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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



Når dette nummeret av Grue Menighetsblad 
kommer i postkassa di, har du og jeg gjort 
et valg. Et viktig valg for deg, meg og alle 
andre i dette fantastiske landet som mange 
ser opp til. Eller kanskje de ikke «ser opp 
til», men skjeler til fordi de ser at «vi» har 
fått til noe som gjør at likhet, likeverd, 
fordeling, trygghet og flere slike honnørord 
er selvsagte i dette annerledeslandet vårt, 
langt her oppe i nord i Europa og verden. 
Mitt håp er at vi har gjort et slikt valg at det 
fremdeles er vårt!

Denne sommeren skulle jeg liksom ta det 
med ro, pleie kropp og mine omgivelser. Det 
har jeg jo forsøkt så godt jeg har kunnet. 
Det er likevel et stort MEN: Det ble fire 
reiser til Frankrike, Tyskland, Loen og 
Canada – og det er vel ikke å ta det med ro 
på et par-tre måneder?

Alle skulle prøve ei uke på kanalbåt: det er 
sakte-TV i praksis, med langsom ferd gjen-
nom sydfranske vindistrikter på Canal du 
Midi der du rekker å se alt som du passerer. 
På de tre første døgn viste kart og GPS at 
vi hadde tilbakelagt 39420 meter! Men 
opplevd mye! 

Vindistriktene i Rhin- og Moseldalen er 
virkelig verdt et besøk. Byer med idylliske 

hus, slott og hyggelige mennesker kombinert 
med god mat og utmerket lokalt drikke – og 
godt selskap fra Grue Finnskog Sangkor 
og Berg Skysstasjon som turoperatør – det 
kunne ikke vært bedre!

Jeg hadde aldri vært i Loen før, og slett ikke 
bodd på ærverdige og flotte Hotell Alexandra. 
Anbefaler det på det varmeste, og da må en 
ta den nye gondol-banen 1000 meter opp 
over fjorden til den flotteste utsikt du kan 
tenke deg. 

Men prisen tar nok tross alt turen til 
«family reunion» i Carbon City i delstaten 
Alberta i Canada. Mors søster bosatte seg 
der på 1920-tallet og har en enorm og flott 
familie etter seg. Det som slår meg aller 
mest med denne spennende slekta mi, er en 
vidunderlig blanding av nordmenn, 
svensker, dansker, skotter, ukrainere, 
italienere, kinesere, malayer, irer, engelsk-
menn, franskmenn, portugisere, hollendere 
og ikke minst cree- og andre som vi så altfor 
enkelt kaller indianere. Jeg er så hjemme i 
denne miksen av kultur, farger og samhold! 

Det er vel derfor jeg så inderlig håper at vi 
har gjort et godt valg…….

Hilsen Bjørn Nyland

Fra redaktøren
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Han gyller himlens tak i gull-sinober. 
Han heisar sola og varmar opp og ned. 
Han helsar oss med sommar i oktober. 

Han skiftar farge på kvart ospetre. 

Han lyftar trea langsomt opp av jorda. 
Han murer opp eit fjell og let det stå. 
Han pustar liv og varme inn i orda. 
Han hentar deg den dag du skal gå!

Går du på glør, så går du på hans hender. 
Og når du blør, er det hans blod som renn. 
Han står der nederst når krisa de vender, 

for han stig ned og du stig opp igjen!

Det gull du ser på himlen i oktober, 
er renningar i veven som han vev. 

Frå hans palett flyt purpur og sinober. 
Og du er den som får hans kjærleiksbrev!

MÅNEDENS SALME

Ettersom jeg i fjor skrev et innlegg i menighets- 
bladet angående gressklippingen på kirkegården, 
vil jeg også i år skrive et innlegg om dette. Jeg 
(og mange med meg) var i fjor triste over at 
kirkegården ikke så pen ut i det hele tatt. 

Men i år er gressklippingen der fantastisk, til 
glede for oss alle. Det har vært klippet bra hittil 
i sommer, og ikke bare det, men det er PENT 
klippet. Kirkegården fremstår akkurat så fin 
som den skal være. 

Så derfor: Tusen takk til dere som har klippet/
klipper gresset på Grue kirkegård i år. Veldig 
bra jobbet!

Glad sommerhilsen 2017 fra 

May Langholmen

Vedrørende gressklipping 
på Grue kirkegård

Dagens Børli:
«Ett er nødvendig

her i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:

Å ta bolig i seg selv.
Gå inn i mørket

og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene

kan skimte lys
i dine bebodde øyne.»

er fra 1993 og er skrevet av 
Jan Inge Sørbø. Den handler 

om høsten, om oktober 
både i livet og i naturen.
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Grue Service AS fremstår som en verdifull 
bidragsyter i lokalsamfunnet vårt. Både 
deltakere, kunder og samarbeidspartnere gir 
i intervjuer tydelig uttrykk for at de er svært 
fornøyde med bedriften. De ansatte fremstår 
som genuint interesserte omsorgspersoner. 

Brukerne er også veldig godt fornøyde. 
De oppgir å ha fått personlig veiledning, 
bistand og oppfølging, og har oppnådd 
resultater. De ansatte fremstår som en 
kompetent gruppe, med stor bevissthet rundt 
egen rolle. Samarbeidspartnerne uttrykte 
også høy grad av tilfredshet med GS og 
resultatet av samarbeidet med bedriften.

Equass er et kvalitetssikringssystem som står 
for kvalitetssikring for levering av sosiale 
tjenester på oppdrag fra NAV. Det stiller 
krav til alle vekst- og attføringsbedrifter for 
at de skal være godkjent av NAV. 

Grue Service har vært godkjent av Equass 
siden 2010 og har hatt revisjon annethvert 
år siden da. I 2017 ble bedriften som første  

virksomhet i Europa sertifisert etter den nye 
2018-revisjonen som er et nytt system som 
ble testet ut. Det oppleves som veldig 
spennende å være første bedrift ut. Det nye 
systemet er nok mer fleksibelt med hensyn 
til måloppnåelse. Tidligere måtte man 
besvare alle krav der det nå er rader av 
måloppnåelse. Grue Service er stolte når de 
leser revisorens egne erfaringer i løpet av 
revisjonen!

GRUE SERVICE Tekst og bilde: Per Chr Uggerud

Innehaver av Skolen treningssenter Bjørn Kveim har startet 
med produksjon av italiensk pizza. Han savnet italiensk 
pizza her i Grue. Produksjonen foregår i en buss som står 
ved treningssenteret. Baker Evensen lager pizzabunnene 
etter oppskrift fra Bjørn. Han har lenge etterlyst steder som 
selger middagsretter som koster under 100 kroner. Han har 
drevet med mat i 9 år og produserer mange forskjellige 
pizzaer, sterke og milde. Nr. 5 går det mest av. Den heter 
Torino. Pizzasalget har blitt utrolig populært.

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Pizzabuss på Refset
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Fylkesstevnet i regi av Grue Bygdeungdomslag 
har i sommer blitt arrangert i Grue. Ikke 
siden 1970-tallet har deltakelsen vært så 
stor, med 120 påmeldte deltakere. Grue 

Bygdeungdomslag ville skape liv i bygda,
og ifølge Magnus Mo Opsahl var det 
«gærarti’» å vise fram Grue-bygda til folk 
som kom utenfra.

Fylkesstevne Grue Bygdeungdomslag

Høsten nærmer seg og det betyr at det er tid 
for et nytt semester i Gospelkoret Shine. Koret 
har siden oppstarten i 2015 blitt godt etablert 
og medvirker jevnlig ved gudstjenester og kon-
firmasjoner i Grue og Grue Finnskog i tillegg til 
å medvirke ved andre arrangementer slik som 
St.Hans-feiringen på Kirkenær. Koret har hatt en 
flott utvikling og har også flere gode solister.  
Det består av ca. 20 medlemmer fra Solør 
og Kongsvinger fra  15 år og oppover til godt 
voksne.  Repertoaret spenner fra gospelmusikk 
til kjent pop-musikk.  Øvelsene foregår i Grue 
kirke på tirsdager fra kl. 1830 til 2030.

GOSPELKORET SHINE
Nytt semester i:

Tekst og bilde: Per Chr Uggerud
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Som vanlig ble St. Hansfeiringa  på Kirkenær 
en suksess. Gospelkoret Shine underholdt, 
samt flere andre grupper. Det ble delt ut 
priser, og navnene på prisvinnerne: 

Bjørn Aurbekkholen, Sivert Gjermshus og 
Knut Lilleåsen. Sykkelrittet Tour of Kids gikk 
også av stabelen.

St. Hans feiring  
på Kirkenær
av Per Chr Uggerud
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Da jeg var statist på Finnetunet i sommer, 
benyttet jeg anledningen til å ta noen bilder 
av handling og skuespillere, og var så heldig 
med et bilde at jeg begynte å tenke over våre 
holdninger til sannheten (sandheten).

Den omvandrende Jussi hadde nettopp 
hjulpet grenseboere på svenskesiden til å bli 
norske ved å sverge på at han sto på norsk 
jord da grensen mellom de to land skulle 
fastlegges. Måten han gjorde det på, var 
at han hadde fyllt støvlene med sand fra 
norskesiden da han avla ed på at han sto på 
norsk jord – mens han fysisk sto på svensk 
side. Det var ikke løgn, men det var heller 
ikke sant. Det var en «sannhet» som passet 
inn for å få ønsket utfall i en sak. Med  
snartenkt oppfinnsomhet i den tids virkelighet.

I dagens virkelighet har vi også mulighet til 
å fylle støvlene med «norsk jord». Jeg tenker da 
på vår elektroniske/digitale verden – spesielt - , 
hvor vi har mulighet til å «klippe og lime», 
retursjere og «sette inn/slette» for å få til 

VÅR sann(d)het. Sannhet er et begrep som 
de fleste av oss har en oppfatning av hva er 
og skal være, og hvordan vi skal forholde 
oss til. En kan «slippe» å lyve ved ikke å si 
alt om eller i en sak, eller tie helt  med det 
en vet dersom en vil manipulere virkelighe-
ten til mest mulig egen fordel.

Noen ganger kan det imidlertid være til det 
beste for en eller flere utenforstående at det 
bare er en som vet sannheten – og som kan 
være et tungt valg å ta for den som vet.

Men --, generelt, la oss ikke fylle støvlene 
våre med sand på vår vandring gjennom 
livet, Og - , har vi gjort det i noen tilfeller, 
kan det være godt å få satt seg ned, tømme 
støvlene og gå videre med bare føtter i rene, 
tomme støvler. 

Da slipper også vi å bli sårbeinte !!!!

Arne H. Andersen

«SÅRBEINT»
(noen funderinger etter litt heldig 
å ha fanget et bildemotiv ved årets 
«SPEL» på Finnetunet)

I mai i fjor dro Grue Bygdeservice i gang.
Flere hadde lyst til å skape en bedrift, samt 
bidra til vekst i Grue. Folk syns det er  
meningsfylt og sosialt. De har 3-4 mann i 
arbeid og utfører blant annet vaktmester-
tjenester og total renovering av hus. Grue 

Bygdeservice har tatt jobber i Kongsvinger, 
Våler og Grue, men tar selvfølgelig på seg 
flere oppdrag.

av Per Chr Uggerud

Grue Bygdeservice i full gang
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Forleden var det igjen åpen dag på Gruetunet. 
«Vi prøver å holde på tradisjonen», sier 
Sigrid Holmen. Alt er basert på frivillighet. 
Trivelig å drive med dette. I år som tidligere 
år styrte bygdekvinnelagene kafeen. Det 
var også noen der som drev med motorer. 
Vi har hatt kontakt med Lions. Det kornet 

som dem ikke fikk solgt før jul, tresker vi i 
dag under åpen dag, sa Sigrid. Husflidslaget 
strikket og broderte. På sætra ble det laget 
ost og prim. Speiderne i Grue sørget for at 
man fikk en padletur i naturskjønne omgi-
velser rundt Gruetuntjernet.

ÅPEN DAG PÅ GRUETUNET
av Per Chr Uggerud
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Grue og Grue Finnskog menighetsråd hadde 
sensommerfest på Eldrehuset på Svullrya 
forleden kveld. Menighetsrådene startet 
arrangementet med et møte. Deretter sto 
den finske retten «Silpo» på menyen, med 
underholdning ved Morten Stensberg. Vi 
fikk også høre om en fin konfirmantleir i 
Kragerø. Kaffe og kaker med quiz var det 
også. Det var ingenting å si på kunnskapen 
til de fremmøtte. Dette var alt i alt en fin 
sensommerfest.

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

SENSOMMEMRFEST  
PÅ ELDREHUSET

Dahra Henriksen Thaimassasje har åpnet 
inne på Skolen trengingssenter på gamle 
Refset skole. Innehaveren forteller at hun 
begynte med thaimassasje fordi hun går 
på skolen for å lære norsk, samt lære 
samfunnet å kjenne.

Kundene er fornøyde og hun får mye skryt. 
Responsen har vært bra. Hele kroppen 
får massasje, som for eksempel en vond 
nakke og rygg. Alt i alt er det en velvære- 
og sportsmassasje. Kundene kan rett og 
slett slappe av og mykne opp musklene.

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Thaimassasje

Her je trådde mine barnesko,
og her sprang je bærfætt 
på vægen om sæmmarn,

dænna gutua som einngong låg der 
så fredelig og bilfri,

nå haster biler i full fart færbi, 
der je levde einn gong 
i familiens harmoni,

nå er det over
og bære minna er att

tå det som var mitt hem,
det står att eitt skal,

eitt tomt hus
som itte læinger skær væra 
eitt samlingsstæille fær æss,

og je står att med
juse bilder frå eitt liv 

i gutua hemme.

Torill Ellinor

Gutua hemme
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Jeg kjenner enda på følelsen da en venn 
fortalte om hva som hendte for en god 
stund siden. 

Hans sønns bestevenn var den gang blitt 
utsatt for rasistisk hets på vei hjem fra 
skolen. Sønnen – la oss kalle ham Lars – 
kom hjem og var på gråten: «Jeg visste ikke 
hva jeg skulle gjøre. Jeg spurte om han var 
ok, men han svarte ikke. Da satte jeg meg 
bare tettere inntil ham, og så hadde jeg det 
vondt sammen med ham.»

Det var akkurat det som grep meg. Det som 
fikk Lars til å «ha det vondt sammen med» 
sin bestevenn. 

I årene som fulgte, så var disse to guttene 
stadig bestevenner. De støttet hverandre i 
alt, enten det var når Lars måtte begynne 
med briller, eller når bestekompisen ble 
vraket fra førstelaget i fotball. Selvsagt var 
de uenige om saker og ting, men de hadde 
dette spesielle at de lyttet til hverandres 
argumentasjon. En gang da kompisen ble 
innkalt til rektor for å forklare seg om en 
episode i et friminutt, så sier Lars: «Jeg blir
med deg, for jeg vet hva som skjedde». Alltid 
var og fremdeles er de der for hverandre.

I dagens verden tenker jeg:
- Hva om vi tar oss tid til «å ha det vondt 
sammen med» når vi ikke riktig vet hva vi 
skal si eller gjøre?

- Hva om vi tar oss tid til å se hverandre når 
vi diskuterer og har ulike oppfatninger av 
saker og ting?

- Hva om vi erkjenner at de goder og 
selvfølgeligheter som gir oss et godt liv, 
faktisk blir enda bedre når vi kan dele dem 
med andre?

- Hva om vi kunne bli enige om at det er 
ikke de eller vi, men oss sammen det gjelder 
på denne ene planeten vi har?

- Hva om vi til slutt kunne erkjenne at 
kjærligheten overvinner alt?

Det er så mye som står på spill i dagens 
urolige verden. Vi må begynne å lære av 
Lars og hans bestevenn. Det kan være 
starten på en revolusjon i riktig retning …

av Bjørn Nyland

HVA MED EN REVOLUSJON?
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Dette jeg nå skal fortelle om, hendte så langt 
tilbake som i august 1971. – Men jeg husker det 
som det var i går.

Kona og jeg var nytilsatte lærere ved den to-delte 
barneskolen i Nuvsvåg i Loppa. Det var stor stas 
i den vesle bygda da vi kom, for utdannede og 
kvalifiserte lærere til å dekke alle skolens 
rammetimer – det hadde de vel aldri hatt før.

En vakker ettermiddag tok jeg ryggsekk og 
slukstang og strøk til fjells. Det skulle være fin 
ørret i de tre vannene i Jomfrudalen, hadde jeg 
hørt. Så jeg knallet nå innover dalen, - men fant 
ingen vann. Dette var nok Skavdalen, så da var 
det bare å gå over fjellet og ned i Jomfrudalen, 
tenkte jeg. Og oppover bar det. Og innover. Men 
for hver rygg jeg forserte, dukket det opp nye 
og høyere foran meg. «Det må vel gi seg snart», 
tenkte jeg – og fortsatte. Men nå begynte det å 
bli litt utrivelig, for jeg hadde passert tre steder 
som det ville være umulig å returnere forbi, - 
blant annet gjennom en såkalt skorstein og forbi 
en stor rullestein. Skorsteinen hadde jeg forsert 
med sekken og slukstanga på magen. 

De fleste vet kanskje at det er lettere å klatre 
oppover enn nedover, og dessuten er jeg dessverre 
slik av natur at jeg aldri har likt å snu. (Som  
Vinjes «Lenda frå Land».) Og nå satt jeg på en 
liten grasflekk. Alt av busk og lyng hadde gitt seg 
for lenge siden. Foran meg var det et to meter 

bredt svaberg som jeg måtte over for å komme 
videre. På andre siden gikk det ei hylle på skrå 
bortover. Den var nok ti centimeter brei, men jeg 
så ikke hvor den endte.

Der satt jeg altså, - og med veldig dårlige odds i 
fanget. Langt der nede – kanskje 800 meter 
under meg, så jeg hvor vakkert elva svingte seg 
som et sølvbånd før den endte i fjorden. Og 
ytterst ute så jeg glansen av midnattssola bak 
den mektige Sørøya. 

Det er underlig hvor klart man sanser og tenker 
i en sådan stund, for det hadde jo gått opp for 
meg etter hvert – at her stod det om livet. Ett 
alternativ var å vente til morgendagen kom – og 
så brøle som en villmann til noen eventuelt hørte 
meg. Men det bodde få mennesker inni fjorden, 
og det var ikke mange som gikk etter veien der 
nede. Skulle de på butikken, brukte de båt med 
støyende påhengsmotor. – Og det ville ikke være 
lett for et helikopter å berge meg, heller.

Men verst av alt var jo tanken på folkesnakket 
og avisoppslagene! – «Uerfaren søringlærer 
berget fra toppen av Breitind! – Hadde bare 
klatret i trær før!»

Nei. – Jeg måtte heller prøve å hoppe, men det så 
ikke særlig lystelig ut – med ei storsteinur femti 
meter nedenunder. Ingen kunne overleve et fall 
ned dit. – Og nå begynte tunge tanker å komme: 

NÆRMERE DEG, MIN GUD av Tore Hestbråten
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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. 

- På to-og-et-halvt år gamle Hans som ville bli 
farløs. På kona som nok ville savne meg. Og på 
skolestyret, da, - som fikk alt dette plunderet 
med ny utlysning så seint på høsten! Og den 
gamle skolesjefen som var så snill og trivelig. 
Han hadde intervjuet meg i nesten en time om 
hvordan det var å være fallskjermjeger!

Men så begynte de virkelig dype tankene å 
komme: - Var det slik det skulle ende? – PÅ et så 
tåpelig vis? Og nå som livet egentlig skulle starte. 
Nærmere Gud har jeg nok aldri vært, verken før 
eller siden. Vi hadde ingen ordveksling, hva jeg kan 
huske, - men jeg følte meg ydmyk – og styrket. 

Så pustet jeg dypt noen ganger, - satte sekken på 
rygg, tok fiskestanga i høyrehånda – og hoppet.

Jeg landet trygt på den smale hylla. Den førte 
heldigvis nedover på skrå mot ras-ura. Og nå 
var det ikke lenger noen tanke om å komme meg 
over fjellet, nei! Lett i kroppen som ei fjær løp jeg 
stedvis nedover fjellsida – og stanset ikke før jeg 
sto på bilveien.

Og det var med et åpent sinn jeg takket Gud for 
den nye sjansen jeg hadde fått!
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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 Ungdomskroken

Fra og med Grue Menighetsblad nr 5-2017 

får bladets barne- og ungdomssider en 

«egen redaksjon». Årets konfirmanter skal 

fylle sidene med sine tanker om konfirmant-

tiden, om tvil og tro, om tiltak og 
arrangementer for unge, i det hele tatt få 

litt ungdommelig preg på denne delen av 

menighetsbladet. Trolig blir det også en ny 

logo for denne delen av bladet. Vi i den 

«gamle redaksjonen» ønsker tiltaket svært 

velkommen!

Med 250 lag og dobbelt innbyggertall, ble 
nok en vellykket Grueturning arrangert for 
37. gang. I følge Roy Bråten ble den en knall- 
suksess, med et kjempebra vær og blide folk. 

Det var også mye fin fotball å se. Grues 
gutter 12 år spilte i 13-årsklassen og kom på 
en imponerende 3. plass i A-sluttspillet.

GRUETURNERINGEN 2017
av Per Chr Uggerud
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Søndag 30. Juli reiste 19 konfirmanter fra Grue og 
Grue Finnskog på en ukes konfirmantleir i Kragerø.  
På leiren møtes mange hundre ungdommer som 
skal være sammen denne uka. Det er en veldig 
aktiv uke der konfirmantene skal gjennom et inn-
holdsrikt og tett program. Konfirmantene blir delt 
opp i grupper og får egne ungdomsledere som 
følger de opp gjennom hele uka. De har sammen 
med gruppelederen gruppesamlinger hver morgen 
og kveld der de går gjennom ulike temaer. De blir 
bedre kjent med hverandre, med Gud og med det 
å være kristen. Gruppene jobber også med kreativt 
bibelarbeid; der dramatiserer de en bibelfortelling 
som de senere presenterer på scenen for resten 
av konfirmantene. De har også i løpet av uka 
seminarer om ungdom og rus og mobbing. Det er 
mye sang og stemning da vi er på leir og leiren 
har også sin egen talent konkurranse; Kragerø- 
talenter, der er det egen livesending på stor 
skjerm og selvfølgelig et ekte greenroom. 
Konfirmantene som ønsker å delta, melder seg 
på da de er på leiren og deltar med forskjellige 
talenter. Her kan man se både sang, dans, stand 
up mm. Det er stor stemning i teltet den kvelden, 
og alle blir heiet frem på lik linje.

Utover uken er konfirmantene på gudstjeneste, 
pilgrimsvandring og båtturer, og det er mulighet 
for bading og litt vannaktiviteter - da får de ut i 
båt og kjøre tube. Det er en fartsfylt og morsom 
tur. En dag var det dramatisering av det å være 
båtflyktning, og konfirmantene fikk et innblikk i 
det å være flykning for noen timer. Dramatiseringen 
skjedde i samarbeid med redningsskøyta og 
politiet. Politiet er en viktig samarbeidspartner for 
leiren, og de stikker innom flere ganger i løpet 
av uka for å slå av en prat med ungdommen, og 
slenger seg gjerne med på både quizkamper og 
kampkvelder i teltet. 

Noen av ungdomslederne har også et skole- 
prosjekt i Uganda som konfirmantene er med på 
å samle inn penger til. Da lager de i stand et eget 
Uganda-marked der de selger alt fra vafler til 
klemmer for å være med og støtte dette prosjektet. 
Og i løpet av bare få timer med en fantastisk 
innsats samlet de inn over 21 000 kr som da går 
uavkortet til prosjektet. Det er bare helt fantastisk. 
Etter endt uke reiser vi hjem med massevis av nye 
inntrykk og nye bekjentskaper.   

Anita Ødegården konfirmantansvarlig

KONFIRMANTLEIR I KRAGERØ
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Her er hele gjengen under Kragerø-lekene på Berg 
museum. Her er vi en formiddag og har ulike 
konkurranser, alt fra bibel-quiz til fysiske utfordringer.

Her blir gehøret satt på prøve….. 
resultatet skulle bli Lisa gikk til skolen
(Og det ble det).

Her utfordres samarbeids evnen, den som 
dytter trillebåra har bind for øynene og 
får instrukser om løypa av den som sitter i 
trillebåra….
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I år arrangeres Ungdommens kirkemøte i Tromsø 
29. september til 3. oktober. Årets tema er ”Bro- 
bygger” og ungdomsdelegatene har fem utfordrende 
saker til behandling. Blant temaene er kirkens  
økonomi, etikk, dialog, sosiale medier, ungdoms- 
demokrati, kultur, menneskerettigheter og teologi.

Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) er samlet i 
Oslo for å planlagge Ungdommens kirkemøte 2017.

Jørgen, hvorfor er du med på Ungdommens  
kirkemøte og planleggingen i forkant?
-Fordi jeg har lyst til å påvirke, være med å skape en 
forskjell i kirka til fordel for ungdom. Også er det 
riv røskanæs fæstlig å vær med på!

Anja, hvilken sak ser du mest frem til på Ungdom-
mens kirkemøte i år?
-Saken om ungdomsdemokratiet i kirken! Jeg tror 
den har mulighet til å lage større ringvirkninger for 
kirka vår ved å legge føringer for hvordan ungdoms- 
demokratiet skal se ut i fremtiden. Det er spennende 
tider nå etter kirken skilte seg fra staten!

Hvilken sak er mest utfordrende på årets kirkemøte 
for ungdom?
-Saken om økonomi og etikk, ”Sykt rik”, tror jeg 
blir den mest utfordrende. Både når det gjelder vår 
personlige økonomi og hvordan vi bruker penger 
som kirke, sier Randi.
-Og at vi skal prøve å lande en perspektivmelding 
om kirkens økonomi på tre dager, sier Olav.

Hvorfor er årets tema ”Brobygger”?
-I år sammenfaller Ungdommens kirkemøte med 
Kirkeuka for fred i Israel og Palestina. Slik verden 

har utviklet seg med stadig større konflikter og 
motsetninger er dette alltid et aktuelt tema, 
kanskje mer nå enn noensinne, sier Anja. 
-Vi har også en sak om dialog på tvers av tro og 
livssyn og bruk av sosiale medier som handler om 
brobygging, sier Olav.
- Dessuten skal vi drøfte urfolksproblematikk og 
være i dialog med det samiske miljøet, sier Silje.

Alle sakene som skal behandles på UKM 2017 
inneholder elementer av brobygging:

• Ungdomsdemokratiet i ny kirkeordning/
regelverk: Det er viktig at strukturene bygger broer 
seg imellom, slik at det er kort vei fra ungdoms- 
demokratiet til de andre demokratiske strukturene 
i kirka. Hvordan kan ungdomsdemokratiet bidra 
til at flere unge engasjerer seg og stiller til valg til 
bispedømmeråd/menighetsråd.
• Dialog og Sosiale medier, del 2: Det er opplagt at 
det er nødvendig å bygge broer på tvers av menings-
fellesskap, for å skape gode dialoger. Hvordan kan 
vi gjøre det på sosiale medier?
• Menneskerettigheter og teologi: Hvordan kan vi 
bygge bro i mellom menneskerettigheter og teologi? 
I år ønsker vi rette fokuset på forholdet mellom 
trosforsvar og misjon.
• Kultur: Hvordan kan kirkens arbeid bygge broer 
til barne- og ungdomskulturen? Og hvordan kan det 
bygges broer mellom kirkens kjerneaktiviteter og 
kulturtiltak?
• Økonomi og etikk: Er det mulig å både tenke etisk 
og økonomisk smart? Bygge bro mellom etikk og 
økonomi, være beviste på det etiske ved kjøp av for 
eksempel aksjer.

Øverst fra venstre: Jørgen Johnsen, Randi 
Langkaas (ungdomsrådgiver) Einar 
Østerhagen, Anne-Lise Brenna Ording, Paul 
Erik Wirgenes (avdelingsdirektør) Første rad 
fra venstre: Anja Kile Holtermann (leder), 
Olav Brennsæter, Silje Haave Smørvik, May 
Bente Anita Jønsson (nestleder), Jens Bjelland 
Grønvold. Foto: Kirkerådet

UNGDOMMENES KIRKEMØTE ER RIV  
RØSKANÆS FÆSTLIG Å VÆR MED PÅ!
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Konsert-serien som ble satt i gang for å vise 
fram kvaliteten i det nye orgelet i kirka på 
Finnskogen, fortsetter i høst. Vi håper at mange 
fikk med seg «Lydlandskap» med Hildegunn 
Øiseth og Ståle Storløkken og «Det synger i 
lauvet» med Nora Taksdal og Inger Lise Ulsrud. 

De to siste konsertene i denne serien er:
«Sufflatorium» med Elisabeth Vatn som  
trakterer både sekkepipe – som en av veldig få 
utøvere i Norge –, klarinett og harmonium, og 

Nils Henrik Asheim – en mester i improvisasjon 
på orgel – lørdag 18.november kl 16.00.

«Folketoner fra nord» - en reise i den nord-
norske folketoneverden med Susanne Lundeng 
på fele og Bjørn Andor Drange på orgel – det 
blir «nordlys» på Finnskogen denne kvelden!  
- lørdag 9.desember kl. 16.00.  

Hjertelig velkommen til  unike musikalske 
opplevelser i Grue Finnskog kirke.

FINNSKOG-ORGELETS KONSERT-SERIE

Et sammenfall av tur og tilfeldigheter 
ga meg det liv jeg har levd. 
Fra Hedmarkens åkrer og Nordbygdas setrer 
til Solørske skoger har jeg svevd.

Det var som om noe(n) visste 
at her skulle røttene finnes.
Jeg motsto, helt til det siste, 
kjærlighet trakk nemlig vekk, kan jeg minnes.

Men da jeg kom og så landskapet her, 
jeg kjente meg forunderlig hjemme.
Men omtalte røtter fra Rendalen der 
kunne da dét slett ikke stemme.

Det første spor her etter slekta mi 
det fant jeg på Grinder en dag.
Et klassebilde på en vegg jeg gikk forbi 
viste et ansikt med kjente drag.

Min grandtante Helga var der lærerinne 
for snart hele hundre år siden.
Og gransking av slekta ga mer å finne:
Min oldemor Ida kom fra Austmarka-siden!

Mitt opphav som østerdøl fikk en endelig slutt 
da slekta til mor skulle skrives. 
For trur du ikke at vegen var temmelig stutt 
til Hof – er det rart at jeg trives?

Når i tillegg all slektsgranskning viser 
at jeg også har små dråper finneblod, 
da kjenner jeg godt at jeg innvendig gliser: 
jeg har visst tippoldemødre fra Sverige – iallfall to!

Så jeg er inderlig glad jeg tok sjansen 
på å flytte mot øst og til Grue. 
Her har jeg funnet sangen og dansen,
det var ikke selvsagt alt dette å skue
en sommerdag i 1967!

Om å ta sjansen av Bjørn Nyland
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«Gud som har gitt oss alt, kaller oss til å vende 
om til en mer bærekraftig livsstil. Vi må verne om 
skaperverket!» En rekke kirkeledere og ledere for 
kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner 
har gått sammen om en felles klimauttalelse.

Å vende seg bort fra ansvaret
Det er graverende at USA trekker seg fra Parisavtalen. 
Vi er avhengig av ledere som lar kortsiktige mål og 
egeninteresser vike for de overordnende målene 
til beste for hele menneskeheten. Vi forventer 
at Norge, som et av verdens rikeste land med 
ansvarlige politikere, er verdensleder i å bekjempe 
klimaendringer. Det innebærer at vi må kutte våre 
egne utslipp av klimagasser, noe som også vil få 
konsekvenser for landets olje- og energipolitikk. 
Samtidig er Norge i stand til å finansiere utslipp-
skutt i fattige land, om den politiske viljen er 
tilstede.

Vi har et valg
Ved stortingsvalget til høsten skal vi velge ledere 
for de neste fire årene. Vi trenger modige politikere 
som tar ansvar i en av menneskehistoriens 
alvorligste kriser. Som medborgere har vi alle et 
ansvar for å bruke vår stemmerett for å fremme 
rettferdighet og vern om skaperverket. Som ledere 
for kirker, kristne organisasjoner og diakonale og 
teologiske utdanningsinstitusjoner i Norge vil vi 
samarbeide med alle gode krefter for å danne 
folkebevegelser som kan forandre samfunnet 
nedenfra. Vi må være villige til å endre vår egen 
livsstil og forbruk. Vi må støtte politikere som tar 
ansvar for større klimavennlige samfunnsendringer. 

Sammen kjemper vi for en bærekraftig framtid for 
alle mennesker og hele Guds fantastiske skaperverk
.
Signert av:
-  William Cochrane, Kommandør, Frelsesarmeen    
-  Bernt Eidsvig, Biskop, Den katolske kirke (Oslo)                           
-  Øyvind Haraldseid, Generalsekretær, Misjonskirken  
 i Norge
-  Terje Aadne, Generalsekretær i Det Norske  
 Baptistsamfunn
-  Jarle Skullerud, Synodeformann, Den Evangelisk  
 Lutherske Frikirke
-  Øyvind Helliesen, Tilsynsmann, Metodistkirken  
 i Norge
-  Helga H. Byfuglien, Preses, Bispemøtet, Den norske  
 kirke
-  Berit Hagen Agøy, Generalsekretær, Mellomkirkelig  
 Råd for Den norske kirke
-  Paul Erik Wirgenes, Avdelingsdirektør i Kirkerådet,  
 Den norske kirke
-  Knut Refsdal, Generalsekretær, Norges Kristne Råd
-  Jeffrey Huseby, Generalsekretær, Det Norske  
 Misjonsselskap
-  Andreas Andersen, Generalsekretær, Misjonsalliansen
-  Heidi Westborg Steel, Generalsekretær, Himalpartner
-  Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Generalsekretær  
 Normisjon
-  Øystein Magelssen, Generalsekretær, KFUK-KFUM               
- Anne Marie Helland, Generalsekretær, Kirkens   
 Nødhjelp
- Vidar Leif Haanes, Rektor, Det Teologiske  
 Menighetsfakultet
- Ingunn Moser, Rektor, VID Vitenskapelige Høgskole

VERN OM SKAPERVERKET

Utdrag av en 
artikkel i avisa 

Vårt Land 
20. juni 2017
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Dagens treff hadde fristet totalt 32 personer 
til å møtes - inkludert sokneprest og innbudte 
gjester og underholdere. Laila Sagerud åpnet 
som leder da den faste lederen Gerd S. var 
bortreist på grunn av egen bursdagsfeiring.  
Under ledelse av organist Kim Andre 
Lindberget startet forsamlingen med «No 
livnar det i lundar», før sokneprest Morten 
Stensberg fikk ordet. 

Han tok for seg årstidene som veksler - og 
kristen forståelse. Høst glir over til vår igjen, 
Eivind Skeies «Sommerlandet», Paulus brev 
til romerne - hele skaperverket lengter til 
at alt skal bli godt igjen. Himmellengten 
deles med alt det skapte. Forventningen om 
forvandlingen deles med alt det skapte. 
Hele skaperverket er en livsvev der alt skal 
bli nytt igjen. Lengt etter den «store våren» 
da Gud skal være alt i alle. Etter sokne- 
prestens innlegg var det tid for sang igjen, 
med «Syng, syng og vær glad» samt «Han er 
min sang og min glede». Sonny Økstad sang 
«Lugn vilar sjø’n» før det ble bordvers. 
Grues egen Tore Hestbråten var dagens  
hovedgjest. Han fortalte noe fra sitt liv og 

leste stubber og sang fra egne dikt. Blant  
livets tilskikkelser og tilfeldigheter havnet 
han som lærer i Nord-Norge en stor del 
av sitt yrkesaktive liv. 17 år i Nuvsfjord og 
siden 18 år i Hamarøy. Sang, musikk og 
skriving av både vers og prosa har vært - 
og er vel fortsatt - en del av hans liv. Som 
en kuriositet, med Bob Dylans Nobelpris 
fra 2016 friskt i minne, kan det nevnes at 
da avisen «Dagbladet» i 1998 utlyste en 
konkurranse om å oversette Dylans tekst i 
«Cold Irons Bound» til norsk, vant han den 
blant ca 570 innsendte bidrag. Premien var 
en tur for to, til New York. Han har ganske 
nylig fått gitt ut en CD med Dylans sanger 
i nordnorsk språkdrakt fra Bob Dylans 
«Time Out Of Mind» (referenten har kjøpt 
et eksemplar, og den er verdt å lytte til, og 
den kan kanskje gi et lite hint om hvorfor 
en som er mest kjent som en popartist fra 
60 - 70 årene, fikk en så stor anerkjennelse i 
2016). For å drive litt PR for vår anonyme, 
lokale kapasitet- så kan både CD og annet 
fra Tore Hestbråten kjøpes ved «BRAK» 
forlag ved stasjonen på Kirkenær.

DIAKONITRFF 02.05.17Referat
kl. 11.00-13.45, kirkestua ved Grue kirke
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På Hamarøy hadde han et nært musikalsk 
samarbeid med organisten Berit Valberg 
som han syntes laget musikk som passet 
som «hand i hanske» til diktene hans. 
Han presenterte så noen av sine sanger og  
prosastubber for oss. Det var bl.a.: - «Maria» 
som ble til etter en tanke- kombinasjon om 
en av elevene hans og et kunstfotografi av 
en hvitveis - tatt av den kjente pressefoto-
grafen Johan Brun i Dagbladet. 

- «Mitt neste liv», «Ved Skasen», «Relativitets- 
teori», «Barndomsminne fra Solungland», 
«Fræmend tid», «Nere dauen» og «Myra 
hennes mor», var stubber han delte med oss. 
Etter dette interessante innslaget var det tid 

for allsang igjen med «Det er makt i de 
follede hender» og «Som en herlig guddoms- 
kilde», før Laila Sagerud informerte om 
den kommende sommerturen som skulle gå 
til forfatteren Sigurd Hoels barndomshjem 
på Sagstua i Nord-Odal, skolemuseet, med 
påfølgende middag på «Milepælen» og retur 
med stopp på Skarstad gartneriutsalg for 
kjøp av kortreist mat og blomster/planter til 
hagen. 

Påfølgende åresalg innbragte kr 1450, 00 
før vi avsluttet med sangen «Gjør det lille 
du kan» ca 13.45.

Arne H. Andersen, referent

Egentlig er det underlig å skulle skrive ned noen 
ord, formulere noen tanker om døden knyttet til 
Allehelgensdag slik den markeres i Den norske 
kirke i begynnelsen av november hvert år. Dette 
er den dagen hvor de som har mistet en av sine 
kjære siden forrige Allehelgensdag inviteres til 
kirken.  

Siden jeg kom til Grue i februar i år har jeg hatt 
omtrent 45 gravferder i Solør, mange av dem i 
Grue og Grue Finnskog sokn. Noen vil kanskje 
tenke at jeg derfor omgås døden med en viss 
fortrolighet. Som prest blir jeg jo konfrontert med 
døden kanskje oftere enn mange andre. Men 
også jeg kjenner bare døden som en «dennesi-
dig» størrelse. Hva som venter på «hinsiden», har 
jeg ingen eksakt viten eller kunnskap om. 

Fortsatt husker jeg den svimlende erfaringen det 
var som ung prest å stå ved en grav og kaste tre 
skuffer jord på en kiste og - i det jorda smeller mot 
kistelokket - bli konfrontert med tanken om at en 
dag er det meg det gjelder. Møtet med andres død 
har for meg blitt til gjentakende påminnelser om 
min egen død. I en hver begravelse er det som om 
jeg formelig befinner meg ved ytterkanten av det 
kjente og på terskelen til det ukjente.

Det store vendepunktet i møte med døden kom 
for alvor den dagen faren min døde i februar 
2002. Da fikk jeg kjenne at ingen av oss vandrer 
inn eller ut av dødens landskap upåvirket eller 
uberørt. For det å sørge koster, sorgen kan formelig 
spise seg inn til margen av livsfølelsen vår. Tappe 
oss for liv. Døden blir fraværet som kaster sine 
skygger over livet vi lever.

Samtidig har mine erfaringer av dødens  
«dennesidighet» har gjort min nysgjerrighet på 
hva som venter «bakenfor» enda større. At den 
næres av troen på at Gud i Jesus Kristus en dag 
skal gjøre alle ting nye, gjør ikke undringen  
mindre, snarere tvert om. Slik sett er håpet om 
det som en dag skal møte meg større enn det 
som kan uttrykkes klart og med presise ord. 
Døden er gåten som ennå ikke har fått sitt  
endelige svar. Med Jesu oppstandelse er det som 
om døden er blitt besvangret med livet. Slik et lite 
frø omhyllet av mørke venter våren, slik venter 
mitt hjerte på den dagen da alle ting skal bli nye 
igjen og det som venter bakenfor døden skal 
avkles sin gåtefullhet.

Morten Erik Stensberg

“OM DØDEN - NOEN TANKER ALLENHELGENSDAG”
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Diakoniutvalgets leder Gerd Saxrud ønsket 29 
av totalt 32 påmeldte velkommen og overlot 
ordet til vår sjåfør Halvor Strand (som vi 
kjente fra tidligere turer). Han ønsket også 
velkommen og tok for seg ruteopplegget og 
program til og fra. I korte trekk var det 
Kongsvinger, Skarnes, Sand og en stopp med 
kaffe og handel av blomster/planter samt 
kortreist mat ved Skarstad Gartneriutsalg 
på returen. I Nord-Odal skulle vi imidlertid 
spise middag ved Milepælen» vertshus og 
hotell før vi snudde hjemover. 

Før vi startet opp ca 09.45, minnet han om 
setebeltet, som det var påbudt å bruke.  
På vegen fikk vi en liten orientering om 
framdriften i veganlegget ved Hov i  
Kongsvinger, som var et år forsinket i  
forhold til opprinnelig plan som hadde  
forutsatt oppstart et år tidligere. Framme i 
Nord-Odal kl 10.50 ble vi mottatt ved  
Hoelmuseet av Bjørn Sverre Horn Haugen - 
ansatt ved Aamodtmuseet - og frivillig  

hjelper Berit Østmoen. På Sand kom det ny, 
stor skole i 1960 – åra, og den gamle skolen 
ble etter hvert overflødig som skole. 

Far til Sigurd Hoel drev postkontor ved 
siden av (i praksis var det kona som bestyrte 
postkontoret). Selv var han ansatt som lærer 
og kirkesanger. Han var også siste formann 
i ungdoms-laget « Varden» som ble stiftet i 
1920 - årene etter det  Grundtvigske partiet 
Venstres ideer og verdier. Arbeidet for kvinners 
stemmerett. Det var ingen utdannelse for 
kvinner, før de eventuelt kunne søke seg inn 
på folkehøyskoler. For menn var befalskole 
eller seminar aktuell mulighet. For Sigurd 
Hoel ble det et år på privat realskole før han 
avsluttet med et år ved Christiania realskole 
i 1906. Deretter tok han gymnasutdanning 
ved Ragna Nielsens privatskole. 

Sigurd Hoel ble født 14.12.1890, og 1918 
vant han en novellekonkurranse med «Idioten», 
som også vant en nordisk novellekonkurranse 

DIAKONIUTVALGETS SOMMERTURReferat
06.06.17, til forfatteren Sigurd Hoels barndomshjem, i museet i 
Sand gamle skolestue i Nord - Odal. 
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året etter. Han ble et nytt navn. Han var en 
staselig kar og ble far i august 1919. Barnet, 
en pike, ble adoptert til Danmark. 

I 1922 kommer en novellesamling. I 1933 
kom romanen «Veien til verdens ende». 
Deretter den da meget omtalte og ofte  
fordømte «Syndere i sommersol». I 1936 
skilles han igjen før han igjen gifter seg på 
nytt samme år. I 1943 må han rømme til 
Sverige, blir skilt igjen, men holder kontakt 
med sin hemmelige datter i København.  

Han arbeider med forskjellige prosjekter, og 
i 1947 kommer «Møte ved milepælen» før 
«Trollringen» kommer i 1958. Sigurd Hoel 
dør av slag i 1960. Arkivet etter han ligger 
i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Sigurd Hoel 
arbeidet som oversetter i Aschehougs forlag, 
der han også arbeidet bl.a. med «Den gule 
serie» med 101 noveller med fyldige forord. 
De ble samlet i to samlebøker som ble kalt 

«De 50 første» og «De siste 51». Av hendelser 
som kanskje satte spor, var tjenestekaren 
Sivert Kjennet som var levende vitne til den 
siste henrettelsen på skoleplassen på Sand i 
1833. «Tre hugg og et sakte skår» var  
bekrivelsen av hendelsen. Etter denne 
informasjonen ledet Berit Østmoen oss 
gjennom skolestue og leilighet som ga rom 
til to voksne og ni barn, og fortalte om 
dagliglivet. Før vi dro til middag, tok vi en 
runde i museet og den gjenskapte skolestua. 
Middagen på «Milepælen» besto av stek 
med tilbehør og iskrem med frukt til dessert. 
14.30 startet vi hjemover igjen, stoppet ved 
Skarstad, tok kaffe med tilbehør, handlet og 
var hjemme i Grue ca 16.30.  Gerd S. tok 
opp betaling av egenandel (kr 300,00), og 
ønsket god sommer og takket sjåfør Halvor 
for fin tur, noe han returnerte.

Arne H.Andersen, referent

• Menighetsrådene har fått beskjed fra Biskopen  
 i Hamar om at Jòna Lovisa Jònsdottir etter  
 eget ønske har fratrådt  stillingen som  
 sokneprest i Grue og Grue Finnskog. Hun vil  
 gjøre tjeneste som vikarierende sokneprest i  
 Hof fra september 2017 til og med januar   
 2018. Fra februar neste år vil hun fortsette i  
 tjenesten som prostiprest. Vi ønsker henne og  
 familien alt godt videre og takker for tjenesten  
 hun har gjort som sokneprest i soknene våre.
• Stillingen som sokneprest i Grue og Grue  
 Finnskog er utlyst, søknadsfristen er  
 24. september. Tilsetting vil skje i Hamar   
 bispedømmeråds møte 23. oktober.
• Fra og med 1. januar 2018 vil Grue og Grue  
 Finnskog menigheter ikke lenger være en del  
 av den felles trosopplæringen i Solør. Grue  
 kirkelig fellesråd har vedtatt at de vil bidra  
 med midler slik at det kan tilsettes egen  
 trosopplærer i 60% fra årsskiftet. Stillingen er  
 utlyst og annonsen finnes på nav.no. Vi takker  
 trosopplærerne, Hilde Vatnar Olsen og  

 Gunhild Kvåle Westgård, for det gode arbeidet  
 de har gjort.
• Grue menighetsblad er ingen gullgruve.  
 Pr 1. september ligger det an til at også årets  
 utgivelser vil gå med underskudd. Dersom  
 denne trenden ikke snus vil det ikke være  
 mulig å gi ut bladet mer enn 3-4 år til. Det er  
 ikke balanse mellom utgifter og inntekter. 
 En utgivelse koster drøye 30 000.- kroner.  
 Beløpet inkluderer både trykking og  
 ombæring. Bladet trenger inntekter, økte  
 annonseinntekter og en øking i den frivillige  
 betalingen for abonnementet vil hjelpe.  
 Selvsagt tas også gaver i mot. Benytt menighets- 
 bladets kontonr 1830 20 34229 dersom du  
 ønsker å bidra.
• Antallet konfirmanter i Grue og Grue Finnskog  
 er 28 for året 2017/18. Nytt av året er at de  
 presenteres i den gudstjenesten hvor de er  
 med som ministranter eller medhjelpere. Alle  
 konfirmantene skal i løpet av våren og.

Orienteringer fra menighetsrådene





Døpte i Grue kirke
23. juli
Tuva Rolsdorph Lonkemoen f. 12.04.2017

6. august
Oliver Opsahl Flisnes f. 07.03.2017

Vielse i Grue kirke
1. juli   
Linda Bekkesletten og Ole Vasaasen

2. september  
Lena Gustavsen og Kenneth Kontorp

Døde i Grue sokn.
Kay Andre Larsen f. 1973
Olaug Sandlund f. 1929
Ann Britt Overåsberget f. 1958
Olav Bråten f. 1952
Helge Ivar Søkøiteppen f. 1935
Knut Ottar Hansen f. 1936
Kari Eldbjørg Holter f. 1932
Ingrid Amalie Ursin f. 1949
Henry Ernst Glomsaas f. 1940
Ole Helge Einarsrud f. 1932
Ole Branes f. 1928
Jens- Anders Olsen f. 1980
Ingrid Bredvold f. 1938

Slekters gang

Døpte på Grue Finnskog
9. april   
Rubi Synøve Bøhmer Jørgensen  f. 30.07.1976

13. august   
Vilde Sofie Moe f. 01.05.2017

Døde i Grue Finnskog sokn.
Dagmar Liselotte Andresen f. 1928
Alf Grimstad f. 1919
Sten Harald Langbråten f. 1950  
Laila Otilie Kalnæs f. 1930
Rolf Peder Nyvold f. 1929

Døpte i Vestmarka kirke
10. september   
Theodor Sætereie Moen f. 07.04.2017

Vielse i Rotberget
19. august   
Tina Myrhaug og Geir Wilhelmsen

Takkeannonser

Takk for de fine blomstene på min 80-årsdag.
Bjørn Holth

Takk for de fine blomstene på min 80-årsdag.
Solveig Høgberg

Hjertelig takk for hyggelig besøk og takk for den fine 
blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Kjell Olsen

Hjertelig takk for den pene blomsten jeg fikk på min 
85-årsdag.
Margareth Tørmoen

Takk for oppmerksomheten på min 90-årsdag.
Henry Velten

Takk for fin blomst og hyggelig besøk på 
90-årsdagen min.
Tora Skyrudshaugen

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
90-årsdag.
Marry Botilsrud

Hjertelig takk til diakoniutvalget for nydelig blomst og 
hyggelig besøk på min 95-årsdag.
Asta Myrvold



Takkeannonser

Tusen takk for roser til min 95-årsdag.
Rakel Østre

Hjertelig takk til etterlatte for gaven i anledning Einar 
Snapas båre.
Grue Frivilligsentral  

Til Jorunn Holters etterlatte:
Grue sykehjem avd. Soltun takker så mye for
pengegaven i anledning Jorunn Holters bortgang.
Vennlig hilsen ansatte på Soltun Grue sykehjem
Ved teamleder Anne Kari Bråten

Til Linnea Østbys etterlatte: Tusen takk for 
pengegaven i anledning Linnea Østbys bortgang.
Vennlig hilsen Støtteforeningen ved Grue alders-  
og sykehjem.

Til Kjellaug Aasens etterlatte:
Grue sykehjem avd. Soltun takker så mye for  
pengegaven i anledning Kjellaug Aasens bortgang.
Vennlig hilsen ansatte på Soltun Grue sykehjem
Ved teamleder Anne Kari Bråten

Til Gunhild Bergs etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for pengegaven 
i anledning Gunhild Bergs bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten 
ved enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil

Trekningslister

Trekning av St. Hans lotteriet 24.06.2017

1. Dukke m/ garderobe 
Else Marie Holmen

2. Duk i kunst strikk 
Rønnaug Lingaas

3. Brodert duk  
Mona Paulsrud

4. Veske – lappeteknikk 
Alva Sofie Skoglund

5. Bag   
Inger Johanne Baklien

6. Tvebandboka  
Rigmor Noer

7. Gavekort – Garnriket 200,- kr  
Ragnhild Sparby

8. Langt skjerf  
Wenche Monsrud

Grue Husflidlag

Vinnere ved Grue Sanitetsforenings St.Hans-lotteri 2017

Perfect Home pute  Gerd Bråten
CD   Ella Rismoen
Magetaske m/diverse  Fam. Hege Kristiansen
Sengesett  Solveig Søråsen
Paraply  Astri Voldsnes
Kyllingsaks og grillklype  Randi og Rolf Hansen
Familiespill  Anne Dorothea Woll
Kake 1  Solveig Søråsen
Kake 2  Gerd Bergsløkken
Kake 3  Reidun Meldahl
Blomst  Laura Lindstad
6 kuvertbrikker  Jørgen Biseth
Gavekort på fotpleie   Anne Berit Kvesetberg
Gavekort på fotpleie   Elsa Lundhaug
Gavekort på pizza m/saus  
fra Flamingo Restaurant AS  Gunhild Holter
Gavekort kr 600,- fra Skaslien  Solfrid Hordvik
Gavekort kr 500,- fra Kirkenær Cafe AS Gerd Bråten
Grønnsakskurv  Asta Olufsen
Fruktkurv  Gerd Bergsløkken
Dukke   Arnhild Brustad

Rett trekning bevitnes. Kirkenær, 24. juni 2017
Inger Lise Tveter og Britt Bråten

Alle gevinstene er sponset, vel halvparten av handelsstanden i 
Grue, resten av private. Hjertelig takk til alle, også til dere som 
har kjøpt lodd!  
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Benytt gjerne blomsterkort ved begravelser!
Grue: Kortene føres av Grue Sparebank og  
Sparebanken Hedmark. De koster kr. 100,-.
Grue Finnskog: Blomsterkortene på Grue 
Finnskog koster kr. 100,-, og er å få kjøpt i Grue 
Finnskog Forbruksforening.
Inntekten av salget går til menighetsrådenes 
blomsterfond, som bl.a. brukes til utsmykking i 
kirkene.
Det er selvfølgelig anledning til å gi mer, 
selv om minsteprisen nå er kr. 100,-.

GRUE PRESTEGJELD
Grue Kirkekontor, postboks 73, 2261 Kirkenær  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 

Kirkeverge: Frank Steinsvik, Mobil:  952 82 012 

Organist: Kim André Lindberget Mobil tlf. 952 77 422 

Grue kirke:
Kirketjener: Tom Sollien, 2265 Namnå  Mobil tlf.  918 85 884

Grue Finnskog kirke:
Kirketjener: Tommy Andre Aas   Mobil tlf.  916 68 400

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

 31Grue menighetsblad nr. 4 • 2017



24. september, 16. s. i 
treenighetstiden
Mark 7, 31-37
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
50-års konfirmanter.
Takkoffer: Hjerterom

1. oktober, 17. s. i treenigheten
Joh 11, 17-29 (30-46)
GRUE KIRKE kl. 11.00
Høsttakkefest
Takkoffer: Kirkens SOS

5. oktober, torsdag etter 17. 
s. i treenighetstiden
GRUE FINNSKOG KL. 19.00
Jegermesse på Mullikkala

8. oktober, 18. 
s. i treenighetstiden
Matt 8, 14-17
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse. Dåp.
Takkoffer: Eget arbeid

15. oktober, 19. 
s. i treenighetstiden
Luk 20, 45-21,4
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00
Høymesse. Dåp.
50-års konfirmanter.
Takkoffer: Konfirmantarbeid

29. oktober, Bots- og bønnedag
Luk 13, 22-30
GRUE KIRKE KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Trosopplæring

5. november, Allehelgensdag
Matt 5, 1-12
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Minnegudstjeneste.
Takkoffer: Diakoniutvalget

12. november, 23. 
s. i treenigheten
Mark 10, 28-31
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00
Høymesse.
Takkoffer: Eget arbeid

26.november, Kristi Kongedag
Matt 25, 31-46
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Lysmesse med konfirmantene.
Takkoffer: Konfirmantutvalget

3. desember, 1. s. i advent
Luk 4, 16-22a
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 16.00
Vi synger julen inn.
Takkoffer: Barnevakten

Med forbehold om endringer.


