng på fele, og Bjørn Andor Drage på
orgel.
Det kan bli endringer i dato og tidspunkt, men
alle konsertene vil bli annonsert i god tid.
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17. MAI-FERINGEN I GRUE
Nasjonaldagen ble feiret over hele Grue med
musikk, tog, taler, leker, bevertning – alt var som
det skulle være. Hyggelig at mange møtte tidlig
opp ved Domma bru der ordføreren la ned krans
ved krigsminnesmerket. På Grinder var mange
møtt fram til 17. mai-frokosten, og på Tjura
var det tog for første gang på mange år. Toget
på Kirkenær var laaangt som ordføreren hadde
ønsket seg, og Gruehallen var godt besøkt, og på

Svullrya greide man også i år å stille med egen
musikk i toget. Det var rimelig godt besøk ved
gudstjenestene i begge kirkene, der Grue Finnskog Sangkor og Gruekoret deltok med vakker
sang. Været var riktignok ikke helt på arrangørenes side hele tiden, men det får en heldigvis ikke
gjort noe med.
Bilder: Glåmdalen

KIRKENÆR

KIRKENÆR
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GRUE FINNSKOG

TJURA

GRUE FINNSKOG
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Åsta Holths hjem, Leiråker
Finnskogens egen forfatter, Åsta Holths hjem, Leiråker, er åpent under Finnskogdagene
lørdag 8. juli kl. 1100–1600.
Kl. 1500 er det offisiell åpning av Åsta Holths diktersti
ved parkeringen ved kirken.

BØNN DIGITALT
Kilde: kirken.no

Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe
med oss. Nå kan du be en bønn digitalt på
Den norske kirkes bønnevegg.
Gud finnes alltid nær oss alle, han lytter og
bryr seg, og han støtter og utfordrer. Vi mennesker behøver å sette ord på får glede, uro
og frykt. Vi trenger å overgi vår maktesløshet
til den som er større enn alt annet. Vi trenger
å juble og vise vår takknemlighet og glede til
Gud.
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Gjennom Den norske kirkes bønnevegg kan
vi gjøre våre bønner synlige, både for oss selv
og for andre. Vi kan dele hverandres gleder og
sorger. Bønneveggen viser oss et fellesskap av
skjøre, glade, redde, urolige og lykkelige mennesker – i bønn. Det er godt å være sammen,
også på denne måten.
Skriv din bønn, tenn et lys eller gjør begge
deler på mobilen din, nettbrettet eller pc-en
på www.kirken.no/be
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Vakker konsert med
Henning Sommerro og to flotte kor

Lørdag 6. og søndag 7. mai ble Grue introdusert for Henning Sommerros musikalske
verden. Først på en intimkonsert av det litt
muntrere slaget på Holmgård Kunst- og kulturhjem på lørdag formiddag, og deretter i en
flott konsert i Grue kirke på søndag.

rangementer, begge av Sommerro. Men nå fikk
vi også møte både hans «Brureslått», hans tonsetting av Erik Byes «Pilgrimssang», sluttkoret
til hans opera «Eystein av Nidaros», og ikke
minst hans medrivende improvisasjonskunst
både vokalt og på orgel.

Konserten var en form for erstatning for korene som egentlig skulle ha deltatt på Vårsangfest i Våler, men da denne ble avlyst, kom det
i stand et samarbeid mellom Grue Finnskog
Sangkor og Gruekoret om seminar med påfølgende konsert.

Konserten inneholdt selvsagt flotte fellesnumre
med kor og Sommerro, med de to korene
sammen, og med de to dyktige korene hver for
seg. Avslutningen med at korene vandret ut av
kirken til «Brureslått» og stod som espalier for
tilhørerne helt ut kirketrappa var mektig og
imponerende.

Konserten i Grue kirke viste til fulle hvilken
musikalsk kapasitet og drivkraft Henning
Sommerro er i besittelse av. Selvsagt kjenner
«alle» til hans tonsetting av Hans Hyldbakks
dikt «Vårsøg» - som vi fikk høre i to ulike ar-

Grue menighetsblad nr. 3 • 2017

Takk for en storartet konsertopplevelse!
Takk for at vi fikk låne bildene tatt av Wenche
Huser Sund.
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Dugnad på kirkegården
Grue Finnskog 10. mai
Takk til alle som deltok og gjorde kirkegården ryddig,
pen og klar for sommeren!
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God
sommer!

Bank
Ban
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.

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 grønnsaker, brokkoli, urtevendte Astrix poteter og rødvinsaus.
eller
Ovnsbakt ørretfilet
serveres med syltet agurk, bakte rotgrønnsaker, ertepuré, urtevendte Astrix poteter og rømme fra Drengen
Gårdsysteri.
DESSERT:
Tjukkmjølkspudding
serveres med rabarbrasorbet, brownies og bringebærcoulies.
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!

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.

Har
Valentine du noe å feire?

Lenas Salong

lørdag 13.februar, bordsetting fra kl. 19.00

Vi sp

Valentinespakke
inkl. overnatting
vinpakke:
pr pers.
-enhver
anledning
erogen
god1915,anledningÅpningstider:

-t

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

Tirs og fre: 09.00-16.00
Ons: 10.00-19.00
3-retters:
Lør: Etter
avtale 525,- pr pers
4-retters:
595,- pr pers
Man. og
tors: Stengt

Tlf. 62•94
14
gjestgiveri@skaslien.no
tlf.53
62946666

Tlf: 6

5-retters: 675,- pr persEldresenteret, 2256 Grue Finnskog

- DIN FRISøR I NæRMILJøET -

Morsdag

søndag 14.februar, bordsetting fra kl. 13.00

1-rett: 250,2-retter: 320,3-retter: 390,Barn under 12år: halv pris eller barnemeny.
Mer info og menyer finner du på vår nettside og facebookside.
Bordbestilling: 62946666 • gjestgiveri@skaslien.no • skaslien.no

2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85 2260 Kirkenæ
Telefon 62 94 10 80 • Telefa
E-post: post@sandermoen.no
E-post: post@sander
Frivillighetens Hus, Brannstasjonsveien 1, 2260 Kirkenær
Vi tilbyr møteplasserGrue
for alle
tirsdag form,
menighetsblad
nr.mandag
5 • 2012kveld 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 menighetsblad nr. 3 • 2017
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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. 3 • 2017

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

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

To flotte konserter
med «Halsbandet» med solister
«Halsbandet» med sine to flotte
vokalsolister Erling Fossum og Kristin
Jenssveen spilte for to «stinne brakker» i slutten av mai. Både på «Midt
i Gata» med Kristin Jenssveens vakre
stemme fra hennes brede repertoar, og
på Bryggeriet Bokhandels arrangement
i venterommet på Kirkenær stasjon
fikk publikum møte Michael Wiehe
gjennom Erling Fossums innlevende og
flotte tolkninger,– tilhørerne forteller
om både latter og gråt og en stor og
uforglemmelig opplevelse.
Tekst: Per Chr Uggerud

Populært «fitness trail»-anlegg
Ved det gamle vannverket i Grue er det satt
opp et såkalt «fitness trail»-anlegg.
– «I idrettslaget mente vi at vi kunne ha nytte
av et anlegg for alternativ trening og som alle
kunne benytte seg av», sier Halvard Hynne.
«Området fikk vi benytte av Bredesen Opset».
Grue Idrettslag har stått for byggingen på
dugnad etter Martin Sweetloves arbeidstegninger til apparatene.
«Lindtjernet fitness trail» ble til etter idé av
Hynne og Sweetlove, og etter trinn én som nå
står klart til bruk for alle, med blant annet ei
utfordrende hinderløype, starter arbeidet med
trinn to i juni. Da blir det produsert apparater
som kanskje passer bedre for de yngre brukerne. Pluss muligheter for noe i tillegg.
Det presiseres at når det ikke er andre i
nærheten, så skjer treningen på eget ansvar.
Tekst: Per Chr Uggerud
Grue menighetsblad nr. 3 • 2017
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Friluftsgudstjeneste

på minneplass for Grue kirkes brann
– på flomverket mot Glomma – ved Skulstad/Gruetjernet. 25.05.2017, kl 12.00.
Det var 195 år siden den katastrofale brannen
i Grue kirke 1.pinse-dag 26.05.1822, da det
ble holdt friluftsgudstjeneste på Kristi himmelfartsdag i år.
Ca. 35 personer var til stede, og menighetsrådets medlemmer hadde trådt til med godt
utvalg i kaker og kaffe/te/saft som ble nydt etter gudstjenesten. Vi var heldige med været, og
kunne kose oss i vårsol – med et lite unntak av
et par vindkuler og noen få dråper. For liksom
å vise hvor heldige vi egentlig var med været
dette året.
Forsangergruppa som denne dagen besto
av Sonny Økstad, Ola Lilleåsen, Sissel Rugsveen og organist Kim Andrè Lindberget ledet
forsamlingen gjennom salmene i gudstjenesten
hvor sokneprest Morten Stensberg lot oss sitte
mens skriften ble lest (pga. vindkast og løse
papirprogram).

som rådde på Jesu tid er et annet enn vårt.
Jesus gikk inn i en annen dimensjon: Nærværende, men usynlig. «Himmelfart er ikke
romfart», var et sitat han tok fram. Himmelen
er den dimensjonen blir hvor Gud er 100%
nærværende. Himmelfart handler om at Jesus
vender tilbake til Gud. Fraværet av ham blir
en annen form for nærvær?!
Gudstjenesten inneholdt også nattverd hvor
det ble delt brød og vin. De som ville tok en
brødbit og dyppet den i vinen.
NOS 409 – I dine hender fader blid ...,
avsluttet gudstjenesten før lovprising og
velsignelse.
Deretter ble det kirkekaffe i godt vær, og det
hele ble avsluttet ca kl 14.00.
Arne H. Andersen
referent

I prekenen startet soknepresten med å minne
om de 113 gruesokningene som ble registrert
som omkommet etter brannen (106 kvinner
og barn og 7 menn), og at livet ofte «byr på»
ytterpunkter: Nærhet som avløses av avstand.
Død som vendes til liv igjen. Verdensbildet
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Kristi Himmelfartsdag
Morten Stensberg

Det er litt underlig at vi er samlet bare noen
steinkast unna et sted hvor 113 mennesker
mistet livet for snart 195 år siden. De kom til
gudstjeneste. Det kostet dem livet, 106 kvinner
og barn og 7 menn - tatt av ilden. Tiår senere
kom flommen og tok det som var igjen, kirkegården og gården. Nærmest som om de fysiske
minnene etter tragedien skulle viskes ut. Ild
og vann. To elementer i naturen som vi mennesker er avhengige av, men også utleverte til.
Ild og vann. Krefter som ødelegger og dreper,
men også krefter som bygger og gir liv - om vi
klarer å temme dem.
Plassen vi er på lar oss kjenne på denne dobbeltheten, denne spaltetheten som omgir nær
sagt alt i tilværelsen. Avstanden mellom ytterpunktene er ofte svimlende kort. Mellom liv
og død, kjærlighet og hat, fellesskap og ensomhet, lykke og ulykke. På sekunder kan vi gå fra
liv til død, kjærlighet til hat, fra fellesskap til
ensomhet, lykke til ulykke.
Andre ganger derimot er avstanden mellom
dem velsignet god; når død vendes til liv, hat
til kjærlighet, ensomhet til fellesskap, ulykke
til lykke. Men vi bør legge oss på hjertet at det
ofte tar lenger tid å bygge opp enn å rive ned.
Livet trenger ofte mer tid enn døden. Kjærligheten krever mer av oss enn hatet. Fellesskapet
har andre omkostninger enn ensomheten, å
finne igjen lykken etter at ulykken har rammet
krever en ny form for tillit til livet av oss.
Kristi Himmelfart preges av de samme elemen-
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tene. Nærhet som avløses av avstand. Fravær
som forvandles til nærvær. Ensomhet som blir
innlemmet i et fellesskap. Død som vendes til
liv igjen.
«Himmelfart» er et ord som vi bruker i mangel av noe bedre. Et ord som muligens virker
underlig eller forvirrende for oss. Det har med
det verdensbildet mennesker hadde på Jesu tid.
Tenk på at vi bruker ordet himmelhvelving.
Det knytter an en forståelse hvor himmelen
er en kuppel og bakenfor eller utenfor denne
kuppelen er Guds virkelighet. Selve ordet
«himmelfart» vekker assossiasjoner som hindrer oss i å se det egentlige. Himmelfart handler ikke om romfart. Handler ikke om at Jesus
forsvinner og blir borte et sted ute i universet.
Vi kan lete så mye vi vil, men Jesus lar seg ikke
finne et eller annet sted i verdensrommet.
Himmel handler om den dimensjonen i tilværelsen som er helt oppfylt av Guds nærvær.
En virkelighet som 100 % innlemmet i, og
omsluttet av Gud. Dette er det evangeliet peker på med ordene om at han ble «tatt opp til
himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd».
Himmelfart handler om at Jesus går inn i en
annen virkelighet – Guds virkelighet. At han
vender tilbake til Gud, sin Far. For å kunne
være nær alle, blir han borte for noen. Alt
dette skjer for at fraværet kan vendes til nærvær. Det er dette dagens evangelium vil fortelle
oss. «Etter at Herren Jesus hadde talt med de

Grue menighetsblad nr. 3 • 2017

elleve, ble han tatt opp til himmelen og satte
seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og
forkynte overalt, og Herren selv virket med og
stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte».
Oppsummert med to korte ord: bevegelse
og nærvær. Det er en guddommelig miks.
En blanding vi mennesker vanskelig klarer å
holde sammen. Men for Gud er den mulig.
Kanskje har du prøvd å være nær noen og
samtidig være i bevegelse? Kan hende gikk det
– kan hende ikke.
Gjennom Den hellige ånd beveger Gud alt
levende, alt fra det minste atom til solsystemer
og stjernetåker. Gud er hvile, men ikke stillstand, bevegelse, men ikke uro. Guds nærvær
er til og med et nærvær som er så sterkt at
noen mennesker ikke er i stand til å oppleve
det som noe annet enn fravær.
«De gikk ut og forkynte overalt, og Herren
selv virket med og stadfestet Ordet gjennom
de tegn som fulgte», hørte vi. «Overalt» er det
stedet hvor det forkynnes om den oppstandne
Jesus, det kan dreie seg om en geografisk
angivelse, i betydningen hvor som helst – om
evangeliet som sakte beveget seg fra Jerusalem
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til Norge og Grue. Men ordet kan også peke
på alle de forskjellige sammenhenger og livssituasjoner mennesker befinner seg i.
I kaos og meningsløshet, i overveldende glede
og intense erfaringer av kjærlighet og godhet.
Overalt i livet, kan et guddommelig nærvær
gjøre seg gjeldende. Kan noe nytt skapes. Himmelfart handler om Jesu hjemkomst til sin Far.
Og i det han kommer hjem, bryter han samtidig inn i vår virkelighet og verden på nytt.
Gjennom Ånden er han her. Nå gir Ånden oss
sine tegn på Jesu nærvær. Fellesskapet vi deler,
blikkene vi møter, Evangeliet vi leser, bønnene
vi ber, sangene vi synger, vinen og brødet vi
deler.
Og underligst av alt, vi gjør det på et sted
som for snart 200 år siden ble rammet av
kaos, ødeleggelse og meningsløshet. I trærne
som grønnes, i elva som sakte renner forbi, i
fuglenes sang fornemmer vi et nærvær av Gud.
Tross ødeleggelse, tross død, virker «Herren
med» og vender blikket vårt mot den dagen
da Gud er alt i alle og himmelen ikke er «der»,
men her.
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Statistikk Den norske kirke
Ved utgangen av 2016 var det 3758070 medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Dette utgjorde
71,5 prosent av befolkningen.
I 2016 ble det døpt 32199 personer i Den norske kirke. Andelen døpte ett-åringer blant alle
ett-åringer som har foreldre med medlemskap i
Den norske kirke, har vært om lag 76 prosent de

fire siste årene. I 2016 hadde andelen steget til 77
prosent.
En av årsakene til denne økningen er oppryddingen i Den norske kirkes medlemsregister som i løpet av 2016 førte til at mange tilhørige ble slettet
fra registeret. En medvirkende årsak er også at det
i mange menigheter har vært satset spesielt på å gi
kirkens medlemmer god informasjon om dåpen.

Tabellen er hentet fra Årsrapporten til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 2016.

- Det er gledelig å se at andelen døpte blant barn
av kirkemedlemmer stiger. Vi må fortsette å styrke
arbeidet med dåp på alle nivå i kirken. Økt bevissthet blant kirkens medarbeidere og tillitsvalgte,
og drypp av informasjon i ulike kanaler, kan
gi flere hjelp til å komme på tanken om å døpe
barnet sitt, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter
Johnsen.
I 2016 var om lag 260000 barn og unge med sine
familier i kontakt med kirken i forbindelse med
trosopplæringstiltak. Og nesten 27000 frivillige
medarbeidere bidro til å gjøre trosopplæringsplaner til virkelighet.
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37384 15-åringer ble konfirmert i kirken i fjor. I
2016 sank andelen konfirmerte av kirkemedlemmer som er 15 år, fra 87 prosent de tre foregående
årene til 85 prosent. Utviklingen er ulik i bispedømmene.
Menighetene rapporterte om 7521 kirkelige
vigsler i 2016. Både antall vigsler totalt, og vigsler
i rammen av Den norske kirke går svakt ned, og
andelen kirkelige vigsler i kommunene, av vigsler
totalt, er 33,4 prosent. Antall og andelen kirkelige
vigsler har gått ned med 9 prosent siden 2005.
Det var 36126 kirkelige gravferder i 2016. Kirkelig gravferd er den av de kirkelige handlingene
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som har høyest og mest stabil oppslutning i
befolkningen. Andelen kirkelige gravferder av alle
døde ligger i underkant av 90 prosent.
Samlede antall avholdte gudstjenester
er gått noe opp fra 2015 til 2016,
etter flere år med en viss nedgang.
2015 - totalt 61908 gudstjenester.
2016 - totalt 62427 gudstjenester.
Økningen gjelder ikke antallet gudstjenester på
søndager og helligdager, men andre gudstjenester.
Sammenslåing av flere sokn kan også ha bidratt
til en viss nedgang i gudstjenester på søndager og
helligdager. Den gjennomsnittlige deltakelse på
alle gudstjenester har holdt seg relativt stabilt på i
overkant av 91 personer de fire siste årene.
1. januar 2016 var det 11 bispedømmer, 101
prostier, 418 fellesråd og 1215 menigheter i
Den norske kirke. Av menighetene var det 1205

geografiske sokn, 8 kategorialmenigheter (Døves
menigheter og Saemien Åålmege), samt en valgmenighet og menigheten på Svalbard.
I følge Kirkebyggdatabasen er det 1625 kirker
tilhørende Den norske kirke.
I 2016 var det ansatt 1282 prester, 12 biskoper og
290 ansatte i bispedømmerådene og de sentralkirkelige råd. I tillegg kommer om lag 6000
ansatte i fellesrådene.

Noen nasjonale tall 2013-2016 hentet fra Statistikkbanken i KOSTRA-rapporteringen på ssb.no:
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HAGBART
av Tore Hestbråten

Jeg har ikke noe bilde av Hagbart.
Det tror jeg nesten ingen har, for Hagbart var
ikke den som akkurat ba om å bli fotografert.
Møtte du han på veien en sjelden gang, gikk han
så langt ut på veiskuldra som mulig. Og han så
ned i grøfta.
Hagbart var periodedranker. Og periodefisker.
Nå han henga seg til den første aktiviteten, kunne
han holde det gående i flere uker. Og det var ikke
bare finsprit han drakk. – En søndagsmorgen på
vårparten en gang ringte det på døra hos meg.
Der sto Hagbart, skjelvende av kulde og bakfyll.
Han hadde ligget bak en stein i Lausfjellet om
natta, og nå kom han til rektor’n i bygda og ba
så tynt om brennevin. Men akkurat da var jeg
faktisk «fri for» den slags, som de sier der nord.
- Men har du ikke noe etterbarberingsvann?
spurte han.
- Nei, jeg har jo helskjegg, Hagbart, - så jeg bruker nok ikke slikt.
Vi ble til slutt enige om at han fikk gå til Gjermund, bygdas handelsmann, og høre om ikke
han kunne forbarme seg over ham med noen
flasker øl.
Hvordan denne søndagen endte opp for Hagbart,
vet jeg faktisk ikke. Men til kirke eller i forsamling hos læstadianerne gikk han neppe. Bedt for
kunne han nok bli, - hvis de da ikke hadde gitt
opp å frelse han. Så Hagbart var Nuvsvågs desidert svarteste får. Og dette var han godt klar over
selv, derfor skjemtes han veldig når han var edru.
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Men liksom han Terje Vigen, så hadde også
Hagbart en trofast venn; - det store, bårende hav.
Der fikk han være i fred for nedverdigende blikk
og slemme ord. Og der kunne han tjene penger –
til neste fest. Og det var ikke mange i bygda som
fisket hardere enn Hagbart. Han kunne ligge på
sjøen flere døgn på tampen, og mye fisk fikk han.
Natt til 17. mai 1990 var en søtten fots plastbåt
på vei over Lopphavet. Om bord var to unge
gutter og en stor hund. De hadde noe bagasje
med seg, for de skulle feire nasjonaldagen i hjembygda si vest i Loppa. Midt på Bergsfjordkjeften
tar påhengsmotoren fyr. De hopper på havet og
roper fortvilet om hjelp. Men hvem ligger vel
ute og fisker ei sånn natt? Da skal man jo være
hjemme og stryke flagg og bunader og forberede
alt til den store dagen.
Men noe ville det slik at akkurat den natta lå
Hagbart med tresjarken sin og fisket utenfor
Sildmylingen. Han hadde hundrevis av gode
fiskeplasser i alle andre retninger, men nå lå han
altså bare noen hundre meter fra den brennende
båten. Han kjører dit og berger både guttene og
hunden.
Hagbart var ingen stor og sterk mann. Rekka på
sjarken lå nok godt over meteren over havflata,
så det var et tungt arbeid å få dradd opp de våte
guttene og hunden. Da han vel hadde fått dem på
dekk, satte han kursen innover mot Bergsfjord,
- det nærmeste tettstedet. Men før de nådde kai,
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så segnet Hagbart om på dekket og var død. Han
hadde rett og slett slitt seg ut.
Det var en rar stemning i Nuvsvåg denne nasjonaldagen. Folk hadde virkelig fått noe å tenke på.
Jeg skrev dette diktet og sendte det til Finnmark
Dagblad, og mange takket meg etterpå for det:
Minneord om Hagbart
Hagbart ble en helt.
- Han reddet mennesker i havsnød.
Selv ga han sitt liv
slik at vi andre kunne se:
- Skal vi være dommere
som bare vet så lite?
- Er det ikke bedre at
en Gud får være det …
Tore Hestbråten

Vårt beste
av Tore Hestbråten

Vi er her og gjør vårt beste.
- Ja, gjør vi nå egentlig det?
Kunne da ikke vår neste
få mer å gledes ved?
- Ville det være urimelig
å kreve litt til av meg selv?
Du ser vel at verden roper på hjelp
på TV-skjermen hver kveld.
Vi kan ikke alle dra til Sudan
og grave en frelsende brønn.
Noen må holde vårt land i gang
– med arbeidsplasser og lønn.
Men har du den rette troen
på Jesus, Guds enbårne sønn -,
så trenger vel menneskeheten nå
at vi ber en oppriktig bønn.
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Gamle Gruetunet
Tove Ellinor
Je kommer haug ”tunet”
slik som det var,
med summing tå miggen
og lukta tå bar.
Og scena med underholdning
fær store og små,
ja dit kom alle
som kuinne kripe og gå.
På kvæill`n var det dans
fær både onge og gamle.
og dit gikk vi ofte,
om vi pæinnger fækk samle.
På dansebana vi sammen stimle,
og tå staute gutter
såg vi det vrimle.
Og vi ville danse
vi hadde da trua,
meinn det vart bære
pølser og brus i frå bua...
Danse det gjorde vi nukk vi jint`n,
fær gutten han torde itte
sjæl om vi kjint`n.
Musikken var fin deinn,
meinn vi gikk deri frå,
fær nere ved tjennet
var det trækkspell å høre på.
PÅ deinn gamle dansebana
gikk det i reinlender og vals,
så der kuinne vi jint`n
ta æss einn dans.
Høgdeponktet var nukk St.Hans ,
da eitt bål var teinnt ut på tjennet
som brant uten stans.
Og gutten og jinta satt der å sværme,
om ittnå anna fær å få sæ litt værme.
Vi satt der på krakken å såg,
heillt tæill bære gløn der låg.
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PROGRAM FINNSKOGDAGENE 2017
FREDAG 7. JULI 2017:
ÅPNING AV FINNSKOGDAGENE 2017
1745: Grue Finnskog musikkorps spiller før åpningen.
1800: Republikken proklameres. Taler av settepresidenten, statsministeren og utvalgte statsråder. Åpning av de 48. Finnskogdagene på ”Torget” med flaggheising og fanfare. Grue Finnskog
Sangkor. Finlands 100 års jubileum markeres særskilt.
Humoristisk innslag med Finnskogens egne ”Knoll og Tott”.
1845: Bekransning av Gottlundsteinen på kirkebakken. Grue
Finnskog Sangkor
2000: ”Spillet om innvandrerne” med Det Primitive Teater.
Silpo fås kjøpt på Finnetunet før teateret åpner.
2030: Konsert med Kjetil Skaslien, «Syng for meg heimbygds
skoger», etterfulgt av Pubkveld på Tanken.
2100: God gammeldags BYGDEFEST med Trubadur Bayer
v/Joker´n. Servering, mjød og godt humør følger med.
LØRDAG 8. JULI: LIVET I HVERDAGEN
0800: Gottlundmarsjen, start på idrettsplassen. 5, 12 og 20 km.
Barnevognløype 6 km. (Langløypa, start 0800-1200).
Flotte turløyper – helgas høydepunkt for de trimglade.
0900 - 1200: Bussturer
Buss 1 kl 0900:”Bli kjent med Finnskogen” er en lokal- og
slektshistorisk 4 timers busstur med Jan Myhrvold som guide.
Område: Hof Finnskog og Södra Finnskoga.
Bussavgang fra ”Tanken”. Pris kr. 200,-. Påmelding til e-post:
jan@fennia.nu eller mobil: 977 07 604. Arr: SVFF
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Buss 2 kl 1000: 2 timers tur med Birger Nesholen som guide.
Påmelding ved bussavgang. Bussavgang fra «Tanken».
Pris kr. 100,- Billetter selges på bussen.
Buss 3 kl 1000: Busstur i Regi av «Tanken» med Øivind Roos
som guide. Ca 3,5 timer kr 250,- inkl. servering. Billetter selges
på Tanken.
1100-1200: Finnetunet 75 år, særskilt markering på Finnetunet
1100-1700: Frivillighetsmesse - alle lag og foreninger har «utstilling» i Svullrya sentrum. Krambua er åpen i det gamle bedehuset.
Kaffe og kaker. Salg av smør og ost med mer.
Utstilling: Finnskogen 1917-2017 på gamle skolen (Norsk
Skogfinsk museum). Utstilling på Galleri Tysken: Laila Langbråten
utstilling: «Ut i vår hage». Skolemuseum i gamle Helgeberget
skole (samme som Galleri Tysken).
Solør slektshistorielag på eldrehuset. Solør-Värmland Finnkulturforening selger bøker og t-skjorter. Husflid i låven på Borg. Åpen
kirke.
1100-1600: Det tradisjonelle ”Livet i hverdagen”.
På Finnetunet blir det aktiviteter av mange slag fra gamle dager,
blant annet veving, spinning, neversøm, med mer inne i røykstua. Garnfarging. Bore vannrør i tre, Pilfletting, Tjærebrenning
og Neverfletting. Det er liv i smia. Tømmerhogging på gammelt
vis. Stubbebryting. Hjemmebrenning. Spillemann, Lensmann,
Kramkar, Kunstmaler, Jeger.
1100 –1600: Finnskogens egen forfatter, Åsta Holths hjem,
Leiråker, er åpent.
1100 – 1700: Atelier Kari – naturdekorasjoner
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1300: Auksjon på Finnetunet.
Salg av motti og flesk, rømmegrøt, kaffe og vafler. Kjøring med hest og trille.
Fisking i Rotna og leker for barna.
1500: Offisiell åpning av Åsta Holths diktersti ved parkeringen ved kirken. Servering av kjebab og dessertost fra Furuberget gård som aperitiff.
1730: ”Spillet om innvandrerne” med Det primitive teater på Finnetunet.
Kaffe, vafler og enkel servering på Finnetunet fram til teateret starter.
2000: God gammeldags BYGDEFEST ved Joker´n. Roger Græsberg og
Foreningen, og Spelloppmaker. Servering, mjød og godt humør følger med.
2030: Konsert med Kjetil Skaslien, «Syng for meg heimbygds skoger»,
etterfulgt av Pubkveld på Tanken.
SØNDAG 9. JULI: FOLKEFESTEN FORTSETTER.
1100: Atelier Kari – naturdekorasjoner, åpent fra 1100-1700, Galleri Tysken
åpent fra 1100-1600
1100: Busstur i regi av «Tanken» med Tor Håby som Guide. 3 timer inkl.
kaffe/kake kr 200,- Billetter selges på Tanken.
1400: Konsert med musikerparet Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen
i Grue Finnskog Kirke. Paret er spesielt kjent i Norge for å spille og synge
sanger med røtter tilbake til Finneinnvandringen. Arr: Grue Finnskog menighetsråd.
1500: Allsang på Grensen. Arr: Finnskogen Kro & Motell. Philip Kruuse
med 6-mannsorkesteret «Løs snipp» lager allsangsshow på amfiet.
1600: «Spillet om innvandrerne» med Det primitive teater på Finnetunet.
1800: Offisiell avslutning av Finnskogdagene med firing av flagg og spill
på lur.
Gå også inn på www.finnskogdagene.no og
www.finnskogen.no for å se oppdatert og detaljert
program for alle dagene. «Før i Væla» Marked på Tanken
Fredag, Lørdag og Søndag.
VIPPS fungerer på alt av kjøp og salg.
Forbehold om programendringer.
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KIRKEKONSERT
UNDER FINNSKOGDAGENE

Under årets Finnskogdager i juli arrangeres en
kirkekonsert der musikerparet Trygve Beddari
og Anne Margaret Nilsen framfører sanger fra
Ruija.
Ruija er det navnet finnene brukte om NordNorge og betyr området der nordlyset flammer. I Ruija finnes en svært rikholdig skatt av
kvensk/finsk musikk – fra eldgammel runosangtradisjon til folkesanger, finske slagere og nye
melodier. Beddari – Nilsen kombinerer tradisjonelle og moderne instrumenter, og sammen
oversetter de, bearbeider og gir den musikalske
arven et uttrykk som gjør den svært aktuell i
dag.
Til konserten under Finnskogdagene har de med
seg kontrabassist Tov Ramstad.
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Dåpssamlinger
i Grue Kirke
Da dere har valgt å bære barnet deres til
dåp, vil dere få invitasjon til en dåpssamling i kirka. Der får dere en gjennomgang
om hva dåp er, om praktiske forberedelser
knyttet til gudstjenesten og selve dåpen.
Faddere er også velkomne til dåpssamling.
Under dåpssamlingen vil dere treffe presten,
trosopplærer og organist.
Man kan før samlingen gjøre seg noen
tanker om hva man vil snakke med presten
om på dåpssamlingen. Kanskje man ønsker
at en spesiell salme skal synges eller har en
fadder som kan tenke seg å lese dåpstekstene fra Bibelen, eller ha noen oppgaver
under dåpshandlingen.
Interesse for dåp meldes Grue kirkekontor
62 94 10 40
Datoer for dåpssamlinger i Grue kirke:
1. august
5. september
3. oktober
7. november
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Trekningsliste
TREKNING AV LODDSALG
FOR DAGSENTER SØRBYHUSET
TREKNING SKJEDDE 19. DESEMBER 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Finnskogtoppen halv velværedag for
2 personer - Helle Haug
Flamingo gavekort - Vera og Ragnar Nymoen
Midt i gata gavekort - Inger Marie Sankerud
Kiwi Fruktkurv - Iselin Solbjør
Spar, shampo&balsam - Jan Roger
Lomtjernsmoen
Hairport, paraply- Bjørnar Korsgård
Hairport paraply - Ruth Paulsrud
Grue tekstil, duk - Gunda Hummel
Felleskjøpet fuglematautomat - Lena Forsberg
Felleskjøpet, fuglematautomat - Iselin Solbjør
AR Hår, bodyprodukter - Inger B. Skarabråten
Øss Kæra m/damer, Boxershorts
- Randi Johanessen
Litt tå hært, sokker – Petter Dammen
Ullsokker – Jan Flisnes
Ullsokker – Anita Larsen
Teppe – Iselin Solbjør
Teppe – Kari Hafseng
Kjøkkenhåndkle og klut – Inger M. Sankerud
Kjøkkenhåndkle og klut – Anne G. Moreno
Grytekluter – Mona Høibakken
Soleblomster, blomst – Marianne Bredesen
Apotek 1, såpe – Kjersti Eriksen

Trekningen er bevitnet av daglig leder Anita Larsen
og brukere av Sørbyhuset dagsenter.

MEDLEMSTUR 2017
Grue Sanitetsforening arrangerer busstur
17. august 2017.
Vi reiser fra Kirkenær stasjon kl. 09.00.
Turen går til Pilgrimstapetet i Ransby, hvor vi blir
servert rundstykke, kaffe/te, film og omvisning
med guide. Derfra går turen til Thorsby hvor det
blir litt tid på egenhånd.
Middag på Sahlstrømsgården før vi reiser hjem.
Velkommen på tur!
Påmelding innen 7. august til:
Inger Lise Tveter tlf.: 92 89 90 35
Connie Clemson tlf.: 91 81 75 80

Et par små tips
Til deg som synes det er forferdelig å få Grue
Menighetsblad i postkassa di fem ganger i året:
1. Merkelapp på postkassa «ønsker ikke Grue
Menighetsblad»
2. Kast det ulest i søppeldunken med blått lokk
Det er ikke verre enn det!

50-årskonfirmantene
1967-2017
De foreløpige datoene for årets
konfirmantjubileum:

Menighetsbladets redaksjon vil rette en
spesiell og inderlig takk til alle som gir både
litt mer og mye mer når kontingenten til Grue
Menighetsblad betales.
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Slekters gang

Døpte i Grue kirke
7. mai

Lilly Mailén Nilsen
Aurora Bergsløkken Nesbråten

Døde i Grue sokn.

f. 27.01.2017
f. 03.03.2017

Verica Milivojevic		
Reidar Smestad		
Kirsten Jorun Engen		
Jorunn Margrethe Holter		
Kirsten Andersen		
Dora Kjellaug Aasen		
Åse Judit Lundebymoen		
Tove Unni Henriksen		
Olaf Bråten		
Randi Moen		

f. 1970
f. 1924
f. 1928
f. 1929
f. 1928
f. 1937
f. 1930
f. 1952
f. 1944
f. 1946

Bjarne Fjeldseth		
Gerd Astrid Leirud		
Erik Skara		
Ragnhild Queseth Haarstad		

f. 1925
f. 1947
f. 1928
f. 1939

Døde i Grue Finnskog sokn.
Gunhild Berg
Linnea Østbye
Leif Walther Furulund

f. 1942
f. 1931
f. 1930

Takkeannonser
Hjertelig takk for den fine rosen jeg fikk til min 80-årsdag.
Olaug Eriksen
Hjertelig takk for den vakre blomsten jeg fikk på min
80-årsdag.
Det var meget overraskende og hyggelig.
Oddvar Hansen
Hjertelig takk for hyggelig besøk og den fine blomsten
jeg fikk på min 85-årsdag.
Synnøve Berg
Tusen takk for hyggelig besøk og fin blomst i anledning
min 85-årsdag.
Helene Løvenskiold
Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på min
85-årsdag.
Astrid Gjedtjernet
Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min
90-årsdag.
Leif Meldahl
Hjertelig takk for den vakre blomsten jeg fikk på min
90-årsdag.
Gerd Bråthen

Takk for den fine blomsten på 90-årsdagen.
Else Flisnes
Takk for oppmerksomheten i anledning min 85-årsdag
den 12.05.2017.
Gunnar Sandberg
Til Eva Kvisler Uggeruds etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for pengegaven
i anledning Eva Kvisler Uggeruds bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil.
Til Anny H. Svenssons etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for pengegaven
i anledning Anne H. Svenssons bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil.
Til Tove Unni Henriksens etterlatte.
Tusen takk for pengegaven som ble gitt til Grue
Finnskog Husflidslag i forbindelse med Tove Unni
Henriksens bortgang.
Med vennlig hilsen
Grue Finnskog Husflidslag
v/Inger-Lise Korbøl

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.
Mobil tlf.

913 87 696

Mobil:

952 82 012

Grue kirke:
Kapellet/kirken
Organist: Kim André Lindberget
Kirketjener: Tom Sollien, 2265 Namnå

Tlf.
Mobil tlf.
Mobil tlf.

62 94 75 43
952 77 422
918 85 884

Grue Finnskog kirke:
Kirken
Kirketjener: Tommy Andre Aas

Tlf.
Mobil tlf.

62 94 53 66
916 68 400

Fungerende sokneprest: Morten Stensberg
Kapellan:
Kirkeverge: Frank Steinsvik,
2260 Kirkenær

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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25. juni, 3. s. i treenighetstiden
Luk 14, 15-24
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00
Høymesse
Takkoffer: Mental Helse
2. juli, 4. s. i treenighetstiden
Mark 10, 17-27
TJURA CAFÉ KL. 11.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Kirkens Bymisjon
9. juli, 5. s. i treenighetstiden
Jer 23, 16-24
BJERKE SAMFUNNSHUS
KL. 11.00
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Bjerke samfunnshus
23. juli, 7. s. i treenighetstiden
Luk 15, 1-10
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Dåp.
Takkoffer: Egen menighet
30. juli, 8. s. i treenighetstiden
Matt 6, 19-24
SORKNES BEDEHUS
KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Sorknes bedehus

6. august, 9. s. i
treenighetstiden
Matt 11, 28-30
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse.
Takkoffer: Norsk
Misjonsselskap lokalt
13. august, 10. s. i
treenighetstiden
Luk 5, 27-32
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Misjonsalliansen
20. august, 11. s. i
treenighetstiden
Matt 23, 37-39
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
Utdeling av bøker til
4-åringene.
Takkoffer:
Trosopplæringsutvalget
3. september, 13. s. i
treenighetstiden
Matt 25, 14-30
GRUE FINNSKOG KIRKE
KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Kifa- Kirkens
fengselsarbeid

10. september, Vingårdssøndag
Matt 20, 1-16
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Konfirmantutvalget
24. september, 16. s. i
treenighetstiden
Mark 7, 31-37
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
50-års konfirmanter.
Takkoffer: Hjerterom
Med forbehold om endringer.

Gudstjeneste utenfor
kirkene våre
I juli vil det bli gudstjeneste
på følgende steder i Grue:
2. juli Tjura kafé
9. juli Bjerke samfunnshus
30. juli Sorknes bedehus
Nærmere informasjon i
pressen og ved oppslag.
Det kan bli forandringer!
Følg med!

