
GRUE MENIGHETSBLAD
NR. 1  –  77. ÅRGANG –  Januar 2017 INFORMASJON

	  



GRUE MENIGHETSBLAD
kommer ut 5 ganger årlig.

UTGIS AV Grue Menighetsråd, 2260 Kirkenær, 
 og Grue Finnskog Menighetsråd, 
 2256 Grue Finnskog.
Årskontingent: Kr. 200, for uadresserte,
 Kr. 250,– for adresserte.
Bankgiro: 1830 20 34229.
Ansvarlig: Menighetsrådene.
Produksjon: Flisa Trykkeri AS, 2270 Flisa.
Redaksjon: Liv Bonsak, Elisabeth Haugaløkken,  
 Elisabeth R. Braaten, Per Christian Uggerud,   
 Bjørn Nyland, Inger-Lise Korbøl og 
 Arne H. Andersen 
Annonseansvarlig: Liv Bonsak
Materiell til bladet leveres: Kirkekontoret, 2260 Kirkenær. 
 kirkekontoret@grue.kommune.no

Neste nr.: Uke 18
Innleveringsfrist: 10. april
Materiell sendes Menighetsbladet,
Kirkekontoret, Postboks 73,
2261 Kirkenær eller
kirkekontoret@grue.kommune.no
Forsidebilde: Arild Bonsak

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

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

kontoret for samtale utover den fastsatte ekspedisjonstiden. 

Vennlig hilsen Kirkekontorets ansatte



I samtale med gode venner like etter nyttår 
sa en sånn helt ut i det blå: «Tenk om våre 
foreldre hadde vært med oss nå i 2017 
og sett hvordan verden og tilværelsen har 
blitt?» Det ble stille i et par sekunder,  
kanskje fordi vi tenkte på våre som ble 
borte allerede før tusenårsskiftet, men så ble 
det herlige samtaler og historier!

Hvorfor sier jeg dette her?  
Jo, fordi – som vi i vennegjengen også ble 
enige om – verden går videre uansett, slik 
har det vært og vil fortsette å være – på godt 
og vondt. Sjøl syns jeg at alt det digitale i 
hverdagen er blitt litt problematisk, men jeg 
mestrer det som er nødvendig for at jeg skal 
fungere i samfunn med andre. En må jo ikke 
kunne og vite alt! Dessuten syns jeg det er 
fint å kunne spørre om hjelp, det er vel en 
del av det å leve i et samfunn?

Men vi er altså i 2017 – totusenogsytten! 
Det har gått mange år etter at verden skulle 
gå under ved tusenårsskiftet – og vi er her. 
Vi strever med de samme tingene, vi tilpasser 
oss utvikling og nymotens duppeditter og 
skjønner mer eller mindre av alle endringer 
som våre folkevalgte foreslår. Men vi henger 
med – og følger med!

Og endringer kommer som perler på en snor: 
skilsmissen mellom stat og kirke er nå for-
melt i orden, og ny vigselordning er kommet 
for å kunne vie likekjønnede i kirken. Dette 
betyr noe for mange, noen melder seg derfor 
ut og andre melder seg likeledes inn i kirken.

Det er nytt år for Grue Menighetsblad, også, 
med nye kontingentpriser. Portoøkningen 
ble faktisk større enn det vi hadde regnet med 
da vi foreslo økningen, men vi håper jo at vi 
fremdeles får nok betalende abonnenter! I år 
får dere ikke besøk av elever fra GBUS som 
tidligere har hjulpet oss med å tegne abonne- 
ment, fordi skolehverdagen – og fritida – er 
full av andre forpliktelser for elevene. Så 
kjære lesere, bruk bankgiroen som følger 
med i denne utgaven av Grue Menighetsblad. 
Dere kan selvsagt betale via nettbank også!

På forhånd tusen takk for at dere støtter 
opp om Grue Menighetsblad.
For dere som vil ha adressert menighetsblad: 
husk å melde fra til kirkekontoret om kor-
rekt adresse – det er særs viktig med gate-/
vegadresse!!

I denne utgaven presenterer vi to av de 
«nye» medarbeiderne i menighetene våre, 
kirketjener Tommy og trosopplæringsan-
svarlig Anita. Dette er dyktige og engasjerte 
medarbeidere som trives med å gjøre en god 
jobb. Lykke til i arbeidet!

Det er ofte en utfordring å sette opp utgivelses- 
plan for Grue Menighetsblad i forhold til 
kirkelige høytider. Vi rekker dessverre ikke 
en utgave til før påske, så derfor ønsker 
redaksjonen alle sammen ei fin fastetid og ei 
riktig god påske!

Med hilsen fra Bjørn N.

Fra redaktøren
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HVORFOR:
Vi ville at flere skulle få anledning til å 
besøke oss, etter ordinær arbeidstid, og få 
anledning til å bli kjent med hvilke tilbud 
vi har. Vi hadde pepperkakepytning og 
tegnekrok til barna, mens mor/far hygget 
seg med en kaffekopp og noe godt å bite 

i. Vi hadde salg av gavekort på trening og 
bilpleie, julekaker, formkaker, lussekatter 
og brød, og vi solgte tennruller.

Bilpleien holdt åpent for drop-in på 
utvendig vask, og vi sto parat for å vise 
frem hva vi arbeider med.

Grue Service AS
ARRANGERTE «FØRJULSÅPEN» KAFE ONSDAG 14.12.16 TIL KL. 19.00
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Nylig ble Frivillighetsprisen i Grue utdelt. 
Det var en glad og rørt prisvinner, Gerd 
Bergsløkken som fikk prisen for alt hun 
har gjort innenfor LHL og for innsatsen på 
mange andre områder. ”Je har itte ord”, sa 
Gerd ved pris overrekkelsen, ”Mein je har 
vell fortjent det, da!”

Tekst og bilde: Per Chr. uggerud

GERD FIKK PRISEN Huden, du, - på hendene mine -,
er ikke hva den var.

Men slik blir vel skjebnen
til all emballasje;

tiden den tærer – og tar.

Før var den glatt
som en barnerumpe, -

om sommeren brun og fin.
Nå er den skrukket

og herjet og slitt
av den harde livsførselen min.

Jeg fisket aldri med votter
på Lopphavet vinterstid.

Avtrekksfinger’n var naken og klar
når elgoksen kom forbi.

I tømmerskogen klarte jeg sjelden
å  bruke votter og vern.

Tanken på å bevare huden
var meg så altfor fjern.

Nå ligner neven en ørken,
og huden er pergament.
Men minnene lever ennå

fra alt jeg har følt og kjent.
Jeg kunne vel stelt den bedre,

men livet ble bare sånn.
- Nå sitter jeg her og ser på

en lykkelig arbeidshånd.

Tore Hestbråten

ARBEIDSHÅND

Hørt om han som ringte politiet og ville 
ha fjernet en ulv som var kommet inn på 
gårdsplassen og oppførte seg truende. ”Den 
er låst inn i sauefjøset, så dere må komme og 
ta over.” Politiets svar var som ventet: ”Vi 
har ingen biler inne og kan ikke komme. Du 
får slippe han ut. ” Mannen ventet litt, og 
ringte deretter opp igjen: ”Dere trenger ikke 
å komme for nå har jeg skutt den, så det går 
bra nå.” Etter kort tid hørte han sirener og 
tre biler med blålys svingte inn på gården. 
Mannen pekte på sauefjøset hvor det hørtes 
skrapelyder. Politiet var overrasket. ”Jeg 
syns du sa du hadde drept den?” Hvorpå 
bonden svarte: ”Jeg syns du sa dere ikke 
hadde noen biler inne...”

SAKSET FRA SOLUNG-AVISA:
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Til Finnskogen kommer noen av Norges mest 
spennende organister innen klassisk, jazz, 
folkemusikk og improvisasjon. Grue Finnskog 
Menighetsråd arrangerer en konsertserie i 
2017 og har invitert musikere som kan vise 
orgelets muligheter som samspillpartner med 
topp solister innen ulike genre. Vi ønsker på 
denne måten å løfte fram det nye orgelet og 
gi et spennende musikalsk tilbud til Finnskogens 
befolkning og tilreisende. 

Nyttårskonserten var med Terje Winge,  
organist som er bosatt på Skarnes. 

Deretter følger  programmet opp med “The 
Giant of the Nordic Viola“ - Lars Anders Tomter i 
samspill med Sinikka Langeland og domorganist 
Kåre Nordstoga.Sinikka synger folketoner om 
Maria Magdalena, mens verker av J. S. Bach 
fletter handlingen sammen. 

Under Finnskogutstillingen spiller gitaristen 
Knut Reiersrud unike folketonearrangementer  
med Iver Kleive på orgel. De har vunnet 
Spellmannsprisen for nettopp denne uvanlige 
kombinasjonen gitar og orgel, og skapt en ny 
dimensjon i kirkemusikken. 

Etter sommeren starter vi med Brandvals store 
trompetist Hildegunn Øiseth. Hun har med 

seg en av Norges mest spennende  
jazzorganister Ståle Storløkken kjent fra blant 
annet «Supersilent». Han vil koble orgelet 
med elektronikk, og sammen vil de  
improvisere fram lydlandskaper. 

Inger Lise Ulsrud organist i Uranienborg 
kirke i Oslo, kjent både som fortolker av en 
rik orgeltradisjon og som improvisator. Nora 
Taksdal, solobratsjist i Kringkastingsorkestret, 
har bakgrunn som kammermusiker og solist. 
Sammen vil de fremføre salmetoner, klassiske 
verker og musikk fra vår egen tid.  Den mest 
originale besetningen, sekkepipe og orgel, 
står Elisabeth Vatn og Nils Henrik Asheim for. 
Elisabeth er en av få i Norge som spiller dette 
urgamle instrumentet og Nils Henrik, organist 
i Stavanger konsert huser en improvisatør av 
rang. 

Vi avslutter sesongen med å ta en tur nord-
over hvor Susanne Lundeng drar oss inn i den 
nord-norske folketoneverdenen i samspill 
med Bjørn Andor Drage, også en av Norges 
store mestere på orgel. Det vil bli nordlys på 
Finnskogen denne desemberkvelden og vi 
ønsker hjertelig velkommen til konsert i Grue 
Finnskog kirke på Svullrya. 

Finnskog orgelet
KONSERTER I 2017
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MARIA MAGDALENA 
Søndag 19. februar kl. 18.00

Lars Anders Tomter - bratsj 
Sinikka Langeland - sang, kantele

Kåre Nordstoga - orgel

BLÅ KORAL 
Fredag 10. mars kl. 20.30
Knut Reiersrud - gitar, vokal

Iver Kleive - orgel
Konsert under Finnskogutstillingen

LYDLANDSKAP 
Lørdag 2. september  kl. 16.00

Hildegunn Øiseth - trompet, bukkehorn
Ståle Storløkken - orgel, elektronikk

DET SYNGER I LAUVET 
Lørdag 23. september kl. 16.00

Nora Taksdal - bratsj
Inger Lise Ulsrud - orgel

SUFFLATORIUM 
Lørdag 18. november kl. 16.00   

Elisabeth Vatn - sekkepiper,  
klarinett og hamonium

Nils Henrik Asheim - orgel

FOLKETONER FRA NORD 
Lørdag 9. desember kl. 16.00   

Susanne Lundeng - fele
Bjørn Andor Drage - orgel

FINNSKOGORGEL - MESTERORGANISTER     
SOLISTER - FELE -  TROMPET -  SANG    

BRATSJ - KANTELE - GITAR/SEKKEPIPE



Nytt år og nye muligheter, heter det så fint. For 
Grue menighet håper jeg det virkelig slår til.

Det har vært et vanskelig år for ansatte, 
valgte og frivillige medarbeidere i kirka vår. 
Oppstyret i den såkalte «kirkestriden» har 
preget oss alle og gjør det til dels fortsatt.
Som menighetsråd er det ikke mye vi kan 
gjøre for å løse konflikten for vi har ikke 
arbeidsgiveransvar. Det vi kan gjøre og vil 
gjøre er å støtte opp om gudstjenestene, 
konfirmantarbeidet, trosopplæringen, sang- 
og musikkarrangementer, diakonien og 
andre ting som foregår i kirkas regi. Vi bør 
snakke godt om hverandre og få fram det 
positive som skjer.

Grue kirke har dyktige folk. Kirketjenerne 
sørger for oppvarmet og ryddig kirke, de 
kjenner alle rutiner og er blide og hjelp-
somme. Kim Andre er en eminent organist 
og forsangergruppa synger som noen engler. 
Kirkekontoret holder orden på papirer og 

alt det formelle og svarer på alt vi trenger å 
vite om menighetsarbeidet. Så må vi ta godt 
imot prestene som kommer hit som vikarer. 
De har mange oppgaver å ta seg av:  
forberedelser til prekener, sorgsamtaler, 
begravelser, samtaler i forbindelse med dåp 
og bryllup, besøke syke og gamle, undervise 
konfirmanter osv. Det er ingen 8 – 16 jobb! 

Vi kommer ikke utenom kirka. Før eller 
senere skjer det noe i livene våre hvor vi 
trenger dens tjenester. Og vi som står for 
den kristne tro, er døpt og konfirmert bør 
kjenne vår besøkelsestid. Det gjør vi godt 
ved å gå til gudstjeneste. Der kreves det ikke 
noe av oss. Vi kan bare sitte å ta imot et 
godt budskap og å være med å synge salmer 
hvis vi liker det.

Vel møtt alle sammen!

Hilsen Grue menighetsråd
v/Solveig Petra Hansen

«Så gjør vi så når til kjerka vi går….»

GRUE FINNSKOG MENIGHET, SØNDAG 
05.03.17 KL. 12.15 SVULLRYA - KIRKESTUE

Sakliste:
1.  Godkjenning av innkalling
2.  Valg av møteleder, referent og protokoll- 
 underskrivere
3.  Årsberetning Grue Finnskog menighetsråd
4.  Regnskap 2016

Saker som ønskes behandlet må være styret i 
hende ved menighetsrådsleder Mikal Markussen, 
søndag 19. februar.

VEL MØTT!

Årsmøte
har startet opp igjen etter 

nyttår med treff i kirkestua
den første tirsdagen i 

hver måned.

I år feirer diakonien 35 år 
i Grue,og det skal 
selvsagt markeres.

Velkommen til treff
med bevertning, 

utlodning,informasjon 
og underholdning

DIAKONI-UTVALGET
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Forleden var det Litteraturfestival i Grue.
Terje Tønnesen åpnet sin Bryggeri bok-
handel. Mange folk var innom der åpnings-
dagen. Sven R. Gjems var en av dem som 
underholdt. Grue folkebibliotek holdt også 

åpent i «gamle» lokaler under litteratur-
festivalen. Da vi var innom, ble det spilt et 
teaterstykke for barna.

Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

LITTERATURFESTIVALEN I GRUE

JULEINNSYNGING I 
GRUE KIRKE, 13. DESEMBER 

Foto: Kim André Lindberget
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Trolig vet mange av oss at Martin Luther i 
år 1517 offentliggjorde 95 teser mot avlats-
handel. Det var et opprør mot den katolske 
kirkens praksis med å tilby frelse gjennom å 
kjøpe seg tilgivelse for sine synder og så slippe 
unna skjærsilden. Med andre ord: Luther 
mente at Guds tilgivelse ikke kunne kjøpes  
for penger.

Disse 95 tesene på døra til slottskirken i  
Wittenberg gjorde Luther fredløs. I 1521 måtte 
han møte for Riksdagen i Worms som krevde at 
han skulle gå tilbake på det han hadde skrevet. 
Det nektet han med følgende: «Jeg verken kan 
eller vil tilbakekalle noe, for det er verken 
sikkert eller fredsbringende å gjøre noe mot 
ens samvittighet».

Luther var på sin tid det man kan kalle en 
superkjendis. Han utnyttet oppfinnelsen av 
boktrykkerkunsten til å utgi bøker som var så 
billige at mange flere kunne kjøpe og lese dem. 

Dette var jo bøker med 
religiøst innhold, som 
for eksempel Bibelen og 
det mange av oss eldre 
kjenner som Luthers kate-
kisme med forklaringer. Hans 
mening var at alle mennesker 
har lik adgang til Gud fordi de har 
adgang til Bibelens tekster og selv er i stand til 
å tolke dem.

Samlet sett var hans innsats med på store 
politiske, kulturelle og åndelige omveltninger i 
Europa. Det som vi kaller reformasjonen ble jo 
et skille mellom det verdslige regimentet – staten 
– og det åndelige regimet – kirken. Dette  
skillet er fundamentalt sett det samme i dag.

Fritt etter portrettintervju med kulturrådgiver 
Knut Erik Tveit i Oslo Bispedømme ved  
W.W. Dallawara.

ET 500-ÅRSJUBILEUM
av Bjørn Nyland   •  kilde: www.nationen.no

 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Antall døpte totalt 4 0 1 30 13 21
Herav døpte bosatt i soknet 3 0 1 25 10 16
Antall konfirmanter 4 3 4 34 41 26
Ekteskapsinngåelser 1 0 6 4 4 8
Gravferder 5 8 8 59 65 56
Antall gudstjenester i alt 23              20     16 39 41 30 
Herav antall familiegudstjenester 3 4 1 5 7 5
Antall tilstede ved gudstjenestene 1113 922    878 3144 2877 2848
Gudstjenester med nattverd 11 10 6 21 13 9
Antall nattverdsgjester                           129           162 104 158 243 172
Musikkandakter 2 1 2 5 2 6
Antall tilstede ved musikkandaktene 186 150 560 1072 90 969
Konserter arr. av menighetsrådet 1 0 0 1 1 3
Tilstede ved konsertene 110   0   0 172 45 309
Barnehage- og klassebesøk i kirken 0 0 0 0 0 0
Besøk barnehage / skole 0 0 0 0 0 0
Offer / kollekt i kirken 14779 10787 19238 37194 27266 56930
Andre innsamlinger / gaveinntekter 0 0 0 0 0 0

GRUE FINNSKOG GRUE

Kirkelig årsstatistikk
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Anita Ødegården har i mange år vært engasjert 
i menighetsarbeid og da spesielt i arbeidet med 
barn og unge. Det startet da hun ble med i 
menighetsrådet på Finnskogen og ble engasjert 
i konfirmantarbeidet. Det har utviklet seg til et 
bredere engasjement for arbeidet med barn og 
unge i menighetene våre.

Anita har bakgrunn som omsorgs- og helse-
arbeider, har alltid kjent på at hun vil bidra til 
beste for barn og ungdoms oppvekst, noe hun 
gjennom åtte år har vist med stor omsorg og 
sterkt engasjement.

Nå har hun tatt på seg ansvaret for barne- 
og ungdomsarbeidet i menighetene våre, 
i første omgang som en prøveordning fram til 
sommeren, med mulighet til forlengelse.

Først og fremst har det vært konfirmantarbeidet 
Anita har engasjert seg sterkt i, men nå blir 
engasjementet naturlig utvidet til hele barne- og 
ungdomsområdet. Dette skjer i nært samarbeid 
med prosten, og med Hilde Vatnar Olsen i Åsnes.

Nå håper hun at muligheten med å arbeide mer 
systematisk – med kontorplass og ikke minst 
TID – vil gi henne muligheten til å videreutvikle 
det gode arbeidet som allerede er gjort i Grue.

HEKTA er et annet av hjertebarna hennes, en 
kristen ungdomsorganisasjon som  har som 
hovedmål å skape et positivt miljø for ungdom 
i konfirmantalder. Målet er også å lære opp 
konfirmantledere. HEKTA er et rusfritt, 
inkluderende og trygt miljø for ungdom fra 
konfirmasjonsalderen. Her er det åpent for 
alle uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller 
kulturbakgrunn.

HEKTA har kurs for ungdommer som ønsker 
å bli ungdomsledere. Organisasjonen samar-
beider med trosopplæringa i Den norske kirke, 
arrangerer leirer for konfirmanter og ungdommer 
i Kragerø om sommeren og i Håkons Hall på 
Lillehammer om vinteren.

Anita Ødegården kan fortelle at det er om lag 
40 medlemmer fra Grue i HEKTA. Nå vil hun 
arbeide for at Grue får et eget lokallag som vil 
bety mye, bl.a. vil det gi økonomisk tilskudd til 
virksomheten, avhengig av medlemstall. Emma 
Ødegården er lokal ungdomsleder og deltar på 
de aller fleste samlinger og kurs for ungdoms-
ledere i HEKTA.

Redaksjonen i Menighetsbladet ønsker Anita 
lykke til i sitt engasjement og virke.

av Bjørn Nyland

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET 
I MENIGHETENE VÅRE

 11Grue menighetsblad nr. 1 • 2017



Tommy André Aas ville hjem til Grue etter 
flere år «innafor». Da kona Elisabeth også 
ville ta sjansen på Grue og fikk jobb her, så 
fulgte Tommy gladelig med, selv om han 
ikke hadde noen jobb i sikte. Nå er han 
ansatt som kirketjener i full stilling 
i Grue med spesielt ansvar for 
Grue Finnskog kirke og 
virksomheten der.

Da han endelig fikk 
fast stilling i okto-
ber i fjor, så hadde 
han vikariert i 
kirketjenerstil-
linger i 3-4 år, og 
da kunne jobben 
være alt fra 100% 
til perioder med 
sporadisk tilkalling. 
Dette fikk han til ved 
å presentere seg sjøl 
med en åpen søknad og 
ikke minst evnen til å «selge 
seg sjøl» i samtale med Bjørn O. 
Andersen og Eyvind Stenbekken. Og det 
gjorde han tydeligvis bra!

For å sørge for nok inntekt har han blant 
annet jobbet ved siden av som SFO-med- 
arbeider, har kjørt musikkbuss for  
Vagabond/Picazzo, og de siste to årene  
har han vært en del av Grue Brannvesen.

Hele tida ble familieplanlegging satt på vent, 
men både jobb og sønnen Mads kom nesten 
samtidig i løpet av høsten. Nå er derfor 
situasjonen en helt annen - «det går an å 
planlegge framtida nå», sier han fornøyd.
Tommy forteller at han syns at jobben er 

ordentlig meningsfull. Her får han bruk for 
alle sider av seg sjøl, både oppfinnsomhet, 
arbeidslyst, stå-på-vilje - og ikke minst  
evnen til å møte mennesker med både alvor 

og humør. For det kreves i en slik jobb!

En kirketjeners jobb er 
på sett og vis mye av 

det samme som en 
«gammeldags vakt-

mester», for å 
bruke hans egne 
ord. Det betyr å 
stå for drift og 
vedlikehold av 
kirken, anlegget 
og kirkegården. 
Han beskriver 

seg som «en 
god potet» og 

kan derfor brukes 
til det meste. Men 

han antyder at det 
er mye mer som kunne 

blitt gjort, dersom det hadde 
vært økonomi til det. Derfor er det 

også viktig å ha evnen til å se etter praktiske 
løsninger.

Det har vært godt å jobbe sammen med 
Tom Sollien, forteller han, for det har betydd 
skikkelig god opplæring og utvist tillit! Han 
gleder seg dessuten til å gå på jobb hver 
dag, til tross for at mange dager preges av at 
han møter mennesker i sorg.

Tommy André Aas får de beste skussmål for 
sin opptreden i jobben! Redaksjonen i  
Grue Menighetsblad gratulerer og ønsker 
35-åringen lykke til!

Jobb hjemme i Grue var målet!
Intervju ved Bjørn Nyland
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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. 

Sak 1   Godkjenning av innkalling.
Sak 2   Godkjenning av saksliste.
Sak 3   Valg av møteleder, referent  
  og to protokollunderskrivere.
Sak 4   Menighetsrådets årsmelding  
  samt alle underutvalg.
Sak 5  Regnskap.
Sak 6  Budsjett.
Sak 7  Innkomne saker.

Sakspapirene vil bli lagt ut på  
Kirkekontoret og kan fås der.

VELKOMMEN!

Kirkenær, 23.01 2017
Solveig Petra Hansen, leder

- årsmøte i Grue menighetsråd, 
søndag 19. mars 2017 
etter gudstjenesten

Sted: Kirkestua

MØTEINNKALLING
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Gærbra bank
fær vanli’ fælk

En alliansebank i 

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

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Sikrer deg et bedre
inneklima både

sommer og vinter.
Kan fjernstyres.

Vi har også 
hyttemodell med

fjernstyring.

Kåret til markedets
beste!

TRENGER DU ELEKTRIKER?
Fra en enkel stikkontakt, utskifting av

sikringsskap til komplette installasjoner.

 

Vi pusser opp badet ditt
Ta kontakt for uforbindtlig tilbud

MORTÅV & RESILF 

2260 Kirkenærtak fiitressmortåV 
       RETSEMRERMØT DUREGAS ENRA 

933 74 874 :.flT 

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

Grue
Begravelsesbyrå
Mob. 917 48 095
2260 Kirkenær

Kongsvinger
Begravelsesbyrå

Mob. 913 93 784
2211 Kongsvinger

Vakttlf. dag og natt:  62 81 82 62

Vi ordner alt det praktiske i en tung stund!

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

Send en mail til: haugaloe@online.no

i Grue og Grue Finnskog Menighet

Barne- og Ungdomskroken

«Hå skjer’a?»  

Fargelegg

bildet!



Kveldsmat, nistemat eller ut på 
tur-mat

Kveldsmaten er en fin avslutning på dagen. 
Noen syntes det er godt med en enkel 
brødskive, mens andre gjerne vil kose seg 
med varme småretter. 

INGREDIENSER
• 4 stk egg
• 4 ss lettmelk
• 100 g revet hvitost
• 100 g kokt skinke i biter
• 12 stk rød cherrytomat - delt i to
• 2 dl hakket frisk spinat

FRAMGANGSMÅTE:
1. Rens og skyll spinaten godt. Legg bladene  
 over på kjøkkenpapir og la de renne godt  
 av seg.
2. Hakk spinatbladene grovt.
3. Egg og melk piskes lett.
4. Tilsett revet ost, skinkebiter, halve  
 cherrytomater og spinat.
5. Hell røren i muffinsformer og stek dem   
 på 180 grader i ca. 15 minutter. 

Barnekrokens kjøkkenskole

Frittata - italiensk omelett

INGREDIENSER
• 1 ss olivenolje
• 1 båt hvitløk
• 1 stk gul løk
• 1 stk rød paprika
• ¼ pk frisk spinat
• 2 stk ferdigkokte poteter
• 2 ss marinert fetaost
• 4 stk egg
• salt og nykvernet pepper

FRAMGANGSMÅTE:
1. Rens og finhakk hvitløk. Rens og skjær løk  
 i tynne skiver. Vask og skjær paprika i biter  
 og poteter i skiver.
2. Ha olje i en stekepanne og la løk og   
 hvitløk surre over middels varme til den   
 blir blank, i ca. 2 minutter. Tilsett paprika,  
 potet og spinat, og rør forsiktig rundt.
3. Pisk eggene lett, tilsett ost, salt og pepper,  
 og hell det over grønnsakene i pannen.  
4. Stek omeletten på middels varme til  
 eggemassen har stivnet (bruk gjerne lokk).
5. Server omeletten med godt grovt brød   
 eller som pålegg.
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Sjokoladekake i appelsiner

Ta med litt kakerøre i en plastflaske eller 
termos og et par appelsiner i sekken, og bak 
kjempegode kaker i appelsinskall over bålet 
på påskefjellet eller i skogen. Selvsagt kan 
du legge dem på grillen eller i ovnen også. 

INGREDIENSER TIL 4 PORSJONER
• 2 stk appelsin

KAKERØRE:
• 3 stk egg
• 3 dl sukker
• 4 dl hvetemel
• 4 ss kakaopulver
• 3 ts bakepulver
• 2 ts vaniljesukker
• 2 dl soyaolje
• 3 dl melk
• 4 stk grovhakkede valnøttkjerner

FRAMGANGSMÅTE:
1. Pisk sammen egg og sukker.
2. Bland de tørre ingrediensene i en bolle.
3. Ha melk, olje og egg/sukkerblandingen   
 opp i bollen med de tørre ingrediensene   
 og rør det sammen til en jevn kakerøre.
4. Del appelsinene i to slik at du har fire   
 halve. Skrap ut det meste av innmaten   
 f.eks. med en skje. Hakk opp appelsin-  
 kjøttet og ha i røren. Erstatt litt av saften i  
 kakerøren med litt appelsinsaft. Det setter  
 en fin smak på kaken.
5. Hell kakerøren i appelsinskallene.  
 NB. Ikke fyll mer enn 3/4 fullt.
6. Grovhakk valnøtter og ha på toppen av røren.

Steking i ovn:
Sett appelsinene på bakebrett slik at de står 
rett og støtt. Stek appelsinene på 200 grader 
i 15-20 minutter. Det er forskjell på ovnene, 
så følg med.

Steking på bål og grill:
Pakk hver appelsin i aluminiumsfolie og pakk 
rundt slik at det er rom for å heve. Ikke pakk 
helt tett, men ha en liten åpning slik at luft 

kommer både ut og inn. Sett hver appelsin-
pakke i glørne - rett og stødig, og stek dem i 
15-20 minutter. Sjekk pakkene innimellom.
Spises med skje rett fra skallet mens de 
fremdeles er litt lune. Er det mere kakerøre 
igjen, så kan du enten bake flere appelsiner, 
eller en vanlig kake ved siden av.

Nysnø? Dryss litt kokos over før servering. 
Ønsker du en litt grovere røre, kan du  
erstatte 1 dl av hvetemelet med havregryn.

Appelsinbåter med gelé

INGREDIENSER
• 1 pk gelépulver med appelsinsmak
• 2½ dl vann
• 1½ dl appelsinsaft
• ca 5 stk appelsin

FRAMGANGSMÅTE:
Del appelsinene i to. 
Press ut appelsinsaft 
og sil den. Ta ut resten 
av innmaten med en 
skje. Lag appelsingelé 
med vann og appelsin-
saft. (NB. Det er viktig at det brukes mindre 
væske enn det som står på pakken). Sett  
appelsinene slik at de står rett og stødig, 
f.eks. på et muffinsbrett. Hell geleen i de 
uthulte appelsinskallene. Sett appelsinene 
i kjøleskapet til de har stivnet - gjerne over 
natten. Bruk en skarp kniv uten tagger når 
du skal skjære dem i båter. Kniven kan gjerne 
dyppes i varmt vann før du skjærer. Legg gelé-
båtene over på et fat og server.
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Ungdommens Kulturmønstring (UKM)  
gikk av stabelen i Grue forleden. Eva 
Vermundsberget, rektor ved kultur- og  
musikkskolen, var utrolig glad for at publikum 
var møtt fram for å se hva ungdommen 
hadde å vise fram denne helga. 45 unge 
kunstnere deltok, og på programmet sto 

teatersport med improvisasjon, filmframvisning, 
sang og musikk og mye mer. Utøverne viste 
stor spilleglede og entusiasme. Alle som 
deltok på workshopen fikk utdelt velfortjente 
diplomer. Varaordfører Åse B. Lilleåsen syntes 
det var en flott forestilling med en kjempegod 
atmosfære.

UNG KULTUR MØTTES I GRUE
TEKST OG BILDER: PER CHR UGGERUD
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Navnet LysVåken handler ikke om at vi skal 
være våkne hele natta, men at vi skal være 
våkne overfor det som skjer i oss og rundt 
oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hver-
andre og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve 
at Gud er LysVåken for oss. Advent handler 
jo nettopp om lyset som kom til verden.

Dette feiret vi i Grue Finnskog kirke første 
søndag i advent. - i tillegg til at 1. søndag i 
advent markerte starten på et nytt kirkeår.
 
I det flotte kirkerommet hadde vi filmkveld, 
aktiviteter, sang, mørkgjemsel, bibelfortel-
ling, lystenning og mye moro. Vi fikk også 
lage Kristuskranser og lyslykter. 

Tusen takk til alle medarbeidere, og alle 
som deltok på denne flotte LysVåken i vakre 
Grue Finnskog kirke !
 
Hilde Vatnar Olsen
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I år markerer vi at det er 500 år siden  
reformasjonen. Å reformere betyr å forandre, 
og det ble helt klart store endringer i både 
kirke og samfunn. En av de store oppdagelsene 
til Martin Luther og hans meningsfeller var 
betydningen av nåde. Mennesker blir rett-
ferdige for Gud ene og alene gjennom Guds 
nåde slik som den ble gitt oss gjennom Jesus 
Kristus. Og jeg tenker at det knapt finnes et 
sterkere avtrykk av nåde enn i budskapet fra 
den hellige påsken i Jerusalem for 2000 år 
siden.

Den stille uke er en bevegelse fra fest og 
glede, gjennom måltidsfellesskap med 
gode venner, til død, fortvilelse og rådvill-
het. Det er en realitetsbevegelse – i denne 
uken gjennomlever Jesus mange av sidene 
ved det å være menneske. Derfor er det så 
sterkt at kjærligheten viser seg så overmåte 
stor – Jesus reiser opp på påskedag! Død, 
fortvilelse og rådvillhet vendes til liv, håp og 
glede! Påsken står i kjærligheten og nådens 

tegn – og Jesus kommer oss i møte med å si: 
«Frykt ikke!». Disse to enkle ordene som er 
så godt å høre!

Årets reformasjonsjubileum gir anledning 
til å reflektere over det som har vært – men 
det er like viktig å se fremover. Arven fra 
reformasjonen, om betydningen av nåde er 
like aktuelt i dag som den gang. Vi trenger 
alle nåde – samme hvor vi er i verden og 
samme hvem vi er. Nåden er gratis – gitt oss 
alle gjennom Jesus Kristus. Påsken er det 
sterkeste vitnesbyrdet – et nådens tegn. 

Så la oss være nådige med hverandre denne 
høytiden! Ved å se på hverandre gjennom 
linsene av nåde kan vi skape gode øyeblikk, 
for ofte er det faktisk ikke mer som skal til!

Velsignet høytid!

Solveig Fiske
biskop

HAMAR BISKOPS PÅSKEANDAKT TIL 
BISPEDØMMETS MENIGHETSBLADER 2017

Påskeandakt
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Vann gir liv, til planter, dyr og mennesker. 
Men vann kan også ta liv, om det er urent 
og forurenset. Det er derfor Kirkens Nødhjelp 
jobber hvert år, hver uke og hver dag for å 
gjøre rent vann tilgjengelig for flere. 
 
– Før drakk vi vannet fra elven, og jeg var 
ofte syk. Vi har lært på skolen at skit-
tent vann gjør oss syke. Nå har vi fått en 
ny brønn, vannet er renere og vi er langt 
friskere enn før, forteller Richard Wilson 
som bor i landsbyen Ikonda i Tanzania. Les 
historiene til årets fasteaksjon her.
 
Han og resten av landsbyen fikk i fjor en ny 
brønn, og mange forteller det samme som 
Richard; at de raskt merket at helsen ble 
bedre. Barna fikk mer tid til å gå på skolen, 
og de voksne fikk mer overskudd til å skaffe 
inntekter. Et helt samfunn fungerer langt 
bedre når rent vann er tilgjengelig.
 
Dette vet også vi nordmenn når vi bare får 
tenkt oss om. Og dette vet verdens politike-
re. Derfor har FN satt opp rent vann til alle 
som et av sine nye bærekraftsmål. Norge 
har forpliktet seg til å bidra til at disse 

målene blir nådd, og det er derfor Kirkens 
Nødhjelp i forbindelse med Fasteaksjonen 
etterlyser en plan fra regjeringen. Hvordan 
skal Norge sikre rent vann til alle i 2030? 
Les mer om den beslutningspåvirkende 
kampanjen her. 
 
Vi kan klare å gjøre mye på de 13 årene 
fram til 2030, men vi har også klart å gjøre 
mye på årene som ligger bak oss. Det er i år 
50. gangen at menigheter over hele landet 
samler inn penger til Kirkens Nødhjelps 
Fasteaksjon. Vi er så stolte og takknemlige 
for all hjelpen vi har fått, og håper på god 
støtte fra både menigheter og privatpersoner 
de neste 50 årene også.
 
I tillegg er 2017 året hvor vi skal markere 
at det er 500 år siden reformasjonen startet. 
Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen 
sitt diakonale prosjekt, og sammen med kir-
ker over hele landet skal vi løfte opp vannet 
som løsningen. For det er vannet som gir liv 
til planter, dyr og mennesker. 
 
Ja, vi elsker dette vannet.

Ja, vi elsker dette vannet!
FASTEAKSJONEN 2017
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Jeg var lærer i Nuvsvåg i Loppa i 17 år – for 
det meste i ungdomsskolen. Det medførte blant 
annet noe undervisning i forplantningslære. Etter 
hvert skulle det vise seg viktigst å legge vekt på 
det motsatte – altså hvordan man IKKE skulle 
forplante seg!

Når alt av prevensjonsmidler var gjennomgått 
og forklart, brukte jeg å runde av med følgende 
råd til jentene: «Og for sikkerhets skyld kan dere 
klemme en appelsin mellom knærne når lysten 
kommer».

Men tror dere det hjalp? - Neida! Som søtten-
åringer fremsto mange av jentene med voksende 
mager, og jeg måtte tåle mye spott og spe fra 
foreldrene deres for den mislykkede appelsin-
kuren min!

Det kunne jeg leve vel med. Verre var det for de 
vordende mødre. Bygdesnakket var ille nok, men 
læstadianerne tok skikkelig tak i dette. Jentene 
ble bedt for i forsamlingene deres, og det var om-
trent nummeret før foreldre og slekt ble utstøtt 
fra menigheten.

Så kom barna til verden, og da skinte liksom sola 
igjen. De nybakte mødrene slapp inn i varmen, 

og de ble kjærlig tatt vare på av alle 
– både i hjem og menighet.

Selv holdt jeg på å bli bedt for en gang. Da var 
foreldrene mine på besøk fra Finnskogen. Far og 
jeg hadde satt sildegarn som skulle trekkes. Dette 
hadde vi uheldigvis gjort helt innerst i fjorden, 
for det var jo der silda holdt til. Men denne 
søndagen holdt også læstadianerne forsamling 
hos Emil Olsen inne i fjorden, så de kunne lett 
overskue hele forferdelsen. For i Nuvsvåg fisket 
man selvfølgelig ikke på søndag, ettersom nesten 
alle var yrkesfiskere og derfor overholdt strengt 
budet om helligholdelse av hviledagen.
Så de rigget seg til og skulle be for den ukristelige 
læreren i bygda. Men da er det Karl Johan redder 
meg fra en slik forsmedelse; han kunne fortelle at 
faren min var på besøk. Han skulle reise på man-
dag, så derfor måtte vi trekke garna på søndag 
for at han skulle få med seg fersk fisk sørover. 
– Dette var et godt argument, for fisk forsto de 
seg på, – og de ville vel ikke ha skylda for å sende 
råtten fisk til «søringan»?

Så jeg slapp av kroken den gangen, også, og 
Karl Johan fikk både kaffe og ros av meg da han 
dagen etter så stolt fortalte meg om 
redningsaksjonen!

Folk i Nuvsvåg nøt jo alkohol, men det skulle det 
helst ikke snakkes om. Når «leserens» sønn kom 
sjanglende langs fjæra utpå 17.mai, – snudde 
man seg bare beskjemmet vekk. Men jeg regner 
nok med at han ble bedt for, og det kan vel ten-
kes at faren ikke fikk lov til å utrede Bibelteksten 
i forsamlingen på en stund.
Selv hadde jeg med meg den vanen sørfra å ta en 
kald pils til tippekampen på lørdag, – og en gang 
i blant til en god middag. Ølutsalget lå i Øks-
fjord, kommunesenteret. Der måtte man bestille 
øl på forhånd, – og da i kassevis.
En gang jeg hadde vært på skolestyremøte i 
Øksfjord, kom jeg opp landgangen fra lokalbåten 
i Nuvsvåg med i kasse Mack-øl i handa. På Kir-
kenær hadde visst mye folk for vane å møte opp 
på stasjonen når 10-toget kom om kvelden, – for 
å se hvem som kom – og dro! Slik var det også 
i Nuvsvåg. Lokalbåtanløpet var et stort evene-
ment; da pyntet man seg litt  
– og troppet opp.

“HYKLERIETS HØYBORG?”av Tore Hestbråten
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Slik også denne dagen. Jeg registrerte nok at folk 
ble litt flakkende i blikket og snudde seg bort, 
men forklaringen fikk jeg først om kvelden da 
husets gode venn, Fredrik, kom på besøk. Han 
kunne fortelle at hele bygda var i sjokk over at 
selveste rektor var kommet over kai med ei hel 
kasse øl! – «Men folk drikker da både øl og 
brennevin her!» sa jeg.
– «Men de tar det i sjarken i Øksfjord. Så ror 
de om bord om natta og fører det i naustet, - og 
der sitter de og drikker så ingen skal se det,» 
forklarte Fredrik.
 – «Dette vil jeg ikke være med på,» sa jeg.
Og neste gang jeg var i Øksfjord, tok jeg med 
meg to kasser øl. Jeg bar dem stolt opp landgan-
gen, satte dem fra meg der på kaia – og snakket 
lenge og vel med folk omkring meg. Dette måtte 
ha gjort sterkt inntrykk, for snart begynte også 
andre å gjøre det på denne lettvinte måten.

Jeg tror ikke alkoholforbruket økte noe særlig 
i Nuvsvåg av den grunn, og det ble nok heller 
færre beinbrudd i fylla i fjæra!

Sluttlig vil jeg fortelle litt om medieforholdene 
i denne bygda. Folk flest var som sagt fiskere, 
så radio var nødvendig utstyr for å følge med i 
været om det utror neste dag – eller ikke.
Men så kom TV. Den var nok ikke nødvendig for 
værmeldinga, men det var jo så mye annet som 
fristet på den skjermen! Barna ville ha Barne-TV, 
mor ville ha husmorprogram og serier, – mens 
ryktet snart gikk om tekniske ungkarer som 
klarte å finne fram til porno-filmer. Men kom-
patibelt med god læstadianisme var det ikke – på 
lik linje med juletre og gardiner. Så når det var 
forsamling i hus hos en lykkelig (?) TV-eier, bar 
man apparatet opp på loftet. Men man tok seg 
ikke arbeid med å skru  antenna ned fra veggen – 
så vidt jeg vet!

Alt dette – og mer til – kan man jo smile av i 
ettertid. Skjønt det kunne være alvorlig nok å stå 
midt oppe i det. Men jeg møtte disse menneskene 
– med sine svakheter og særegenheter – og jeg må 
med hånda på hjertet tilstå at jeg ble glad i dem.

Bibliotek:

Grue Folkebibliotek åpnet dørene  
19. januar i nye lokaler i Grue Rådhus. 
Offisiell åpning var fredag 20.januar. 
Ordfører Wenche Huser Sund klippet 
snora og gjorde det hele til en fest.

Nå har man også utvidet åpningstidene 
til fredag og lørdagsåpent en gang i  
måneden. Bibloteket rommer også 
studieplasser, og folk kan da sitte ved 
PC’ene.
- »Vi har de krokene hvor folk kan sitte 
med en god bok og bli en stund», sier 
Agnete Bekkesletten. - «På biblioteket er 
det nå bokhyller som står på hjul. Det 
betyr at vi kan ha minikonserter og  
bokbad der. Vi har mange planer!»
Grue Folkebibliotek har nå nærhet til 
skolen – og har et mye større utvalg!

Tekst og bilder: Per Chr Uggerud

NYE LOKALER I RÅDHUSET
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Døpte i Grue kirke
20. november 2016    
Hedda Dybendal f. 08.08.2016
Ulrik Pettersen Brattli f. 16.08.2016
Evelyn Elisabeth Myrvang f. 23.08.2016

25. desemeber 2016    
William Maximilian Christian  
Ghebrezadic McBean f. 18.09.2016

8. januar 2017    
Mads Hagen- Aas f. 17.08.2016

Døde i Grue sokn.
Odd Karsten Myrvang f. 1940
Per Bonsak f. 1942
Tor Skadsdammen f. 1925

Slekters gang

Ragnhild Holter f. 1945
Kaare Joachim Calmeyer f. 1931
Asbjørg Lundebymoen f. 1934
Randi Haug f. 1926
Else Sander Nilsen f. 1933
Erik Magnus Gunnarsrud f. 1956
Anny Hellen Svensson f. 1929
Anne Lise Holter f. 1952

Døde i Grue Finnskog sokn.
Jenny Thorp f. 1932
Elna Revholt f. 1935

Takkeannonser

Hjertelig takk for oppmerksomheten på dagen min.
Birger Dahler

Takk for den fine julestjerna på min 80-årsdag.
Thor Holter

Takk for blomsten jeg fikk på min 80-årsdag.
Arne Sæta

Takk for blomsten på min 80-årsdag.
Asbjørn Grønvold

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Frank Haraldsrud

Tusen takk for den  fine blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Audhild Amundsen

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Helga Forslund

Takk for oppmerksomheten på min 85-årsdag.
Harry Ivlund

Tusen takk for hyggelig besøk og blomst på 
85-årsdagen min.
Erik Løvenskiold

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
85-årsdag.
Berit Astrid Meldahl

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på 
min 85-års dag. 
Margrethe Einarsrud 

Hjertelig takk for fine blomster på min 85-årsdag.
Maja Rismoen

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på 
min 85-årsdag.
Ingerid Tømmerholen
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Takkeannonser

Hjertelig takk for den fine blomsten på min 
90-årsdag.
Einar Bråthen

Tusen takk for den flotte blomsterhilsenen på 
90-årsdagen.
Tormod Gule

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
95-årsdag.
Ragna Marie Braaten

Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk på min 
95-årsdag.
Olaug Torsteinsen

Hjertelig takk for pengegaven vi fikk etter Else 
Ovidie Kirkemos bortgang.
Møteplassen, Grue Frivilligsentral 

Til Merethe Wigers etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til 
personalet i 1.etg i anledning Merethe Wigers 
begravelse.
Med vennlig hilsen
Grue sykehjem, 1.etg
v/Liv Anni Smestad
Teamleder

Til Gunvor Østbys etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til 
personalet i 1.etg i anledning Gunvor Østbys  
begravelse.
Med vennlig hilsen
Grue sykehjem, 1.etg
v/Liv Anni Smestad
Teamleder

Hjertelig takk for all omtanke og blomster i 
forbindelse med vår kjære Anny Olaussens 
bortgang. Takk for pengegaven på 8 600,- kr til 
HDO i Grue.
Arne, Marit, Åge og Tone m/familier.

Ansatte ved Grue Omsorgsbolig takker hjerteligst 
for pengegaven i forbindelse med Klara 
Skadsdammens bortgang.

Ansatte ved Grue Omsorgsbolig takker hjerte-
ligst for gave i forbindelse med Anny Olaussens 
bortgang.
Vennlig hilsen ansatte ved HDO
v/ enhetsleder Liv Wang Pedersen

Til Magne Kværnes` etterlatte:
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for penge-
gaven i anledning Magne Kværnes` bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil.

Hjemmetjenesten i Grue takker for all oppmerk-
somhet og hyggelige hilsninger til jul.
Med vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten
ved enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil.

Til May Jorun Øiseth Nybrennas etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for penge-
gaven i anledning May Jorun Øiseth Nybrennas 
bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten v/ 
enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil.

Til Elfrid Johanne Nøklebergs etterlatte.
Hjemmetjenesten i Grue takker så mye for penge-
gaven i anledning Elfrid Johanne Nøklebergs 
bortgang.
Vennlig hilsen ansatte i Hjemmetjenesten v/ 
enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil.

Tusen takk for pengegaven ved Leif Wigers 
bortgang.
Hilsen Grue Finnskog sanitetsforening

Til Randi Haugs etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven etter Randi Haugs 
bortgang.
Vennlig hilsen Støtteforeningen  ved Grue alders- 
og sykehjem.
 
Til Else Sander Nilsens etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven etter Else Sander 
Nilsens bortgang.
Vennlig hilsen Støtteforeningen ved Grue 
alders- og sykehjem.
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VINNERE VED GRUE SANITETSFORENINGS 
BASARBORD PÅ JULEMESSA 
25. NOVEMBER 2016

Lysestake      Bodil Smedsrud
Mageveske m/diverse    Marte Skoglund
Matboks, flaske, refleks    Tove og Terje Henriksen
3 par Østerdalslabben    Randi Bonsak
Dusjsåpe      Astri Gjedtjernet
Turstekepanne     Bodil Smedsrud
Håndkle      Ole Andreas Nygård
Malesett      Margrethe Olastuen
Forundringspakke     Åse Bjørnstad
Speilfliser      Grete Nymoen
Gavepakning fra Apotek 1    Sonja Kalfoss
Kumugge      Karin Kalnæs
Fuglemater     Fma. Hege Kristiansen
Bolle      Inger Lise og Sverre Skarabråten  
Håndkle      Marie Stavnem
Kaffe mm      Barnebarna til Åse Bjørnstad
Gavekort 100 kroner fra Midt i Gata   Berit Meldahl
To julehåndklær     Kari Haugen
Lyshjerte      Åse Bjørnstad
Bilpleieartikler     Eldbjørg og Leif Bjørklund
Felgpakke bil     Astri Gjedtjernet
Herre selbuvotter     Solfrid Hordvik m/fam.
Barnesokker strikket     Bodil Smedsrud
Knaggrekke     Hans Petter Gjeterud
Blomst      Åse Bjørnstad
Gavekort på klipp, vask og føn    Hans Petter Gjeterud
Nisse       Åse Bjørnstad
Bilkost      Gunn og Henning Eid
3 minijuletrær av tre     Marie Stavnem
Sjampo + balsam     Åse Bjørnstad
Gavepakning hårprodukt    Randi Bonsak
Hodelykt      Barnebarna til Grete Nymoen
Sekk      Åse Bjørnstads barnebarn
Gavekort pizza     Andreas V. Kojedahl
Marsipan      Gunn og Henning Eid
Paraply      Inger Lise Skarabråten
Twist      Hans Petter Gjeterud
Gavekort på 500 kroner fra Skaslien Gjestgiveri  Britt Bråten
Gavekort på 500 kroner fra Kirkenær Cafe AS  Inger Lise og Sverre Skarabråten  
Håndkle, såpeskål etc    Andrea Sagen
Fruktkurv 1     Sonja Kalfoss
Fruktkurv 2     Guri Dalen

Rett trekning bevitnes:
Kirkenær 25. november 2016 
Grete Nymoen, Britt Bråten  
   

Trekningslister

JULEUTLODDING - ELDRES VENNER

1.  Gavekort kr 300 fra Midt i Gata Kari Haugen
2.  Gavekort kr 300 fra Midt i Gata Berit Nøkleberg
3.  Pizza fra Midt i Gata  Solveig Hansen
4.  Pizza fra Midt i Gata  Turid Tenåsen
5.  Sengesett   Else Ekberg
6.  Bosniatøfler   Karin og Kåre Johansen
7.  Pledd    Karin og Kåre Johansen
8. Hårføner   Margit Myrvang
9.  Telysholder   Ragnhild Kjensmo
10. Elektrisk boksåpner  Annie Kilen
11.  Kransekake   Jona Lovisa Johnsdottir
12. Duk    Astrid Gjedtjernet
13. Håndkler   Inger Sandberg
14. Forundringspakke  Reidun Berntsen
15. Håndkler   Kjerstin Håland
16. Fruktkurv   Berit Velten

Rett trekning bevitnes:

TREKNING AV GRUE HUSFLIDSLAGS 
 JULELOTTERI

1.  Nisse   Solvor Thyssen
2. Klokke i treskurd Aud Dahler
3. Brodert juleløper Becky Ødegård
4. Veske   Marit Berg
5. Sokker/bosniatøfler Marit Aas
 
Rett trekning bevitnes:
Anne Mette Andresen, Nina Tenåsen og Inger Haraldsrud

TREKNINGSLISTE MØTEPLASSEN

1. Karin Holter
2. Asta Olufsen
3. Nina Bergsløkken
4. Laura Lindstad
5. Sigrid Holmen
6. Inger Øieroset
7. Ellen Stubhaug
8. Liv Pettersen

9. Randi Hansen
10. Anne Berit Karlson
11. Ellen Luka
12. Aasa Johnsen
13. Alf Bergene
14. Kai Salo
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Trekningslister

VINNERE VED GRUE SANITETSFORENINGS 
BASARBORD PÅ JULEMESSA 
25. NOVEMBER 2016

Lysestake      Bodil Smedsrud
Mageveske m/diverse    Marte Skoglund
Matboks, flaske, refleks    Tove og Terje Henriksen
3 par Østerdalslabben    Randi Bonsak
Dusjsåpe      Astri Gjedtjernet
Turstekepanne     Bodil Smedsrud
Håndkle      Ole Andreas Nygård
Malesett      Margrethe Olastuen
Forundringspakke     Åse Bjørnstad
Speilfliser      Grete Nymoen
Gavepakning fra Apotek 1    Sonja Kalfoss
Kumugge      Karin Kalnæs
Fuglemater     Fma. Hege Kristiansen
Bolle      Inger Lise og Sverre Skarabråten  
Håndkle      Marie Stavnem
Kaffe mm      Barnebarna til Åse Bjørnstad
Gavekort 100 kroner fra Midt i Gata   Berit Meldahl
To julehåndklær     Kari Haugen
Lyshjerte      Åse Bjørnstad
Bilpleieartikler     Eldbjørg og Leif Bjørklund
Felgpakke bil     Astri Gjedtjernet
Herre selbuvotter     Solfrid Hordvik m/fam.
Barnesokker strikket     Bodil Smedsrud
Knaggrekke     Hans Petter Gjeterud
Blomst      Åse Bjørnstad
Gavekort på klipp, vask og føn    Hans Petter Gjeterud
Nisse       Åse Bjørnstad
Bilkost      Gunn og Henning Eid
3 minijuletrær av tre     Marie Stavnem
Sjampo + balsam     Åse Bjørnstad
Gavepakning hårprodukt    Randi Bonsak
Hodelykt      Barnebarna til Grete Nymoen
Sekk      Åse Bjørnstads barnebarn
Gavekort pizza     Andreas V. Kojedahl
Marsipan      Gunn og Henning Eid
Paraply      Inger Lise Skarabråten
Twist      Hans Petter Gjeterud
Gavekort på 500 kroner fra Skaslien Gjestgiveri  Britt Bråten
Gavekort på 500 kroner fra Kirkenær Cafe AS  Inger Lise og Sverre Skarabråten  
Håndkle, såpeskål etc    Andrea Sagen
Fruktkurv 1     Sonja Kalfoss
Fruktkurv 2     Guri Dalen

Rett trekning bevitnes:
Kirkenær 25. november 2016 
Grete Nymoen, Britt Bråten  
   

HØSTLOTTERIET GRUE 
REVMATIKERFORENING 2017

1.  Maleri Linea Snapa
2. Gavekort Bente Opås
3. Gavekort Liv Banken
4. Gavekort Bjørn Seigerud
5. Lampe Liv Nøkleberg
6. Lås Terje Henriksen
7. Vase Mette Brenna
8. Lyslykt Magne Knashaug
9. Gavekort Aud Frysjøenden
10. Gavekort Thea E. Velten Berg
11. Gavekort Anne Magnes
12. Gavekort Elsie Sund
13. Gavekort Karin og Kåre Johansen
14. Sekk Inger Johanne Baklien
15. Sekk Tora Skyrudshagen
16. Sekk Liv Skjørbotten
17. Fruktkurv Grethe og Ragnar Skoglund

Rett trekning bevitnes:
Trekningen ble foretatt 12.12.2016 av Lill Paulsrud 
og Anne Berit Karlson og bevitnet av Marit Aasthorp 
Figved.

Alle gevinstene er sponset, de fleste av handels- 
standen i Grue, men også noen av private. Hjertelig 
takk til alle, også til dere som har kjøpt lodd!  

Grue brannvesens  to nye biler
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Trekningslister

GEVINSTLISTE GRUE ROTARY  DESEMBER 2016

1. Vase - Magnor glassverk Else Thomassen
2.  10 kg poteter, Hans Ivar Bjugstad Leif Dammen
3.  10 kg poteter, Hans Ivar Bjugstad Edith Syversen
4.  10 kg poteter, Hans Ivar Bjugstad Alf Eskevik
5. Tenn- briketter 2 pk, Privat giver Sigrunn Rybråten
6.  Gavekort på fruktkurv, Kiwi Kirkenær Christina Skåre
7.  Tursekk, Kirkenær Sportsforretning Solvor Tyssen
8.  Krus+ bolle, Livet´s krydder Kirsten Bratlie
9.  Toalettmappe med hårprodukter 
 A-R Hår & Design. Reidun Jensrud
10.  Plast tur-sett, Privat giver Liv B. Sjørbotten
11.  Mini- Boules Privat giver Velaug Røe
12.  Kokekar- utebruk Privat giver Aina og Stein Briskerud
13.  Værstasjon Privat giver Margit Telle
14.  Fiskesnelle Privat giver Tor Arne Holter
15.  Termos Felleskjøpet Agri, Grue Hans Ivar Bjugstad
16.  Body- lotion/showergel,  
 Øss Kæra med Damer Khaty Støp
17.  Bil vaskepakke Esso Kirkenær Laila Bogstad
18.  Lilla badehåndkle, Grue Tekstil & sko Arne Andersen
19.  Gavekort, Midt i Gata Agnar Østli
20.  Brett/ruller/malerpensler, Sandermoen AS Karin. K. Johansen
21.  Maleri, Randi Torgersrud Anita Skyaasen
22.  Gavekort, Skaslien Gjestgiveri AS Tove Larsson
23.  Grå nisse Privat giver Tor Kjernsli
24.  Taco-fat Privat giver Møyfrid Omsted
25.  Kakefat Privat giver Kjell Arne Krogseter
26.  Håndkle, 2 stk hvite Privat giver Bente Opås
27.  Grue- julekort, 10 stk Grue Rotary Knut Lilleåsen
28.  Grue- julekort,10 stk, Grue Rotary Svein Solbakken
29.  Blomst i potte Privat giver Sissel Moen
30.  Blomst i potte Privat giver Britt Bråten
31.  Strikke-ting(sjal) Anita Rønningen Eivind Steinbekken
32.  Strikke-ting (babyteppe, lue, sokker) Anita Rønningen Aamodt
33.  Strikke-ting(Barnegenser) Anita Rønningen Ingar Fjeld
34.  Strikke-ting (damelue), Anita Rønningen Sonja Kalfoss
35.  Glassnisse Privat giver Eva Kalleberg
36. Lys Privat giver Karl J. Røsholt
37. Arabiakrus Privat giver Marie Kjernsli
38. Gult håndkle. Privat giver Rigmor Paulsrud

Rett trekning bevitnes:
Stein Briskerud, Karin Halvorsen, Ingar Fjeld og Liv Bonsak.

TREKNING AV GRUE 
FINNSKOG SANGKORS 
JULELOTTERI 2016

Gevinst 1: Matkurv verdi kr 1.000,-
Tormod Asle Jarsve

Gevinst 2: Matkurv verdi kr 1.000,-
Lena og Onga

Gevinst 3:  
Gavekort Finnskogtoppen
Gunn Tangen

Gevinst 4: Gavekort Finnskogen 
Turist og Villmarkssenter
Kjell Arne Krogsæter

Gevinst 5: Gavekort kr 500,-
Kristin Mesøy

Gevinst 6: Gavekort kr 500,-
Marit Roverudsæter

Gevinst 7: Gavekort kr 500,-
Ragnhild Nyhus

Gevinst 8: Gavekort kr 500,-
Per Sverre Johansen

Gevinst 9: Gavekort kr 500,-
Linn Seigerud

Gevinst 10: Gavekort kr 500,-
Anita og Marit

Gevinst 11: Gavekort kr 500,-
Grethe Nygård

Rett trekning bevitnes:
2256 Grue Finnskog, 10.12.2016
Birgith Lintorp og 
Leif Morttjernsberg
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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.  
Kapellan: Mobil tlf. 

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

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

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

Menighetsrådsleder i Grue: Solveig Petra Hansen Mobil tlf. 900 45 423
Menighetsrådsleder i Grue Finnskog: Mikal Markussen   Mobil tlf. 413 14 718 
Kirkelig fellesråd: Bjørn O. Andersen Mobil tlf. 994 45 839
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26. februar, Søndag før faste
Joh 17, 20-26
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Egen menighet

1. mars, Askeonsdag
Matt 6, 1-6. 16-18.
GRUE KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer: Egen menighet

5. mars, 1. s. i faste
Matt 4, 1-11
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00.
Gudstjeneste. Nattverd.
Menighetens årsmøte.
Takkoffer: Diakoniutvalget

19. mars, 3. s. i faste
Matt 4, 1-11
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Menighetens årsmøte.
Takkoffer: Diakoniutvalget

26. mars, Maria budskapsdag
Luk 1, 26-38
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Knutepunktet

9. april, Palmesøndag
Joh 12, 12-24
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00.
Familiegudstjeneste.
Takkoffer: Svullrya Vel

13. april, Skjærtorsdag
Matt 26, 17-30
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Gudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer: Gospelkoret

14. april, Langfredag
Luk 22, 39-23,46
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Gudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer: Mental Helse

16. april, Påskedag
Luk 24, 1-9
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Konfirmantutvalget

17. april, 2. påskedag
Luk 24, 13-35
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00.
Gudstjeneste. Nattverd

1. mai
Luk 24, 13-35
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Gudstjeneste.
Takkoffer: Norsk Folkehjelp

GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 13.00.
Gudstjeneste.

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

”Med forbehold om endringer”.


