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Nå har vi vært igjennom Halloween og fredags-
tilbud, alle en slags import fra det forgjettede 
land på andre siden av Atlanteren. Så kommer 
adventstiden, for meg en tid for ettertanke,  
ro og forventning. Men hva skjer? Jo, vi må  
absolutt ha ymse adventskalendere, vi må 
følge diverse julekalenderserier på TV, pod- 
cast og hva det nå kalles! Det arrangeres  
utallige konserter under påskudd av å være 
julekonserter. Borte er den enkle skikken med 
å tenne et lys, og neste søndag ett til, og så 
videre, og sette seg ned og la stillheten og  
ettertanken ta over for førjulsjaget. Det er 
ikke påkrevd at vi må tenke spesielt kristelig,  
men den stille stunden kan kanskje få oss til å 
reflektere over hva den felles troen på Jesus-
barnet har betydd for eksempelvis lille Norge, 
og hva vi vil miste dersom vi kaster alt over 
bord og ut i oljenordsjøen.

Kanskje kan vi vente med all julepynt og alle 
utendørs juledekorasjoner til det nærmer seg 
jul? Det vil kanskje bety at vi setter litt ekstra 
pris på jula når den endelig kommer. Eller?

Jul er ikke det samme for alle nordmenn,  
det vet vi selvsagt. Tenk om alle skulle ha  
ribbe til jul? Eller alle skulle ha pinnekjøtt? Eller 
Pizza Grandiosa? Eller lutefisk? Vi feirer – det 

heter faktisk det – jul hvert år, ofte basert på  
tradisjoner fra beste- og oldeforeldrenes jule-
skikker. Men husker vi på at i tida fra 1. søndag 
i advent til jul er det lilla som er hovedfargen, 
ikke rødt. Rødt er julens farge! Og juletreet MÅ 
ikke pyntes lenge før jul. Hvor blir magien med 
juletreet av når det har stått der i flere uker?

Vel, det er nå likevel opp til hver enkelt av  
oss hvordan vi feirer jul. Det er uansett fint for 
de fleste av oss å feire familie-jul, med mer  
eller mindre vellykkede julemåltider og  
malplasserte julegaver, utålmodige gave- 
hungrende barn og utslitte kjøkkenarbeidere 
(kan ikke i våre dager snakke om mor på  
kjøkkenet, vel?). Og la oss håpe at jule- 
drammen begrenses til en liten juleakevitt slik 
at det ikke blir en utrivelig aften med fyllerør 
og vantrivsel.

Jeg skal «hjem til jul», vi blir fire til bords til et 
alkoholfritt måltid, men ribbe, pølse og surkål 
blir det, for det er vår tradisjon. Og så blir det – 
selv om vi er blitt enige om å redusere – kaffe 
og kaker og endelig gaver! 

Riktig god jul til dere alle sammen!

Hilsen Bjørn Nyland

Fra «redaktøren»
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Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt..

Slik står det i julesangen «Glade jul, hellige  
jul» som er skrevet av den danske forfatteren og 
poeten Bernhard Severin Ingemann og tilrette-
lagt for norsk ved Bernt Støylen som var prest, 
biskop og lyriker.

Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.

Englene forteller om det paradisgrønne. 
Noe som er fra begynnelsen, som er og som  
varer. Noe som har liv og håp i seg.  

Julens Gud gir kraft og bærer, også når dagene 
er vonde.
 
Tonene fra Betlehemsmarken minner oss om 
hvor alene vi kan føle oss når livet rammer oss 
med all sin tyngde. Lindringen kommer som 
glimt av å høre til i noe som er stort, større enn 
oss sjøl.

Vi vet alle noe om at livet er sårbart og utsatt. 
Noe mer sårbart enn en liten baby finnes vel 
knapt. Avhengig av å bli tatt vare på og be- 
skyttet, og som samtidig gir, bare ved å være til.

Det at Gud er kommet til verden gjør at vi kan 
lene oss til en Gud som kjenner menneskenes 
liv. Jesu fødsel setter i gang en bevegelse som 
aldri har opphørt.    
                           
Å følge fotsporene etter det lille barnet, er 
å våge å gå inn i nye ukjente landskap ut fra  
evangeliets grensesprengende kraft til å åpne 
livets kilder og framtidshåp for alle mennesker.
Paradisgrønt.                                                                                          

Englene bærer bud om et evigvarende håp. 
Håp for i dag og for morgendagen.

Paradisgrønt. Barnet i Betlehem. Vi aner noe om 
dette barnet. 

Ja, vi aner, gjenkjenner og tror på Jesusbarnets 
livgivende og trøstefulle nærvær midt iblant oss.   

Velsignet julehøytid ønskes dere alle.

Juleandakt 2021
Solveig Fiske, Hamar biskop
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Bjørn nr. 1 husker veldig godt en reise hjem 
til jul. Han var i militæret i Nord-Norge på  
begynnelsen av 1960-tallet, og hadde fått  
juleperm, sammen med svært mange andre 
medsoldater. Hjemreisen skulle gå med   
hurtigruten til Bodø og tog derfra og hjem til  
Romerike. 

Hurtigruten var helt full med reisende, og  
været viste seg ikke fra sin beste side da de  
skulle krysse Vestfjorden. Full storm og høye 
bølger gjorde at mange ble sjøsyke. På vei inn 
til Bodø var han en av tre som spiste frokost! 
På vei tilbake til lugaren møtte han en av  
kameratene sine som kom vaklende, grønn i 
ansiktet, og mumlet: «Jeg er så sjuk, jeg tror 
jeg dør!»

Bak ham kom en av mannskapet som hørte 
hva han sa, og han trøstet med følgende: 
«Du sier at du er så sjuk at du tror du skal 
dø? Men når du føler deg så sjuk at du tror 
at du ikke greier å dø, da er du sjuk da!» Tog-
turen fra Bodø gikk bra for dem begge, og 
det ble en artig historie å fortelle ved jule- 
middagen!

Bjørn nr. 2 synes at de fleste juler bare har 
vært hyggelige og vanlige, men en episode 
husker han godt. Han hadde fått tak i en flott 
gullring med diamanter som han skulle gi til 
sin kjære. 

Etter at julegaveutdelingen var over, merket 
han at hun satt der betuttet og så på ham 
og sa: «Du hadde ingen presang til meg, du!» 
Han skjønte ingenting; hadde han glømt den?  
Rotet den bort?

Alt juleinnpakningspapir var stuet ned i plast-
sekker av en geskjeftig kommende svigermor, 
men han tenkte at alt måtte nå sjekkes. Alt 
papir ble gjennomgått, og nederst i den siste 

sekken lå julegaven! Det gikk veldig bra, de 
ble gift!

Bjørn nr. 3 husker godt en tradisjon fra sitt 
barndomshjem i sin hjembygd. Det var relativt 
lang vei til kirken, så det var ikke vanlig at de 
var i kirken på julaften. Men hvert år – midt 
under julemiddagsforberedelsene – stoppet 
alle opp, gikk ut på verandaen og lyttet stille 
og andektig! Jo, der hørte de kirkeklokkene! 
Noen ganger hørte de dem godt, andre  
ganger var de ikke helt sikre, men klokka 
 var jo slagen! Og fem minutter senere var 
familien benket rundt bordet og gledet seg 
til ribbe, pølse, medisterkaker og surkål – og 
ikke minst multekrem til dessert. Så ryddet 
kvinnene bort maten, mennene tok oppvas-
ken, og så var det kaffe og kaker. De yngste 
i familien syntes alltid at dette tok for lang 
tid, men endelig ble det gaveutdeling. Og da 
var det de yngste som fikk sine gaver først!

Bjørn nr. 4 tenker med glede på en spesiell 
jul – den eneste gangen han fikk feire jul hos 
mormor og morfar. Bussturen dit føltes som 
en evighet, og så var det 2 km å gå i julesnø. 
Synet av det lille hvite huset der det var satt  
ut parafinlamper som lyste opp veien er 
fremdeles uforglemmelig. Inne luktet det jul, 
juletreet ventet på at lysene skulle bli tent – 
selvfølgelig levende lys! – og i den vesle stua 
ventet besteforeldre, tanter og onkler, fettere 
og kusiner – at det var plass til alle står  
fremdeles som et lite under. Han husker ikke 
noe om julegaver, men stemningen, varmen, 
samhørigheten og at en av tantene leste  
juleevangeliet er uutslettelige minner.

Fire Bjørn'ers juleminner
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En god venn og nabo fikk 12. mars sin første – 
og siste! – Corona-vaksine-dose. 21. mars ble 
han brått innlagt på Ahus Kongsvinger hvor 
han gradvis ble svakere og svakere. Tirsdag 
6.april ble det brått voldsom forverring i hans 
tilstand, og det ble akutt helikoptertransport 
til AHUS der han ble hasteoperert og intensiv- 
behandlet i flere uker før han ble såpass  
«i form» at han ble tilbakeført til Kongsvin-
ger. Diagnosen(e) var noe uklar, men alt tyder  
på at det kan være sterk allergisk reaksjon på 
tilsettingsstoffene i vaksinen med påfølgende 
Covid 19-symptomlignende utslag. 

Og bare så det er sagt: Resten 
av familien ble fullvaksinert  

etterpå, og ingen av dem 
har reagert på vaksinen 

på noen måte!

Vel tilbake på Ahus 
Kongsvinger ble han  
og familien fore-
speilet overføring til 

Grue Helsetun, noe 
de ikke så fram til, fordi 

det de visste om Grue 
Helsetun, det hadde de fra  

avisoppslag som ikke alltid har 
vært positive, for å si det mildt. Men over- 
føring ble det fra 28. mai – og alle tidligere  
forutinntatte tanker ble umiddelbart feid 
vekk! 

Her følte han seg trygg fra første stund, 
her ble han endelig betraktet som en per-
son, med navn, ikke «bare» en pasient blant 
mange. Sykdommen hadde tatt fra ham 
lukt og smak, all mat bød ham imot, så noe  
av rehabiliteringa var å få ham til å begynne å 
spise igjen. Sondemating er jo ikke løsningen 
i det lange løp!  Det to måneder lange syke- 
leiet hadde ført til at det tok lang tid før han 
kunne sitte oppreist, langt mindre gå.

Han kan derfor ikke få fullrost personalet nok 
for hvordan de alltid hadde tid og innsatsvilje 
for å få ham til å føle seg bedre, stimulere 
matlysten og lysten til å komme «tilbake til 
livet». Han omtaler alle ansatte som «engler» 
som alltid var positive med smil og godt  
humør. Både han og familien er evig takk- 
nemlige for at det ble Grue Helsetun som 
fikk jobben med å få ham på beina igjen – og 
til slutt hjem 24.september, seks måneder  
etter at han gikk for egen maskin inn på Ahus 
Kongsvinger.

Han forteller at han har nesten ingen  
erindringer fra oppholdene på Ahus  
Kongsvinger og AHUS, bare små glimt;  
bl.a. husker han at helikopterpiloten hadde 
spurt hvor han var fra, og da han svarte 
«Namnå», så fortalte piloten at der hadde 
han kjøpt dører til sitt første hus. 

Takket være datterens jevnlige kontakt med 
sykehus og helsetun har familien et godt  
bilde av sykehusbehandlingen, og av re- 
habiliteringen ved Grue Helsetun. God opp-
følging på helsetunet av ernæringsfysiolog, 
fysioterapeut, ergoterapeut og avdelingens 
øvrige ansatte har fått ham på beina  
igjen, han legger på seg, trener og er ved  
optimistisk godt mot. 

På sitt beste er norsk helsevesen verdt hver 
eneste skattekrone, det er hans dypfølte  
erfaring. «Og Grue Helsetun fortjener i hvert 
fall min inderlige takk for fantastisk service  
og oppfølging», gjentar han ofte.

Nå er han nettopp blitt feiret på sin 80- 
årsdag, og han gleder seg mer enn vanlig til 
å feire jul!

Bjørn Nyland

En dypfølt takk til Grue Helsetun
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Høsten. Blå himmel og sol faktisk. Og vi  
lager musikk til kirkekonserten 19. mai. Sven 
R. Gjems har skrevet 4 tekster som vi tone- 
setter og øver om dagen! Den ene er et  
historisk epos med tema kirkebrannen. 
Musikken til konserten er tilegnet tragedien, 
men også livet, den gang som nå. Dere vil 
kunne kjenne dere igjen! Eget materiale og 
andres, i velkjent blues-, rock-, jazz - og vise-
stil! Gledelig er det også at Anders Vestlund, 
vår eminente bassist, er tilbake etter ned-
stengningen. Det er ikke minst venstrehånda 
til Hans Vegard, for ikke å si pianisten sjøl, 
glad for!

Halsbandets hjemmeside v/Erling Fossum

Kirkebrannen 
og Halsbandet 

INFORMASJON 
FRA KIRKEVERGEN
Høy strømpris kan gi stengte kirker
Flere kirker har valgt å stenge i 
hele eller deler av vinterhalvåret på 
grunn av de høye strømprisene vi 
nå opplever. For kirkene i Grue er 
strømbudsjettet for 2021 allerede 
brukt opp. 

Vi vet jo ikke nå om det blir en kald 
eller en mild vinter, men en kald  
vinter med dagens prisnivå vil 
kunne medføre at årsbudsjettet  
for strøm blir brukt opp allerede i 
løpet av våren. Øker prisen ytter- 
ligere så vil situasjonen kunne bli 
kritisk enda tidligere. 

I vurderingen om mulig stenging  
av kirkene i Grue vil man se på 
tilskuddet man blir bevilget, de  
praktiske konsekvensene en stenging 
vil kunne medføre, smittesituasjonen 
og hvilke muligheter det vil være for å 
omprioritere innenfor det budsjettet 
som skal vedtas ved årsskiftet. 

Kirkevergen i Grue

DIAKONI-HYGGETREFF

Diakoniutvalget arrangerer  
hyggetreff i Kirkestua første 

tirsdag hver måned, unntatt juli 
og august. Treffene starter klokka 
11 og varer til  klokka 13.30. Sosialt 

samvær, andakt, allsang, 
utlodning og selvsagt bevertning.

Tirsdag 07.12, på julemøtet, 
serveres julegrøt. Vi skal synge 

julesanger og  høre om jul i gamle 
dager. Kanskje du som leser dette 

har noe å fortelle?

Hjertelig velkommen!
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UBUNTU
En antropolog var på studietur hos 
en folkegruppe i Afrika. Han ville 
blant annet se på hvordan barna 
der reagerte på en lek han kjente 
fra sitt vestlige hjemland. Så han  
plasserte en kurv med frukt inntil 
en trestamme og forklarte barna at 
den som kom først fram til kurven 
og tok på den, han eller hun ville få 
kurven.
Stor var hans forbauselse da han så 
hva barna gjorde: De tok hverandre 
i hendene og gikk sammen bort til 
kurven ved trestammen, og så delte 
de frukten mellom seg. Han lurte 
veldig på hvorfor de gjorde dette 
når en kunne ha fått alt sammen?
De svarte like forundret: Ubuntu! 
-som betyr «Jeg er fordi vi er».  
Med andre ord: Hvordan kan en være 
fornøyd når resten ikke er det? Denne 
opplevelsen fikk antropologen til å 
fundere: Hvilke samfunn er egentlig 
mest siviliserte? 

Noe for oss å tenke på også i denne 
førjulstida?

Av Ebrahim Saban, oversatt og 
redigert av B. Nyland

GRUE SANITETSFORENING

Mammografibussen til Lillestrøm 
går da det blir nok påmeldte.

 Dette gjelder både medlemmer 
og ikke medlemmer.

For påmelding: 
Inger Lise Skarabråten
Telefon:  90 15 29 08

GRUE FINNSKOG 
MENIGHETSRÅD 
INVITERER:
Første søndag i advent – 28. november: 
Vi synger jula inn i Grue Finnskog kirke 
sammen med Grue Finnskog Sangkor kl. 
16.00. Julegrantenning kl. 17.00, vi går rundt 
juletreet, synger og leker. Fakkeltog til  
Eldrehuset, der blir det servering av grøt – og 
nissen kommer! VELKOMMEN!

Gratulerer til 10.klasse ved Grue Barne-  
og Ungdomsskole – Oliver, Nina og Herman 
Olai - med flott resultat i NRK’s Klassequizen  
– 11 poeng av 12 mulige!

Gratulerer!
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For noen dager siden kom det et brev fra  
Sjømannskirken – igjen – og jeg vet hva det 
er inni den konvolutten. Nemlig litt info og en 
bankgiro, denne gangen også et par nydelige 
julekort. 

Det som fikk meg til å tenke at dette er noe for 
menighetsbladet nå like før jul, er hva Hanne 
Marie Engdal - som er diakon ved Sjømanns-
kirken på Gran Canaria – skriver som info:

«Ingen skal måtte være alene i julen. Gjennom 
hele året har vi kontakt med nordmenn som 
har det vanskelig. Flere har et stort behov for 
en god samtale, og at noen bryr seg. De kan 
være enslige eldre, syke, familier som opp-
lever fysisk eller psykisk vold og hjemløse – 
dem er det også noen av her på Gran Canaria.
Mange sitter alene i store leilighetskompleks 
uten et nettverk rundt seg og sliter med  
ensomhet og et begrenset sosialt liv. Å kjenne 
på utenforskap er spesielt tøft og vanskelig i 
utlandet. Andre trenger også konkret praktisk 
hjelp. For eksempel de hjemløse. Uteliggere 
på Gran Canaria slipper kanskje å fryse og  
de mottar mat fra ulike steder, men når 
de mister bankkortet sitt, når trygden ikke  
kommer, eller når de blir syke, da blir det  
fryktelig komplisert å være hjemløs og norsk 
på Gran Canaria.

I julen er det spesielt vondt å kjenne på det 
som er tungt og vanskelig i livet. Vi kan, med 

din hjelp, sørge for at de som er alene eller 
som trenger det, får en god julehøytid og en 
opplevelse de kan leve lenge på.

I julen holder vi derfor av plass rundt bordet til 
dem som trenger det aller mest. Fellesskap, å 
få anerkjennelse og bli forstått for den du er, 
er så viktig for oss. Vi trenger å høre til, og å 
kjenne gleden av å være en del av noe større 
enn oss selv.»

Personlig har jeg aldri vært inne i en sjømanns- 
kirke, men jeg har familie og venner som har 
vært innom av ulike årsaker rundt omkring i 
verden. Og alle har bare godord om den mot-
takelsen og den omsorgen de er blitt møtt 
med. Jeg vet derfor at de kronene jeg bidrar 
med, de kommer til nytte – spesielt i jula, men 
også på 17. mai og andre spesielle dager i  
løpet av året.

Så altså: derfor støtter jeg Sjømannskirken.

Sjømannskirken finnes i alle verdensdeler, 
mange med faste prester, andre tilknyttet 
ambulerende sjømannsprester, og det finnes 
«sjømannsprester» for studenter i Australia 
og New Zealand, Vest- og Øst-Europa,  
Storbritannia og Irland, samt USA, Canada og 
Mexico.

Bjørn Nyland
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Hvorfor jeg støtter Sjømannskirken 
– ELLER MER KORREKT DEN NORSKE KIRKE I UTLANDET



7. SEPTEMBER 2021 I KIRKESTUA

Solveig, leder, ønsket velkommen og sa det var godt å samles igjen etter corona-stengt  
påbud. Vi åpnet med sangen: «Vi vandrer med freidig mot» og «La oss leve for hverandre». 
Anne Elisabeth Bye Moe vikarierte for organisten vår som har ferie, tusen takk Anne Elisabeth! 
Solveig leste et stykke fra Menighetsbladet som er skrevet av Bjørn Nyland. Thorbjørn Bakke 
sang og spilte for oss med sin vakre tenor-stemme, alltid like hyggelig! «Var jag går»,  
«Sangen om hembygda» av Konrad Fjæråsen, «Jag har hørt om en stad» og  «Eg treng deg»  
(Jim Reeves på nynorsk). Alltid deilig mat, smørbrød og kaker. Laila Sagerud og Else Marie 
Seigerud hadde ordnet alt! Utlodning etter navnelisten med mange fine gevinster. Morten prest 
leste fra Matteus-evangeliet, om Salige er de som blir forfulgt, mange tanker rundt det, han er 
så dyktig til å forklare teksten. Vi fikk en god orientering om markeringen rundt Kirkebrannen 
neste år, det vil bli meget bra. Så ble vi minnet om «Åpen kirke hver onsdag 17-19.00». Det var  
23 som forlot Kirkestua med takk og smil.

Reidun S. Fjeld Carlsen, sekretær

Referat fra Diakonitreff 2021

5. OKTOBER I KIRKESTUA 

Solveig leder ønsket velkommen, vi var 20 
stykker i dag. Ole Reidar Mellem forteller 
og viser bilder av den flotte modellen han 
har bygget fra gamle tegninger av kirken 
som brant i 1822. Meget interessant for oss 
alle! Han kaller prosjektet «En tidsreise». Vi 
ønsker besøk av ham senere, og hans bror 
Magne Ivar, som skriver bok om hendelsen.
Så var det tid for å synge bordverset, og få 
deilige smørbrød og kaker. Mange gevinster, 
og det ble kr. 1 200,- som blir satt i banken 
til et godt formål. Mye sang fra den allsidige 
sangboken. Leder Solveig leste en rørende 
fortelling til slutt. Prest Morten er sykemeldt, 
vi sender ham gode tanker.

Reidun S. Fjeld Carlsen, sekretær

2. NOVEMBER I KIRKESTUA 

29 stk. møtte opp og leder Solveig Hansen 
ønsket varmt velkommen. Hege Mobakk  
underholdt oss med mange vakre sanger. 
Hun startet med Ânglamark av Evert Taube. 
Etter en sangavdeling med Hege Mobakk, 
ble det nydelig bevertning med kaffe,  
snitter og kaker. Vi fortsatte så med lodd-
salg og trekning av mange fine gevinster. 
Det kom inn 2050,- kr på loddsalget. Vikar- 
presten, Jorunn Strand, var innom og  
presenterte seg. Deretter sang Hege Mobakk 
flere stemningsfulle og fine sanger, noen 
alene og noen der alle sang med. Solveig 
avsluttet med ei lita andakt, og vi sang  
«Herre Gud, ditt dyre navn og ære» etterpå.

Sekretærvara
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Karen Banggren heter den nye daglige  
lederen på Frivilligsentralen i Grue. Hun  
jobbet som frivillig der tidligere, i 2016. Da  
var hun besøksvenn og involvert i Knute- 
punktet. Nå er altså Karen blitt daglig leder.
Den nye daglige lederen har planer om å 
starte flere aktiviteter, blant annet senior-
nettkafe. 
- «Vi har lyst til å finne på noe for ung- 
dommen og videreføre de aktivitetene som  
er. Vi og kommunen prøver å få til et  
samarbeid mellom organisasjoner, lag og  
foreninger. 3. mai 2021 var min første arbeids- 
dag her», sier Karen. «Liker meg veldig  
godt, og stortrives i jobben», legger hun til,  
og fortsetter: «Vi flytter inn i nye lokaler  
1. januar (gamle Pakkhuset). Der får vi det 
kjempefint. Per i dag har vi arealer som vi ikke 
bruker. Vi trenger ikke stor plass.»

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Ny daglig leder på 
Frivillighetssentralen

5. februar 2022 – kulturarrangement i Grue Rådhus

Dette blir starten på 200-årsmarkeringen av den tragiske kirkebrannen 
i Grue i 1822 der 116 mennesker omkom. Fra programmet kan nevnes 
at det blir sang ved Gruekoret, dans ved elever fra kulturskolen til ny- 
komponert musikk av Kjartan Gullikstad, Sinikka Langeland framfører 
Solør-ballader, John Petter Collett gir et tidsbilde av Grue kirke anno 1822,  
og Magne Ivar Mellem vil bli intervjuet om arbeidet med den nye boka som 
han og Grue Historielag har skrevet om kirkebrannen. Tidspunkt for arrange- 
mentet, videre markering og øvrige arrangementer vil bli annonsert.

Julaften
Julaften med julelys i vinduene,
bugnende juletrær i storstuene,

julesang ut gjennom dørsprekkene!
Jeg vandret alene i gatene
og lyttet til barnesangene.

Jeg satte meg ned på trappene
og tenkte på min døde mor.

Og jeg gikk ut på markene – 
ut – blant stjernene.

Min skygge gled hen over skyggene 
av dødningearmede trær.

Jeg fant et lik mellom snøglimtene, 
snøjulelysene,

et lik, som ennå bevret, 
en stakkars frostdød spurv. 

Og jeg gikk hjem til mitt takkammer
og satte lyset i min flaske.

Jeg satte lyset i min flaske 
og la bibelen på min kiste.

Jeg knelte ned ved min kiste 
og blåste støvet av min bibel.

Jeg foldet mine hender 
over min bibel og gråt.

Av Sigbjørn Obstfelder
(Utgitt i 1893, gitt moderne språk av Bjørn Nyland)
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ÅPEN DAG PÅ GRUETUNET  
- MED BARNEDÅP

22. august var det åpen dag på Gruetunet – 
med barnedåp. To barn ble døpt i det  
strålende været og de flotte, verdige om- 
givelsene.

Nils Erik Iversen i sitt flotte antrekk ble  
lagt merke til. Han kunne fortelle: «Disse 
klærne har tilhørt Ole Olsen Huseby, eller 
Grøset-Olsen som han ble kalt. Han var 
født 01.01.1823 i Fåberg og døde på Grøset 
26.05.1911. Han var onkel til min oldefar Nils 
Iversen som arvet disse klærne. Oldefar Nils 
var skogbestyrer for Ole Olsen Huseby. Jeg 
har fått klærne av min tante Kari Johansen. 
De er av merket «Bonjour» og er datert 
22.08.1908. Skjorta manglet, så denne her 
er ny, men er en tilsvarende Bonjour-skjorte. 
Skoene hører også til dette antrekket.»

FLOTT GAVE TIL GRUE MENIGHET

Iver Hesselberg var sokneprest i Grue fra 1813 
til 1834 og var således prest da den tragiske  
kirkebrannen rammet Grue kirke 26. mai 
i 1822. Han var en avholdt og på den tiden 
ganske liberal prest, og da han sluttet, 
samlet bygdefolket inn penger til en flott 
avskjedsgave: en kaffekanne i sølv. Nå er 
kaffekannen tilbake i Grue. Hans Hesselberg, 
femte generasjon etter Iver Hesselberg tok 
turen fra Florida til Grue for å overrekke den 
gamle kaffekannen tilbake til menigheten 
i Grue. Denne kaffekannen har gått i arv 
fra eldstesønn til eldstesønn i Hesselberg-
familien, men siden Hans Hesselberg ikke 
har noen sønn, så har han i samråd med sin 
søster bestemt at kaffekannen skulle tilbake 
dit den kom fra. Sammen med andre gjen-
stander fra den gamle kirken og Ole Reidar 
Mellems kirkemodell vil denne gaven gi enda 

mer innhold i denne helt spesielle historien 
som kirkebrannen i Grue var og fremdeles er.

Sammendrag av tekst av Bjørn-Martin 
Brandett i oktoberutgaven av « iSolør».
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Grue Menighetsråd ønsker alle en 
fredfull adventstid og håper 
at hjemmet deres fylles med 

glede og kjærlighet i Julehøytiden, 
og et Godt Nytt År.

Hilsen Ola Lilleåsen
menighetsrådsleder

Julehilsen
Grue Finnskog menighetsråd.

  Vi ønsker alle i Grue og 
Grue Finnskog en riktig 

god jul og et godt nytt år!

Hilsen 
Grue Finnskog menighetsråd

Julehilsen

KOR I GRUE I DESEMBER

Grue Finnskog Sangkor:
28.11. -  Grue Finnskog kirke – jula synges inn
05.12. - Lundersæter kirke Lucia-
  arrangement)
22.12. - Grue Finnskog kirke
24.12. - Julaften i Grue Finnskog kirke

Gruekoret:
13.12.  - Grue kirke – jula synges og spilles inn
22.12. - Julesangkveld i Grue kirke m/ 
  Thea Paulsrud

Shine:
13.12. - Grue kirke – jula synges og spilles inn 

Januar/februar 2022:
16.01. - Vinger kirke – jula synges ut.
Grue Finnskog sangkor og Gruekoret deltar.

Jan./febr.: Åpningsarrangement for 
200-årsmarkering for kirkebrannen i Grue.

Klokkeslett for arrangementene vil bli 
annonsert. Med forbehold om nye 
restriksjoner vedr pandemien.
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Frivillighetens Hus, 
Brannstasjonsveien 1, 
2260 Kirkenær
Ring Karen 976 78 069 
eller stikk innom. 

Ann Kristin Harbosen AS 
Bønderneshus, Begravelsesbyrå 

og Blomsterbinderi 
Tlf 924 46 373

Sole Blomster AS
Blomster til 

alle anledninger.

Salg av nye gravsteiner, benkeplater, kantstein 
og mur. Vi utfører også navnetilføyelse, 

oppussing, bolting ,og oppretting av 
gravminner.

Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209  2270 Flisa 

Tlf : 91740376
E-post:prod@flisasteinindustri.no

Tlf.: 62 94 83 20

F R I S Ø R S E N T E R

2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60

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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Bilsalg • Bilverksted • Oppretting
Lakkering • EU-kontroll

Bruvegen 63, 2260 Kirkenær • Tlf. 62 94 76 55
www.triobilservice.no
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2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

«Frihet til å lære»
Solør Montessoribarnehage og skole tilbyr heldags barnehage 

og gratis grunnskoleopplæring. Vi er genuint opptatt av at hvert 
barn er unikt, kompetent og sårbart. Godt samarbeid mellom 

barnehage, skole og ungdomsskole.

Ta kontakt
Lisbeth Moe 40 02 83 41

Lisbeth.moe@solormontessori.no
Eller søk opp Solør Montessori på Facebook

Bruvegen 68, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 64 40

Web: www.weldingh.no

Nyt førjulstiden!

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

-se vår nettside for våre arrangement-

2260 KIRKENÆR - TLF.: 62 94 70 54

Solørveien, 2260 Kirkenær
Tlf. 629 49 900 - 629 49 901
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I sommer var jeg på omvisning på Norsk  
luftambulanse sin base på Dombås, bok- 
stavelig talt ble bygget på dugnad av folket,  
med lokale ildsjeler, rørleggere, snekkere og 
elektrikere. 

Den dagen vi hadde avtale hadde de fullt med 
oppdrag. De kom, men kun for å fylle drivstoff 
så de hadde ingen tid for oss. 

Vi fikk imidlertid avtale med Lars Ekre og Atle 
Bråtet som jobber på ambulansen på Otta 
morgenen etter. De hadde en ny ambulanse 
de kunne vise oss. Vi fikk bl.a demonstrert  

måling av puls, elektrisk båre, som ville spare 
ryggen til de ansatte. Vi snakket om å reise 
til Dombås for å se om vi kunne treffe luft- 
ambulansen på bakken. Via sambandet til 
Otta ambulansen fikk de melding om at luft-
ambulansen hadde fått et oppdrag, men om 
vi drøyde 3 timer kunne de kanskje være  
tilbake. Vi tok turen til Dombås igjen og der 
stod maskina på bakken. Vi fikk komme inn 
i hangaren og piloten viste oss helikopteret. 
Han kunne fortelle at de hadde over 700  
oppdrag i snitt gjennom året. Med sin  
beliggenhet midt mellom tre værskiller og 
tre sykehus med lange avstander er det ikke 

Luftambulansen alltid i lufta, 
en unik sikkerhet for oss alle. 
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rart at det er født flere barn i lufta. De sam- 
arbeidet tett med ambulansene, da de hadde 
lege som raskt kunne komme når det stod  
om liv. 

Han orienterte om resten av besetningen som 
alltid var på jobb og bestod av:
• redningsmann som kunne fire seg ned  
 når  helikopteret var fra 10 til 60 meter over 
 bakken, noe som var helt nødvendig om  
 det var mennesker som hadde falt ned  
 i bergsprekker, eller var på plasser hvor  
 helikopteret ikke kunne lande. I noen  
 tilfeller kunne det være behov for varme- 
 teppe til nedkjølte pasienter. Ellers var han  
 kartleser for piloten.
• Lege som kan gi pasienten narkose, og  
 andre helt nødvendige behandlinger.  
 Helikopteret er utstyrt som et minisykehus.

Når luftambulansen får et oppdrag, tar det 
4-5 min til de er i lufta. Fra Dombås til Lille-
hammer eller I Trondheim bruker helikopteret 
ca 30 min. Til Oslo eller Bergen tok det ca 1 
time. Med så rask transport til sykehuset er 
dette veldig betryggende for de som bor i  

utkanter og har lang vei til sykehuset. 
På spørsmål om flyging i tordenvær var  
dette noe de helst slapp, men det var ingen 
umulighet å fly. Ved lynnedslag fikk heli- 
kopteret mindre svimerker i lakken. 

Når jeg stilte spørsmål om hva det verste de 
kunne komme bort i var, svarte de syke eller 
skadde barn. Piloten kunne også fortelle at 
det var født et jentebarn i hangaren utenfor 
helikopteret. 

På spørsmålet om hva de mente om nytt  
Mjøssykehus hadde de vi snakket med hørt  
at muligheten for en base var nevnt lagt til 
Elverum. 

På spørsmål om de hadde vært på oppdrag i 
Grue, kunne piloten fortelle at de hadde vært 
på Grinder. 

På siden til luftambulansen fikk vi opplysning 
om at basen i år fyller 30 år, og at den er bygd 
på trass og dugnad.

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

LITTERATURFESTIVALEN 2021  
- «PETTER DASS I ORD OG 
TONER»

Takk til alle som kom til Grue Finnskog kirke 
søndag 7. november på «Petter Dass i ord 
og toner»! Grue Finnskog sangkor bidro 
svært godt, i en ny og koronavennelig kor- 
oppstilling. Takk til Nils Magne Knutsen, Eva 
Vermundsberget, Velaug Røe, Kim André 
Lindberget og ikke minst Terje Andresen.

Tekst og bilder: Eli Smedtorp
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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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VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX
STEGMATER

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

STEGMATER
NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

Der detaljene teller!

Tlf.: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no • www.glomdalmaskin.no

Vi skaffer det aller meste  
av utstyr til jord og skogbruk

Tlf.: 95 00 47 83
snekkertjenester

gartnerarbeid

graving

vaktmester  
tjenester

Sammen er vi sterke!

Forenkling av stokkinnmating 
til vedprodusenter! Høy kvalitet! 
Produsenten har levert sagutstyr  

til store sagbruk i mange land  
og kontinenter i over 45 år.  

Dette holder sagbrukskvalitet!

STEGMATER 1

Stegmater 1 med frammatningsbord og lagringsbord Stegmater 1

FrammatningsbordPåhengsrulle Vedkeratt 4m

Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær  

Tlf: 46 95 30 01 • post@glomdalmaskin.no

Vi forhandler  Tajfun ved-
maskiner  og vinsjer!

TRENGER DU BILPLEIE?
Ring telefon 91 35 01 66

Både 
bil og 

traktor!

GRUE BYGDESERVICE- Maskinutleie
Nybygg - Grunnarbeid - Rehabilitering - Service - Vakt-
mester og mye mer!

...og mye mer! Ring oss på 95 00 47 83

TREFELLING BETONGSAGING

GARTNERARBEID

GRAVING

NYBYGG ELLER REHABILITERING GRUNNARBEID

SERVICE OG VAKTMESTER
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Julesangen var i utgangspunktet de tre første versene med refreng, men humoristen Tore H 
kom en stund senere med to nye vers – som Grue Finnskog Sangkor dog ikke synger i kirken! 
Sangen med tre vers er alltid med når jula synges inn i Grue Finnskog kirke. Arrangementet 
som brukes er av Roald H. Finvik.

Finnskogjul 
– TEKST OG MELODI: TORE HESTBRÅTEN

Du sitter kan hende langt ute i væla
og tenker på dengông du fôr

frå hemmet på Finnskogen, - usselt og øde-
frå venner og far og mor.

Mot juletid kjinner du lengselen tær 
så hardt at du pakker sekken og drær –

Refreng:
Finnskogjul, finest tå alle juler, 
rimet er englehår på hørt tre.

Kvikksølvet klagar, - og ulven han uler 
på Røtnesj’n – under ein måne i ne.

- Klokken’ i kapellet kimer så gammalt, - 
dom kaller teill høgtid og frelse og fred.

Dér hemme ér nesten alt som da du reiste;
hørt bærjeskaft står dér det sto.

Og følk tær imot dæ på gammelmåten – 
med Finnskogens lugn og ro.

Men hverdagen tær dæ så sørgelig fatt; 
du veit du må dra, men – kommer full att –

Refreng:
teill Finnskogjul, - finest tå alle juler osv.

Slik går detta livet vårt mot det som venter 
på alle dér framme einn sta’n.

Vi rækar og reiser og trur at vi finner 
løkka i fræmmen’e land.

Men stjerna du minnes frå barndommen din, 
ho står dèr så klar og leier dæ inn –

Refreng: 
teill Finnskogjulk, - finest tå alle juler osv.

Så sitter du kanskji hos Gud oppi himmel’n 
og tenker på dengông du fôr

frå livet på Jorda – og alt detta rare -, 
frå venner i sangerkor.

Mot juletid kjinner du lengselen tær 
så hardt at du løfter venga og drær –

Refreng:
teill Finnskogjul, - finest tå alle juler osv.

Men – bær’ det nå med dæ teill a’re kanten, - 
ja, dit du blir innmari svett -, 

så lengter du du sekkert om mulig meire 
hit som det èr mindre hett.

Da kan du få angre på det at du svôr – 
og itte vart med i vårt englekor –

Refreng:
teill Finskogjul, finest tå alle juler osv.



Sammen lager vi Norges 
beste mobilbank.
Takk til Kamilla og alle dere andre 
som gir oss tips til nye funksjoner.
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TREKNING AV 1. MAI LOTTERIET 2021

Bok B nr. 105  Gerd Gjeterud - Gavekort fra Sole Blomster. 
Bok D nr. 256  Berit Johansen - 2 gavekort på takeaway fra Skaslien Gjestgiveri. 
Bok A nr. 319  lngemann Bjerke - Gavekort på velværedag fra Finnskogtoppen Velværehotell.  
Bok C nr. 435  Henriette Sillerud - Trekopp og sukkerboks, laget av Rune Grenberg. 
Bok D nr. 66  Liv Randi Hagen - Gavekort på klippekort til bad fra Finnskogtoppen Velværehotell. 
Bok D nr. 57  Tone Merete Hansen - Fruktkurv fra Kiwi. 
Bok C nr. 334  Manju Chandhory - Kransekake fra Ella Rismoen. 
Bok C nr. 472  Thore Skarpnord - Kniv med slire, laget av Rune Grenberg. 

Kirkenær 02.05.21, Turid Tenåsen og Kjetil Dammen

TREKNINGSLISTER

MELDING FRA GRUE HUSFLIDSLAG

Lotteriet fra 2020 (utsatt pga Covid 19) er for lengst 
avsluttet, trening er foretatt, og alle vinnerne er blitt 
kontaktet. Hjertelig takk til alle loddkjøpere og støtte- 
spillere for utvist tålmodighet!

Gunn Toril Skyrudsmoen, sekretær
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Til lags åt alle kan ingen gjera;
det er no gamalt og vil så gjera.
Eg tykkjer støtt at det høver best 
å hjelpa den som det trenger mest.

Og kor du bryggjar og kor du bakar,
d’er alltid ein som det ikkje smakar;
og når den eine då gjere rop,
so ropar sidan den heile hop.

De’r mange nok som vil dommar vera,
og le åt alt som dei andre gjera,
og lyte finna dei rundt ikring,
og sjølve gjera dei ingen ting.

Her spørst no minst om kva mange lika,
mot rett og sanning må all ting vika.
Det gjelder lite om tungt og lett,
det gjelder beinast om rangt og rett.

Til lags åt alle
av Ivar Aasen



Døpte i Grue kirke
12. september
Oliver Gulbrandsen Husebye f. 07.06.2021

3. oktober
Pernille Sormbroen f. 09.07.2021

16. oktober 
Leah Hansrud Nymoen f. 18.12.2020
Ivar Bjugstad Omsted f. 14.07.2021

31. oktober
Lizzie Eva Alfiva 
Hogfeldt-Eskevik  f. 25.10.2019
Elida Sundmoen Høgberg f. 26.06.2021
Maria Botilsrud Snerten f. 13.07.2021

6. november
Signe Mathea Sankerud  
Lilleåsen f. 21.08.2021

Døpte på Gruetunet
22. august
Tilde Ottesen Lundberg f. 30.11.2020
Herman Botilsrud Fjeldseth f. 09.06.2021

Slekters gang
Døpte i Grue Finnskog kirke
12. september
Teodor Hamer Kalnæs f. 21.03.2021
Frøya Hagen Kristoffersen f. 10.11.2006

Døde i Grue
Kjell Ekberg f. 1940
Kari Else Stensbøl f. 1934
Roy Alfredsen f. 1958
Olga Sorknes f. 1922
Georg Egil Melhus f. 1966
Anne Gunvor Midttun f. 1953
Kjell Harry Mobakk f. 1947
Ollborg Marie Haugaløkken f. 1930
Olga Marie Bye f. 1925
Helge Nerby f. 1937
Sigurd Simonsen  f. 1932
Herta Aaserud f. 1928

Døde på Grue Finnskog
Kari Berglund f. 1953
Reidi Ruth Sannerud f. 1955
Eva Kristiansen f. 1953
Kirsten Lillian Persvangen f. 1948

TAKKEANNONSER

Takk for oppmerksomheten på dagen min.
Kjell Weldingh

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på 
80-årsdagen min.
Kitty Lillian Bye 

Tusen takk for blomsten jeg fikk på 
min 80 års dag.
Laila Kvesetberg

Takk for de pene blomstene jeg fikk 
på min 80-årsdag
Berit Kvernes

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på  
min 80-årsdag.
Synnøve Andreassen

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Anne-Lise Johansen
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TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for besøk og blomst fra 
diakoniutvalget på min 80-årsdag.
Bjørn Kristian Evje

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Egil Evenstad

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på 
min 80-årsdag.
Anne Marie Brich Lund

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Berit Ingrid Steen

Tusen takk for blomstene jeg fikk på 
min 85-årsdag.
Leif Tenåsen

Hjertelig takk for fin blomst og hyggelig besøk 
på min 85-årsdag.
Ingrid Sletten

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
90-årsdag.
Sigrid Aamodt

Hjertelig takk for koselig besøk og fin blomst på 
min 90-årsdag.
Sverre Brenna

Takk for blomster og all oppmerksomhet 
på min 90-årsdag.
Marit Skyrud

Hjertelig takk for besøk og vakker blomst på min 
90-årsdag.
Astrid Kjølseth

Takk for blomsten på min 90-årsdag.
Berit Astrid Meldahl

Hjertelig takk for alle blomster, omtanke og 
deltakelse ved vår kjære mor Helene
Løvenskoilds bortgang.
Benthe, Hilde og Marianne med familier

Til Bibi Bergerud etterlatte
Grue sykehjem takker hjerteligst for pengegave 
som ble gitt i forbindelse med Bibi`s bortgang
Med vennlig hilsen
Enhetsleder Mona Breisjøberget

Til Per Arne Berglunds etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker hjerteligst for 
pengegaven som ble gitt i forbindelse med Per 
Arne Berglunds bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte i 
Hjemmetjenesten ved avdelingsleder 
Anne-Kjersti Sætre

Til Per Odd Byes etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker hjerteligst for 
pengegaven som ble gitt i forbindelse med Per 
Odd Byes bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte i 
Hjemmetjenesten ved avdelingsleder 
Anne-Kjersti Sætre

Til Oskar Fjøråsens etterlatte.
Tilrettelagte tjenester i Grue, ved Thoresplassen 
bofellesskap, takker hjerteligst for pengegaven 
som ble gitt i forbindelse med Oskar Fjøråsens 
bortgang.
Med vennlig hilsen ansatte ved 
Thoresplassen bofellesskap ved 
avdelingsleder Mariann Hengebøl Lunde

Til Tone Torsteinsen etterlatte
Grue sykehjem, ansatte i 1 etg takker hjerteligst 
for pengegaven som ble gitt i forbindelse med 
Tone`s bortgang.
Med vennlig hilsen 
Enhetsleder Mona Breisjøberget

Til Inger Nesholen etterlatte
Grue sykehjem, ansatte i 1 etg takker hjerteligst 
for pengegaven som ble gitt i forbindelse med 
Inger`s bortgang.
Med vennlig hilsen 
Enhetsleder Mona Breisjøberget

Til Kjell Ekberg etterlatte
Grue sykehjem, ansatte i 2 etg takker hjerteligst 
for pengegaven som ble gitt i forbindelse med 
Kjell`s bortgang.
Med vennlig hilsen 
Enhetsleder Mona Breisjøberget
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KONTAKT OSS
Grue Kirkekontor, postboks 73, 2261 Kirkenær  Tlf. 62 94 10 40
Mandag – fredag kl. 10.00–14.00   
kirkekontoret@grue.kommune.no

Fungerende sokneprest: Jorunn Strand Mobil tlf.  409 19 015
Sokneprest: Morten Stensberg Mobil tlf.  913 87 696 

Kirkeverge: Tore Ellefsen Mobil tlf.  977 31 500
Saksbehandler: Elisabeth Rolsdorph Braaten Mobil tlf.  482 26 538
Organist: Kim André Lindberget Mobil tlf.  952 77 422
Trosopplærer: Anita Ødegården Mobil tlf.  905 43 017

Grue kirke/Grue Finnskog kirke:
Kirketjener: Tommy Andre Aas Mobil tlf.  916 68 400
Kirkegårdsarbeider: Tom Sollien Mobil tlf.  918 85 884

Menighetsrådsleder i Grue: Ola Lilleåsen Mobil tlf.  975 16 241
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Inger Lise Korbøl  Mobil tlf.  952 34 611
 
Kirkelig fellesråd: Bjørn Waalberg Mobil tlf.  412 85 183

Oppdatert kontaktinformasjon kirken.no/grue

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 - «Joker'n».

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

28. november 1. s. i advent
Matt 21,10–17 
Jesus drar inn i Jerusalem
GRUE FINNSKOG KIRKE KL. 16.00
GRUE KIRKE KL. 19.00
Lysmesse med konfirmantene
Takkoffer: Leger uten grenser

5. desember, 2. s. i advent
Joh 16,21–24 
Angst og glede
GRUE FINNSKOG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste for små og 
store – Lys våken. Takkoffer: 
Trosopplæringen

24. desember, Julaften
Luk 2,1–20 
Jesus blir født
GRUE HELSETUN KL. 12.00
Peisestua - Forenklet 
gudstjeneste

GRUE FINNSKOG KIRKE KL. 14.00
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

GRUE KIRKE KL. 16.00
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

25. desember, 1. juledag
Joh 1, 1-14
Felles gudstjeneste i HOF KIRKE 
KL. 12.00. Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Egen menighet

26. desember
Stefanusdag/Romjulssøndag
Joh 16,1–4a 
De skal støte dere ut
GRUE FINNSKOG KIRKE KL. 11.00
Høymesse. Takkoffer: 
Stefanusalliansen

9. januar, 2. s. i åpenbaringstiden
Joh 1,29–34 
Guds lam bærer verdens 
synd. Høymesse.
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Takkoffer: Egen menighet

16. januar, 3. s. i åpenbaringstiden
Joh 1,15–18 
Han har vist oss hvem Gud er
GRUE FINNSKOG KIRKE KL. 11.00
Høymesse. 
Takkoffer: Egen menighet

23. januar, 4. s. i åpenbarings-
tiden
Luk 13,10–17
Jesus helbreder en kvinne 
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse
Takkoffer: Musikkutvalget

13. februar, Såmannssøndag
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren 
din Gud (prekentekst)
GRUE FINNSKOG KIRKE KL. 11.00
Høymesse
Takkoffer: NMS

20. februar, Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28–36 
Disiplene får se Jesu herlighet
Fellesgudstjeneste HOF KIRKE 
KL. 11.00 
Gudstjenesten innleder starten på 
markeringen av Olavsåret 2022

27. februar, Fastelavenssøndag
Luk 18,31–34  
Se vi går opp til Jerusalem
GRUE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Takkoffer: Stefanusbarna

2. mars, Askeonsdag
Mark 2,18–20  F
est eller faste
GRUE KIRKE KL. 18.00
Askeonsdagsmesse

Gudstjenester


