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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



Tenk at vi er i 2018! Som pensjonist midt 
i 70-åra har jeg heldigvis evnen til å huske 
hysteriet rundt årtusen-skiftet – da verden 
skulle gå under og jeg vet ikke hva. Men nå 
er vi her – tross alle snodige profetier!
Nyttårsløfter har jeg gitt opp for lenge 
siden. De brytes nesten alltid ganske fort. 
Men reflektere over verden og tilværelsen 
går likevel fint an. 

I løpet av 2017 og nå på nyåret har jeg vært 
så heldig å få reise mye, til nye steder i 
Norge og til andre land. Jeg blir betenkt når 
jeg hver gang kommer hjem og lytter til 
klagesangen! Hva er det «vi» har å klage 
over? At vi må betale bompenger for å 
kunne kjøre nye, flotte veier og bruer? At vi 
må betale skatt for å kunne ha et unikt vel-
ferdssystem og et inkluderende skolesystem? 
At vi har et politisk demokratisk styresett vi 
har lov til å kritisere? Gå ut i verden og se, 
folkens!

På ei solseng på ei vakker sandstrand langt 
mot øst har jeg lest to bøker som på hver 
sin måte har gjort stort inntrykk på meg. 
Det er lenge siden jeg slik har ledd, grått og 
blitt forbanna takket være en tekst! Men 
jeg anbefaler mer enn gjerne Linn Ullmanns 
bok «De urolige» - for en fortellerbegavelse! 
Den andre – «Reisen til Havanna» - skulle 
jeg ønske mange ville lese for å forstå hva 
det kan bety å være tvunget på flukt. Jeg er 
ikke modig nok til å sende et eksemplar til 
en viss minister….

På kirkefronten i Grue er nå mye på plass: 
Morten Stensberg er nå vår prest på ordentlig,  
Tore Ellefsen er nytilsatt kirkeverge, Anita 
Ødegården har fått fast stilling som tros- 
opplærer, Bjørn Waalberg er ny leder i  
Kirkelig fellesråd, og det jobbes godt med 
planer om bedre lokaler for kirkekontoret. 
Det er startet opp barnekor, og koret «Shine» 
skinner under sine opptredener. 

Det jobbes iherdig for å bedre økonomien til 
Grue Menighetsblad. Redaksjonen er stolt 
av produktet, det er ros å få fra langt uten-
for kommunegrensene, men det koster! Nå 
jobbes det godt med å få flere annonser, men 
det betyr også at mer plass går med til disse 
og går litt på bekostning av annet stoff. 
Dette kan betyr at f.eks. trekningslister til 
ideelle organisasjoner heretter vil kunne bli 
trykket i «svært liten skrift», eller vil måtte 
vente over til neste nummer.

Kontingenten til menighetsbladet vil i år bli 
samlet inn av årets konfirmanter. Ta godt 
imot dem! I utgave nr. 2 av Grue Menighets-
blad vil det legges ved innbetalingsgiro for 
de som ikke er hjemme eller ikke får besøk. 
Det er ingen økning i prisen! Og jeg vil 
samtidig få takke for alle ekstra gaver vi 
har fått, både fra lag, foreninger og privat-
personer. 

Ha en fortreffelig etterjulsvinter! Og så må 
jeg ønske dere god påske også!

Bjørn Nyland

Fra redaktøren
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Mange alterbilder har påskemotivet med Jesus 
på korset. Oftest er motivene utformet slik at 
vi finner på siden av Jesus apostelen Johannes, 
og Jesu mor Maria. I følge evangeliet etter 
Johannes var det faktisk tre som het Maria ved 
Jesu kors: det var Jesu mor og morens søster som 
også hette Maria. Dessuten Maria Magdalena. 

Når vi ser slike bilder tenker vi sjølsagt mest 
på Jesu død og lidelse. Men det er samtidig 
noe annet som stiger fram: At Jesus ikke var 
alene da han døde. Riktig nok kjente han seg 
forlatt av Gud da han ropte” Min Gud min 
Gud, hvorfor har du forlatt meg”. Men for- 
fatteren av Johannes evangeliet ser noe mer. 
Det var noen der i hans siste time, til han 
hadde fullført det han skulle. Det var hans 
aller nærmeste og fortrolige. Jesu mor, den  
disippelen han hadde kjær, hans tante og 
Maria Magdalena.

Døden blir veldig ofte framstilt som det 
ensomste av alt. Vi fødes alene, og vi dør alene 
blir det sagt. Men er dette så sikkert? Når vi 
blir født, så er det hender som tar imot oss og 
beskytter oss. Uten denne omsorgen går vi til 
grunne. 

Når min dødstime er der, så vil jeg at det skal 
være noen der. Mine aller nærmeste. Døden er 
kanskje ikke så ensom som vi har trodd? 

Det er et dobbelt håpsperspektiv knyttet til 
døden. Det ene er det å være omgitt av noen 
som viser en omsorg i dødens stund.  

Det andre er knyttet til Jesu død, mot evigheten. 
Jesus fjernet seg ikke fra verdens lidelse og 
heller ikke fra det enkelte menneskets smerte. 
Han var i den og gikk inn i det ytterste 
rommet. Jesus var alltid til stede der verden 
led og enkeltmennesker opplevde smerte. Hans 
død er en hengivelse for oss, i kjærlighet,” 
Ingen har større kjærlighet enn den som gir 
livet for vennene sine” står det i Johannes-
evangeliet. 

«Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din 
seier?» skriver Paulus i 1 Korinterbrev. 
I påsken åpner Jesus et nytt perspektiv på 
døden – det er opprettet et håp om at døden 
ikke lenger er siste stoppested. At selv om 
vi skulle dø i ensomhet, så er vi ivaretatt på 
den andre siden. Selv om vi skulle dø i 
ensomhet, er Jesu oppstandelse det lys som er 
tent for oss.  

Jeg ønsker dere alle en 
velsignet påskehøytid!

Solveig Fiske
biskop

HAMAR BISKOPS PÅSKEANDAKT 2018

Påskeandakt
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Vi har startet på et nytt år og det betyr 
oppstart for korene i Grue kirke. 
Vi fortsetter som før med Shine som har 
øvelser tirsdager i Grue kirke kl. 1830. 
Første øvelse blir tirsdag 27/02. Koret ledes 
av organisten i Grue kirke, Kim André 
Lindberget. Både gamle og nye sangere er 
velkomne!

I tillegg til Shine har vi også startet opp 
med et barnekor. Dette er i utgangspunktet 
et tilbud til barn fra 5-9 år. Dette har 
allerede rukket å bli et populært tilbud, 
men det er allikevel plass til flere. Koret 
synger kjente sanger i forskjellige stilarter 
og har øvelser i Grue kirke tirsdager 
kl. 17-18. Koret ledes av Selma Skoglund, 
Anita Ødegården, Lill-Anni Velten og 
Nicole Klosterman.

KOR I GRUE KIRKE

5. desember 2017 ble Frivillighetsprisen i Grue 
delt ut på Frivillighetens Hus. Det var tre nominerte 
kandidater, og prisen gikk til Knut Lilleåsen.

- Jeg er helt sjokkert! Herlighet, helt utrolig, sier 
Knut etter å mottatt prisen.

Knut er utdannet lærer og en kjær stemme i Solør- 
radioen for å nevne et par ting om prisvinneren.

Vi Grue Menighetsblad gratulerer også så mye!

Idé og foto: Per Chr. uggerud

KNUT – EN VERDIG  
FRIVILLIGHETSPRISVINNER  

De e et privilegium
Å kjen SAVN.

Ont, JA
Og TUNGT.

MEN, DÆ FØRTÆLL
OM EI NÆRHEIT!
SOM HAR VOR.
Om VARME, LYS

OG LATTER.
Dæ å savn e

DEN ANER SIA
A DÆ Å HA FÅTT.

Å ikkje kjenn SAVN,
VIL VÆR Å ALDRI HA ELSKA!

Mikal Markussen

Å SAVNE
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I slutten av januar var det høytidelig åpning av 
curlingbanen oppi Bergesiden i Grue.
Ordfører Wenche Huser Sund sto for åpningen. 
Curlinglegende Pål Trulsen kom og kastet 
glans over begivenheten. Einar Korbøl sa det 
var spennende om Trulsen slo noen bra steiner.
En gjeng fra ungdomsskolen hadde møtt opp 
for å spille curling, samt å se curlinglegenden.
Det ble spurt om hva Trulsen syntes om 

curlingspillet her i Grue, men han mente 
det var for tidlig å uttale seg om det. Selve 
curlingbanen minnet han tilbake til 70-tallet. 
Ungdomsskoleelevene Ingrid Marie Skoglund, 
Jannicke Knashaug og Jenny Emilie Sigvartsen 
hadde ordnet med curlingbukser, og i den 
forbindelse hadde sittet i 4 timer ved symaskinen. 
Vi har også blitt sponset av Skaslien, skolen og 
idrettslaget, reklamerte Korbøl.

HØYTIDELIG ÅPNING  
AV CURLINGBANE
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

I forbindelse med nybygget av REMA 
1000, ble det oppsatt ett nytt garasje-
anlegg til Grue service. Det ble innredet 
med en ny bilpleie, i lyse , trivelige 
lokaler. På bilpleien til Grue service er det 
muligheter for å «shine» opp bilen med 
vask og polering. De siste to årene har 
det vært stor pågang av traktorer, meldes 
det fra bilpleia.

BILPLEIE I NYE LYSE OG 
TRIVELIGE LOKALER
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud
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Før jul ble det arrangert julemarked på flere steder 
i Grue. På Frivillighetssentralen skapte julemarkedet 
liv og røre og godt salg. Skaslien Gjestgiveri kunne 
også melde om godt besøk under sitt julemarked. 
Grue Service fristet med gode kaker, og folk kjøpte 
masse opptenningsruller fra bedriften.

Idé og foto: Per Chr Uggerud

Julemarked 
Grue service

Julemarked 
Frivillighetens Hus

Julemarked 
Skaslien

POPULÆRE JULEMARKEDER

Hege Anita Lindeland er offisiell lærling innen 
aktivitetsfaget. Bakgrunnen for at hun er 
offisiell lærling er at hun ønsker å være til 
hjelp for mennesker, bl.a. gjennom å være 
kreativ.  – Da passer aktivitør perfekt, sier hun. 
 
– Hva gir dette deg?    
– En god følelse å dra hjem etter endt dag. 
Det å ha gjort noe for andre, er viktig. Dette 
er starten på en utdannelse. Jeg har nok lyst 
til å videreutvikle meg, men vet ikke helt hva 
det ender opp med. Kunne godt tenkt meg noe 
innen psykisk helse. Det kan nok være ganske 
tøft til tider.  
                     
– Er dette en framtidsjobb?  
– Vet bare at jeg vil jobbe med mennesker, så 
jeg syns dette er en god start. Jeg har vært hel-
dig som har kommet hit til Grue Service. Her 
er det bra arbeidsmiljø, hyggelige folk, og alle 
heier på hverandre!  

Anita jobber blant annet på kjøkkenet.  
– Jeg trodde ikke at jeg kunne bake, men etter 
å ha vært her en stund, har jeg faktisk blitt 
ganske flink, ler hun.  

Ellers liker hun å tegne, lese bøker og høre på 
musikk.

LÆRLING PÅ GRUE SERVICE
Intervju og foto: Per Chr. Uggerud
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Dette er ikke hverdagskost, tenker bygutten, 
muligens lett eksotiserende. Å høre et band som 
dette, i verdensklasse, en søndag i en bygdekirke. 
Langt inni skauen, nesten en times kjøretur fra 
nærmeste by, Kongsvinger (kollektivtransport går 
dessuten verken frem eller tilbake hit fra Grue Finn-
skog Kirke på Svullrya, før tidlig mandag morgen). 

Bandleder Sinikka Langeland selv bor riktignok 
rett bort i høgget her, men musikerne i hennes 
Starflowers-ensemble, som har spilt på hennes 
utgivelser på institusjonen ECM siden 2007, kommer 
minst like langveisfra som journalisten – Oslogutten 
Trygve Seim på saksofoner, svenske Anders Jormin 
på bass og den finske trommeslageren Markku 
Ounaskari (sistemann i kvartetten, Arve Henriksen 
på trompet, er for tida sykemeldt). På den annen side 
er opplevelser som dette forbausende tilgjengelig her 
i dette ganske annerledes landet vårt, et merkbart 
men noe undervurdert utslag av aktiv statlig kultur-
politikk. 

Det er sikkert mange andre økonomiske ramme-
betingelser som er viktigere for å holde liv i distriktene, 

men livet skal jo tross alt også leves. For eksempel i 
form av den i alle tilfeller unike opplevelsen man får 
dele med de drøye seksti betalende som har benket 
seg ned for kirkekonsert denne søndagen. La oss 
haste med å legge til – ikke som passive melkekuer 
og tilskuddsmottagere, for lokalmiljøet rundt Grue 
Finnskog Kirke er et kroneksempel på den lokale 
entusiasmen som er en forutsetning for et levende 
kulturliv (enten vi snakker det urbane eller det 
rurale). Kirkens nye orgel kom på plass i 2016, etter 
en årelang innsamlingsaksjon hvor de knappe 300 
innbyggerne i kommunen samlet inn fire millioner 
helt på egen hånd. 

Konsertserien som er etablert i etterkant, med støtte 
fra Kulturrådet, er dermed et strålende eksempel på 
lokalt initiativ og statlig kulturelt ansvar i skjønt 
samspill. Og en av de fremste lokale ildsjelene her 
inne er Sinikka Langeland selv, både som musiker 
og med sitt kulturhistoriske arbeid med de skog-
finske tradisjonene. Mandagsmorgenen etter vårt 
konsertbesøk, er hun som æresgjest å regne når 
vinnerne av arkitektkonkurransen for nytt Norsk 
Skogfinsk Museum blir hedret på Finnskogen Kro 

Sinikka Langeland live: I kirken med Starflowers-bandet, en søndag på Finnskogen

BAKOM SANG SKOGENE
Grue Finnskog Kirke, søndag 21. januar

Opprinnelig 
publisert i 

Klassekampen 
29.01
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og Motell, rett nedenfor kirka. Hvor hun står for 
kulturinnslaget, alene med sin kantele, i rollen som 
tradisjonsforvalter.  

Men hun er like mye fornyer som forvalter, i den 
grad det skulle være noen motsetning mot disse to 
begrepene. Og ikke minst en formidler som har tatt 
med seg tradisjonen ut i verden (en tradisjon født ut 
av en lokal kultur som for øvrig er et av de klareste 
eksemplene på et levende, flerkulturelt Norge lenge 
før våre moderne tider). 

Nå også mer umiddelbart tilgjengelig for en videre 
verden, på et ganske nytt nivå, etter at hennes 
ECM-utgivelser ble lagt ut på strømmetjenestene 
i desember. Med momentum bak seg fra forrige 
vinters kritikerroste «The Magical Forest». Og det 
er nettopp der Langelands Starflower-gruppe starter, 
med en kledelig nedstrippet versjon av tittelkuttet 
på siste album, med den ikke-metaforiske skogens 
magi synlig tilstedeværende, til de grader stemnings-
settende gjennom vinduene på langveggene. 

Fremføringen høster fruktene av det drøye tiåret 
denne gjengen har anvendt usedvanlig vel til å 
fininnstille uttrykket og samspillet sitt. Ikke minst 
er det helt umiddelbart slående hvor dynamisk 
Langelands strengespill på sin kantele (dette 
særegne «finske nasjonalinstrumentet») fremstår 
i denne settingen – man kan for så vidt kalle det 
«skogsjazz», med en vri på det kjærlig (?) parodiske 
tilnavnet «fjelljazz», gjerne tildelt andre profilerte 
norske ECM-utøvere. Hun vekselsvis plukker på 
strengene, pizzicato, med en effektiv rytmegitaraktig 
effekt. Slår an fyldige, mystiske, nærmest uraktige 
klangbilder. Men er også melodibærende, særlig i et 
instrumentalnummer som dette.

Med rikelig rom til sine medmusikanter, særlig får 
Seim velkommen anledning til å skinne i Henriksens 
fravær. Resten av konserten er imidlertid Langeland 
i front også som vokalist. For konserten fungerer 
også som inngang til jubileumsåret for skogsdikter 
(og tømmerhogger) Hans Børli (1918-1989). Tekster 
Langeland har befattet seg med helt siden utgivelsen 
«Har du lyttet til elvene om natta?» (1995), som for 
øvrig også innledet hennes samarbeid med bassist 
Jormin. 

Det var også Børlis tekster som var rammeverk for 
den første utgivelsen til hennes nåværende ensemble, 
på ECM-debuten «Starflowers» (2007). Og det er 
disse tolkningene som er utgangspunkt for resten av 
konserten, i levende og dynamiske versjoner. Hvor 
for eksempel «Elghjertet» (med lydmalende døds-
rauting fra Seims horn) pares med (finskspråklig) 
tekst fra samlingen av Kaisa Vilhuinens (1855–1941) 

runesanger, hentet rett over den muligens ganske 
kunstige grensen (i hvert fall kulturelt sett!) til den 
svenske Finnskogen. 

«En slags Finnskogen-blues,» som Langeland sier 
det i en av konsertens sjarmerende uformelle, men 
samtidig kyndig informative og i mange tilfeller 
tankevekkende verbale mellomspill. Ikke minst  
gjelder dette den komprimerte tekstanalysen av 
Børlis «Getsemane» (et helt ferskt tilskudd til 
repertoaret som faktisk får urfremførelse denne 
søndagen). Hvor det kritiske blikket på menneskets 
trang til å dikte seg selv inn i naturen fremheves 
som en sentral tråd i Børlis dikterskap. 

Mens naturen ufortrødent går videre, selv i det mest 
dramatiske øyeblikk i vår kristne kulturhistorie, 
altså korsfestelsen. I grunnen et slående moderne 
perspektiv, en økofilosofisk tilnærming man hører 
tydelige ekkoer av i samtiden, for eksempel i ferske, 
bejublede konseptplater fra Susanne Sundfør og 
Björk.

For jo da, dette er i høyeste grad musikk bygget på, 
av og med idéer. Samtidig er disse idéene effektivt 
uttrykt på et vis som gjør dem svært tilnærmelige 
som ren musikk, som ren lyd. Om ordene i Børli-
teksten skulle gå over hodet eller passere med et 
skuldertrekk, blir Starflowers-tolkningen av «Sus i 
myrull» i kraft av selve de musikalske valgene, både 
i arrangement og i improvisasjon, en pedagogisk 
leksjon i kunsten å lytte, som drar selv den relativt 
ukyndige inn med hypnotisk rytmikk, før lydbildet 
åpnes for et dypdykk inn i nyansene i klangbildet.  
En «folkemusiker» som høytidelig deklamerer norsk 
«distriktspoesi», sammen med en gjeng skandinavisk 
statsstøtta jazzmusikere – på papiret låter jo dette 
som en nærmest ondsinnet parodi på en kunstig, 
kulturstøttemiddel-avhengig og sedat «folkelig» 
kultur. Men slik det faktisk låter, som vibrasjoner 
i et kirkerom dypt inni Finnskogen en søndag i 
januar, fremstår det snarere som et usedvanlig 
vakkert argument for våre skandinaviske modeller 
på området, i hvert fall når de blir anvendt av 
kunstnere på dette nivået. 

Og til slutt haster representanten for menighetsrådet 
opp på den provisoriske scenen og oppfordrer 
publikum til å forsyne seg med kaffe og bakst, men 
også stoppe opp på vei ut, for å snakke litt sammen 
om det vi nettopp har hørt. En aldeles forbilledlig 
oppfordring, som vi selvsagt både følger (og tar med 
oss hjem og videre). 

Forfatter og foto: Martin Bjørnersen
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GPS: 60O25’30.5”N12O24’06.5”E

FINNSKOGEN KRO OG M0TELL
Tlf. + 47 901 75 084 

www.finnskogen.no – eva@finnskogen.no

VELKOMMEN TIL 
FINNSKOGEN KRO OG M0TELL

Finnskogen er unik og må oppleves!
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VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX
STEGMATER

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

STEGMATER SKOGVINSJ

NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

STEGMATER
NEDSENKBAR OLJEVARMER

V-MATIC

VEDMASKINER RISKNUSER

DRILLFORMFRES HENGER

HARDOX

VEDMASKINER

DRILLFORMFRES

V-MATIC

Der detaljene teller!

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

Vi skaffer det aller meste  
av utstyr til jord og skogbruk

Tlf.: 95 00 47 83
snekkertjenester

gartnerarbeid

graving

vaktmester  
tjenester

Sammen er vi sterke!

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

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

Dette holder sagbrukskvalitet!

STEGMATER 1

Stegmater 1 med frammatningsbord og lagringsbord Stegmater 1

FrammatningsbordPåhengsrulle Vedkeratt 4m

Glåmdal Maskin AS • Industriveien 21, 2261 Kirkenær  

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

Vi forhandler  Tajfun ved-
maskiner  og vinsjer!
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Frivillighetens Hus, 
Brannstasjonsveien 
1, 2260 Kirkenær
Ring Line 976 78 069 
eller stikk innom. 

BEGRAVELSESBYRÅET 
Ann Kristin Harbosen AS 
tlf 924 46 373 døgnvakt

Sole Blomster AS
Blomster til 

alle anledninger.

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

oppussing, bolting ,og oppretting av 
gravminner.

Flisa steinindustri a/s
Knappumvegen 209  2270 Flisa 

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

Tlf.: 62 94 83 20

F R I S Ø R S E N T E R

2260 Kirkenær - Tlf.: 62 94 70 60
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2260 Kirkenær
Telefon 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

E-post: post@sandermoen.no

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

 33Grue menighetsblad nr. 5 • 2012
Nyt førjulstiden!

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

-se vår nettside for våre arrangement-

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

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

barnehage, skole og ungdomsskole.

Ta kontakt
Lisbeth Moe 40 02 83 41

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

Catering til alle anledninger
2260 Kirkenær 
Tlf: 62 94 66 66
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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

I konfirmanttia har vi blitt litt kjent med kristus- 
kransen. Den er laget av en svensk biskop som heter 
Martin Lønnebo, han lagde kransen som et hjelpe-
middel til bønn. Man kan ha den rundt håndleddet 
eller i lomma og ta den frem da du trenger den. 
Den består av 18 perler og hver perle har hver sin 
betydning og kalles også for livets perler.

KRISTUSKRANSEN

Stillhetsperler

Gudsperlen

Håpsperlen

Nattperlen

Hemmelighets-
perlene

KjærlighetsperleneGledesperlen

Ørkenperlen

Dåpsperlen

Jeg perlen
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De to bilden er nesten like. 
Finner du de fem feilene på 
bildet nedenfor?FINN 5 FEIL
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Lørdag 2. desember 2017 var det 16 stk 10 
åringer samlet i Grue Finnskog Kirke.

Det var et tett program da 16 tiåringer samlet seg 
i Grue Finnskog kirke for å overnatte i kirka. Vi 
startet med en samling og snakket sammen om 
advent og Jesu fødsel. Så fikk vi besøke tårnet og 
prøve kirkeklokkene. De lager veldig høy lyd…..
Det er mange skatter i kirka, både av symbolsk 
betydning og utsmykking. Og sannelig fant vi ikke 
en skatt med smykker og gullpenger også ;) 
Det ble tid til både film og som seg hør og bør 
godis, lek og adventverksted i løpet av lørdagen 
og søndagen.  

Noen som går på speideren lærte oss en morsom 
lek…. og sannelig fikk vi opp juletreet og fikk 
pynta det også. Der ble det skikkelig teamwork! 
Vi måtte til og med ta prekestolen i bruk for å få 
opp stjerna. Flinke foreldre stilte opp med mat-
laging og både foreldre og andre frivillige + to 
konfirmanter  stilte opp rundt arrangementet.   

Dere må dersverre bare se for dere hvor fint vi 
hadde da alle bildene som ble tatt under lys våken 
denne gangen dessverre gikk tapt, men heldigvis 
så var Solungavisa der og tok noen bilder så 
kanskje dere så oss der? Håper det…

Tusen takk til alle som var sammen med meg 
denne helga, jeg hadde det veldig gøy.Håper jeg 
ser dere igjen ved en senere anledning.

Hilsen Anita trosopplærer 

HEI ALLE BARN SOM FYLLER 8 ÅR I GRUE 2018
Følg med for snart vil du få en 
hemmelig invitasjon i posten. 
Den 3. og 4. mars er det nemlig: 

Dere andre som lurer på hva dette 
er, kan komme på gudstjenesten 
søndag 4. mars kl. 11. 00 for å høre 
og se hva vi har gjort.

Velkommen!
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Ungdommens kulturmønstring ble nok en gang 
arrangert i Grue. Teatersport med improvisasjon, 
skating, flotte sangnummer og Hiphop var bare 
noe av det de  om lag 60 deltakerne viste til sine 
foreldre og andre under en forestilling på Grue 
barne- og ungdomsskole her forleden.

UNG KULTUR MØTTES IGJEN
Tekst og foto: Per Chr. Uggerud

Babysanggudstjenesten i Våler 7. desember 2017
Det ble holdt avsluttende gudstjeneste for 
babysang i Solør i Våler kirke. Barn og voksne fikk 
vandre rundt i kirka på ulike stasjoner, det ble 
servert felles lunsj til slutt.

1. Her får de kjenne på vannet i døpefonten.
2. Spennende med lystenning.
3. Det vakreste Gud har skapt.

Babysang

Bønn
Myhre/Hovland

Måtte du alltid se striper av lys
over veien du går.
Måtte du alltid ha kraft til å bære
den motgang du får.
Måtte du lykkes når terningen kastes
og skjebnen er blind.
Og måtte du alltid forbli
ung i sinn.

Måtte du alltid ha noen som blir
når du trenger dem mest,
noen som er der og deler en hverdag
såvel som en fest.
Ja, måtte din ensomhet aldri bli større
enn det du kan ta.
Og måtte du selv, som venn,
være god å ha.

Måtte din frie tanke
undres og søke på ny og på ny.
Og måtte ditt hjerte banke
for alle som trenger ly.
Ja, måtte du alltid ha evne til kjærlighet-
og til å gi.

Måtte du alltid få styrke og mot
til å reise deg opp
hver gang et sviende nederlag brenner
i sjel og i kropp.
Måtte du alltid ha evne til kjærlighet - 
og til å gi.
Da har du selv fått en gave i livet.
Da settes du fri.

Da settes du fri.

1
2

3
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Grue menighets diakoniutvalg består av driftige - men 
godt voksne mennsker fra alle  kretsene «på bigda».
Styret er for tiden sammensatt slik: 
Leder: Gerd Saxrud
Kasserer: Kari Høiby
Sekretær: Laila Sagerud
Styremedlem: Asbjørg Hansen og Reidun Skyrud
Fra mhr.: Jorunn Tveter Hansen- Gaard og Arne H. 
Andersen  

Diakoniutvalgets hovedaktiviteter er hyggetreff  i kirke-
stua  på Kirkenær 1. tirsdag hver måned – med unntak 
av sommermånedene – og fra kl. 11. 00 til ca. 13.30 – 
14.00. Da er det allsang /underholdning fra egne rekker 
eller inviterte gjester. Som regel – hvis soknepresten har 
mulighet til å delta – får vi en refleksjon over nær-
liggende bibeltekst, eller vi kan få en liten andakt fra en 
gjest eller egen deltaker.
 
God lunsj med påfølgende kaffemat av «alle de slag», 
før internt loddsalg – årer – med mange fine gevinster.
En ny avdelig med allsang /underholdning følger som 
regel deretter før utvalgets leder takker for oppmøtet 
og ønsker vel hjem.  
 
Det praktiske arbeidet ved hyggetreffene er fordelt på 
grupper medhjelpere fra Kirkenær, Vestsiden, Tjura og 
Namnå, som hver har sine ansvarsperioder. Hver siste 
tirsdag i måneden har intensjonen vært å ha hyggetreff 
på rosa eller blå avdeling på GAS (som regel blå avd.). 
Også da med et lite innslag fra soknepresten. Ved jul/
lucia og påske er det litt ekstra bevertning/arrangement.
 
Diakoniutvalget har også sine kretskontakter som bl. a.  
har som oppgave å hedre jubilanter fra fylte 80 år og 
hvert 5. år videre oppover – med en blomsterhilsen – så 
sant det ikke er sagt nei til slik oppmerksomhet. 
(Det er behov for flere kretskontakter).

Av spesielle arrangement som diakoniutvalget steller 
til er en årlig sommertur til besøksmål i overkommelig 

avstand for en dagstur i nærområdene. Det busses til og 
fra døra til reisemålet, serveres god middag og gjerne 
en kafferast med egen kakeservering. Kostnadene til 
turen subsidieres med overskudd fra loddsalget, slik at 
deltakernes egenandel blir svært behagelig. Etter dette 
blir det en pause til oppstart i oktober.

Hyggetreffene i kirkestua besøkes jevnlig av 20 – 35 
personer hver gang, og er således av stor betydning i 
det sosiale livet til oss som kan kalles «godt voksne». 
Noen i styret og arbeidsgruppene føler at arbeids- 
kapasiteten er blitt noe mindre og kunne ønske avløsning 
av yngre krefter. Det er ikke krav om at en må være 
pensjonist for å bli med i utvalget.
 
Så derfor:
Ta kontakt med styreleder hvis dette kan være 
interessante aktiviteter for deg. 

For øvrig vil det kunne gis flere opplysninger ved 
menighetens årsmøte i mars.

Av besøk og aktiviteter i 2017 kan nevnes:
Sonny Økstad med solosang, Tore Hestbråten med dikt 
og småstubber fra livet, Liv Banken, Edel Sillerud, og 
representanter fra Frelsesarmeen flere ganger.

Spesielt dette året var feiring av utvalgets 35 – års 
jubileum for kontinuerlig drift - med besøk av Tommy 
Michaelsen og Rita Engebretsen, tidligere sokneprest 
Åge Hval med kone og initiativtakere til oppstarten av 
diakoniutvalget i Grue. Så vidt vites, er vårt utvalg det 
eneste i sørfylket som har drevet kontinuerlig siden  
oppstarten.

Tenk over om DU kan være med å holde driften i 
gang videre. Ta kontakt med leder, eller forhør deg på 
kirkekontoret.

Arne H. Andersen

DIAKONIUTVALGET I GRUE HOVEDSOKN
EN PRESENTASJON AV AKTIVITET OG  DAGENS STYRE OG HJELPERE



20. januar var det igjen duket for Gruegalla 
– som det virkelig svingte av.

- Håper dere sitter godt i stolen, sa konferansier 
Mette Fossum til publikum etter åpnings- 
nummeret til danseren Lars Henriksen.

Husbandet, Sinikka Langeland, Kristin 
Jenssveen, Grue Finnskog Sangkor, Glåmdal 
Storband og Isabel Aurbekkholen var andre 
som viste fram hva de kunne.

Kulturstipendvinnere var Ola Magnus Gjermshus 
og Marianne Hetland. Gruegallaens første 
ærespris gikk fullt fortjent til mangeårig rektor 
i Kulturskolen – Velaug Røe.

Synlighetspriser fikk Grue Ils K3-håndballag 
som virkelig setter Grue på kartet, Ole Harald 
Løvenskiold Kveseth som satte uoffisielle 

verdens-rekorder i både kvisting og kjedebytte 
på motorsag, og alle de flinke løypekjørerne 
som ble ekstra rost av ordfører Wenche Huser 
Sund.

Grueprisen fikk Einar Korbøl for så vel opp-
finnermessa og sommer-ingeniørskolen som 
for sprelske påfunn under Finnskogdagene, 
vært skuespiller i ‘Spelet om innvandrerne’,  
og aller sist – curlingbane i Bergesida på 
Kirkenær.

Årets bedrift ble Grue Sparebank som i løpet 
av de siste 10 åra blant annet har gitt 20 
millioner kroner som gaver til små og store 
aktiviteter og prosjekter i Grue.

Vel 200 personer fulgte gallaen fra salen, og 
det ble servert kortreist mat laget i stand på 
Opaker gård.

GRUEGALLA DET SVINGTE AV
Idé og foto: Per Chr. Uggerud
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Kanskje
- Kom, sier presten, - for alt er gjort ferdig!  
Men jeg er en tviler, - jeg er ikke verdig
å nyte Hans legeme og blod.   
Jeg ser mange andre som kneler der framme, 
men følger jeg dem, gjør jeg dette til skamme;  
jeg er verken ren eller god.

Den levende troen som råder hos somme, 
den kjenner jeg ikke, og mon vil den komme 
før dagen og livet er endt? 
Så går jeg da her og funderer og venter, mens 
andre tar mot sine sakramenter – 
kanskje fra himmelen sendt?

av Tore Hestbråten

Som utsending for «Nei til atomvåpen», var jeg 
tilstede i FN sist sommer, da et klart flertall av 
verdens land undertegnet traktaten som forbyr 
atomvåpen. Men SKAMMENS PLASS i FN, Norges 
plass sto tom. 

Regjeringen, representert ved utenriksminister Børge 
Brende, kalte ICAN-aktivistene for «populister». 
Han sa at vedtaket  i FN, var «en blindvei og et slag 
i luften».

Jens Stoltenberg i NATO, mener at forbudet mot 
atomvåpen «…undergraver de framskrittene vi har 
gjort innenfor nedrustning” Hvilke fremskritt han 
viser til, er ukjente i en verden der det finnes 

15 000 atomvåpen.

Fredsprisutdelingen i Rådhuset i dag var en sjelden 
sterk seanse. Det var tydelig for alle at statsminister 
Solberg følte seg ukomfortabel. Det er fordi hun og 
andre norske atompolitikere står på feil side.

Regjeringen, Arbeiderpartiet,  som også er mot for-
bud, NATO samt atommaktene og deres haltende 
trommeslagere representerer fortidens politikk.

Hånfliret og skjellsordene  fra atom-
tilhengerne er i ferd med å  forstumme. I Rådhuset i 
dag ble de avkledd for alvor.

Politikk kan være komplisert. Men dette spørsmålet 
er enkelt. Menneskene eies ikke av myndighetene. 
Myndighetene tilhører folket. Et stort flertall 
i Norge og ellers i verden vil ha et forbud mot 
atomvåpen.

Verdens folk velger liv fremfor død.

Fredsprisen til ICAN er en seier for oss som slåss 
mot terrorvåpnene. Det er samtidig et sviende ned-
erlag for fortidens livsfarlige politikk. Vi skal tvinge 
dem til å snu. Og nå fortsetter arbeidet med stor 
entusiasme. Over arbeidspulten min henger et sitat 
fra den danske lyrikeren Carl Scharnberg:

Det lyder slik:
”Er du i tvil om hva du skal velge og gjøre. Lytt 
da til rådene fra bankdirektørene og våpen-
fabrikantene. Ta deretter det stikk motsatte 
standpunkt”.

Erling Borgen

KJÆRE VENNER:
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KIRKEÅRET

LITURGISK FARGE PÅ SPESIELLE DAGER
Hvitt - Maria budskapsdag, Sankthans (Jonsok), 
Mikkelsmesse, Allehelgensdag, andre helgendager.

Rødt - Stefanusdagen (2. juledag), Aposteldagen 
(6. søndag i treenighetstiden), Olavsdagen (Olsok), 
andre martyrdager.

Fiolett - Bots- og bønnedag.

Grønt - Høsttakkefest, Skaperverkets dag.

Grønt eller kirkeårstidens farge - 1. mai, 17. mai, 
Samefolkets dag (6. februar).

LITURGISK FARGE VED KIRKELIGE HANDLINGER UTENOM 
HOVEDGUDSTJENESTEN
Dåp - Hvitt eller kirkeårstidens farge.

Konfiramsjon - Rødt, hvitt eller kirkeårstidens farge.

Vigsel - Hvitt.

Gravferd, skiftemål og sørgegudstjeneste - Fiolett.

For kirkeårets dager med dato for inneværende år, gå 
inn på www.kirken.no

DE LITURGISKE FARGENE:
Hvitt eller gyllent er fargen for Kristus-høytidene, for renhet, fest og glede.
Fiolett er fargen for forberedelse, bot og sorg.
Rødt er fargen for Ånden og kirken, blod, ild og martyrium.
Grønt er fargen for vekst og livskraft.
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Tradisjonelt er fastelavn siste festdag før 
fastetiden. Selv om fasten bygger på Bibelen, 
er det ikke så utbredt å faste i dag. En moderne 
utgave av fasten kan likevel dukke opp i 
enkelte miljøer der man tar farvel med kaffe, tv 
eller Internett. For faste dreier seg ikke 
bare om å la være å spise, men om å rette opp-
merksomheten mot Gud.

Til fastelavn kunne man kle seg ut og lage 
skøyerstreker. Med askeonsdag startet alvoret - 
og man ble tegnet i pannen med et kors av aske 
som symbol på ydmykhet og på at et hvert 
menneske skal dø. Fastelavn er ikke i seg selv 
en bibelsk høytid, likevel feires dagen i kirkene. 
Fastelavn er nemlig inngangen til fastetiden - og 
fasten kjenner vi fra Bibelen. Men faste er mer 
enn bare å skjære ned på kaloriene, eller å leve 
på vann og brød.

Faste er kommunikasjon med Gud 
I Det gamle testamentet er faste først og fremst 
en måte å henvende seg til Gud på, for eksempel 
ved å vise anger eller for å mildne Guds vrede. 
Kong David faster forgjeves da hans sønn ligger 
for døden (2 Sam 12,16-23). I Jonas bok redder 
innbyggerne i Ninive byen sin ved å faste. Gud 
hadde nemlig besluttet å tilintetgjøre den på 
grunn av menneskenes ondskap (Jona 3). I Det 
gamle testamentet er altså faste en form for 
kommunikasjon med Gud - på samme måte som 
også bønn er det.

Jesus faster 
I det nye testamentet kan vi lese om faste i 
forbindelse med Jesus, men Jesu faste beskrives 
på to vidt forskjellige måter: På den ene siden 
blir Jesus straks etter sin dåp ført ut i ørkenen 
av engler (Matt 4,1). Der faster han i 40 dager 
for å forberede seg til sitt virke på jorden. Det er 
i ørkenen at Jesus blir fristet av djevelen. På den 
andre siden forteller Det nye testamentet at Jesus 
og disiplene ikke fastet regelmessig. Det var i 
strid med de jødiske spisereglene. Johannes 

døperens disipler kommer til og med og spør 
hvorfor Jesus og hans disipler ikke faster slik som 
de selv og fariseerne gjør. Jesus svarer at bryllups-
gjestene ikke skal sørge så lenge brudgommen er 
hos dem (Matt 9,15). Fasteritualet er et uttrykk 
for sorg og anger, men mens Jesus er blant disi-
plene er det derimot tid for fest.

Jesajas syn på faste
Jesaja peker på at fasten kan være et ytre hykleri. 
Det er absolutt ikke det Gud ønsker av mennes-
kene, sier han. Nei, den fasten som betyr noe for 
Gud er at man yter rettferdighet og behandler 
den fattige ordentlig (Jes 58,3-6). Det er nok mer 
uttrykk for en sosial kritikk enn for en avvisning 
av fasten i seg selv.

En slik faste vil Gud ha 
Jesus gir til og med anvisninger for hvordan 
man bør faste: Man skal ikke gjøre som fari-
seerne og gå rundt med en dyster mine slik at 
alle kan se at de faster, men man skal faste i det 
skjulte (Matt 6,16-17). Fasten er kommunikasjon 
med Gud og ikke med mennesker. Det er altså 
ikke fasten i seg selv det er noe i veien med. Men 
hvis man skilter med den, for at andre skal se 
hvor from man er, da skrumper fromheten inn og 
det ender med et ytre hykleri, som også Jesaja
kommenterer.

Faste
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Vær beredt 
Som Jesu fastetid i ørkenen varer også den 
kristne kirkens faste i førti dager. Det er perioden 
fra fastelavn til påske. Fastetiden er altså en 
forberedelse til påsken på samme måten som 
adventstiden er en forberedelse til julen.  
I fasten er det meningen at man skal skru ned 
forventningene til den materielle verden og 
forberede seg til å ta imot påskens budskap. 
Fastens liturgiske farge er lilla på samme måte 
som adventstidens. Den lilla fargen står både for 
bot og forventning.

Kors av aske 
Det har vært mange tradisjoner omkring fasten - 
både verdslige og kirkelige. I Norge har vi holdt 
fast på selve fastelavnsfesten, blant annet med 
fastelavnsboller med krem. I gamle dager var 
denne dagen opptakten til fasten og man kunne 
derfor tillate seg det meste og beste. Blant annet 
skulle man spise godt, for i fastetiden skulle man 
ikke spise kjøtt, og perioden sto ellers i avholden-
hetens og askesens tegn.

Til fastelavn kunne man kle seg ut og lage skøyer- 
streker. Men med askeonsdag startet alvoret - og 
man ble tegnet i pannen med et kors av aske som 
symbol på ydmykhet og på at ethvert menneske 
skal dø. Asken stammet fra forrige års brente  
palmegreiner etter feiringen av palmesøndag. I 
Den katolske kirke feirer man fortsatt askeonsdag.

Finn fokus 
Faste er ikke særlig utbredt i Norge i dag. Vi 
kjenner begrepet først og fremst fra den muslim-
ske høytidsmåneden Ramadan hvor man faster 
fra soloppgang til solnedgang i en måned, eller 
kanskje også fra fastekurer i helsesammenheng.

I Den anglikanske kirken er det blitt vanlig at 
man unnlater å drikke f.eks. kaffe eller spise 
sjokolade i fasteperioden, og det skjer også i 
noen miljøer i Norge. Andre skjærer ned på tid 
foran fjernsynet, PC-en eller noe annet som man 
ellers bruker mye tid på, og som kan fjerne fokus 
fra det som egentlig er viktig. Fasten er nemlig 
ikke så mye et spørsmål om å spise eller ikke 
spise, men om å rette oppmerksomheten mot Gud.

Nå har vi eti ribbe
og riskrem er færtært,

nå skær vi liksom 
hvile æss

frå julematen litt,
etter rakfisk, sylte, pinnekjøtt

og øl og dram og vin,
tær vi nå eitt glas med farris

itte meire akevitt.

På julematen veinnter vi 
og det skær bli så bra,

meinn det vi itte skjønner
er at vi magamål må ha,
så førstedagen etterpå 

vi sliter alle mann,
med maga som ser

ut som einn oppblesi ballong.

Nå veinnter vi på nittår
og eta det skær vi,
vi propper æss med 

drekke og mat tå alle slag,
og 1 januar blir det 

vatten brød og grønt,
tæill neste jul vi kjører 
med samma etestri.

Julegilde
av Torill Ellinor Rønningen
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Trekningslister

TREKNINGSLISTE DE ELDRES VENNER

Pizza  Eli Anne Gottenborg
Pizza  Aina Briskerud
Gavekort Åke Ollsson
Gavekort Turid Tenåsen
Hårpleie fra Mette´s Berit Tilley
Kransekake Elisabeth Wølneberg
Håndkrem Inger Sandberg
Skjærebrett Jane Villander
Ryggsekk Solveig Furuberg
Refleksvest Grete L. Moe
Refleksvest Tove Ørbog
Fotbad Ella Luka
Gave  Annbjørg Kvalo
Bosnia Tøfler Berit Nøkleberg
Pledd  Turid og Leif Tenåsen

TREKNINGSLISTE 
«MØTEPLASSEN»

1. Else Asta Olufsen
2. Jan Ødegården m.fam
3. Henry Hansen
4. Paul Østby
5. Helga Forslund
6. Inger Lise Tveter
7. Jan Ødegården m.fam
8. Else Tryland
9. Jan Ødegården m. fam.
10. Lillian Korsmo
11. Kari Mette Velten
12. May Kristin Skara
13. Rolf Otto Furulund Lie
14. Rigmor Berger
15. Turid Tenåsen
16. Leif/ Reidar Meldal

TREKNING I GRUE HUSFLIDSLAG
JULELOTTERIET 2017

2 strikkehåndklær og klut Lina Østli
Røde votter Olav Støp
Blå votter May Langholmen
Grep votter Ragna Lysgård
2 par strikkesokker Lars Wold
Bok – Norske kofter Ingrid Morterud
Strikket skjerf Birgit Brøderud
Brodert julebrikke Henry Hansen
Brodert veggbilde m/ julemotiv May Langholmen
Brodert kaffeduk Inger Rønåsen
Nisse  Ragnhild Skoglund

LODDSALG HØST 2017 TREKNING DEN 28/11

1. Glassengel fra Rosmari Dahl Bok Nr3. 76.   Grete Komperudsbråten
2. Lampe fra Luxo Bok Nr1. 31.   Kitt Emilie Bradahl 
3. Ramme fra Perfect Home (Solveig Høgbrenna) Bok nr2. 11.  Turid Storli
4. Bilde fra Sandermoen Bok Nr2. 463.   Knut Lilleåsen 
5. Fiskars kniv,Brødkniv ergonomisk  ( FK butikken) Bok nr4. 110.  Randi Marie Ingebrigtsen
6. Skrutrekker med flere bits (Byggeriet) Bok nr3. 72.   Grete Komperudsbråten
7. Kjøkkenhåndkle, pyntehåndkle (Solveig Høgbrenna) Bok nr1. 20.  Jenny Bekkemoen. 
8. Kjøkkenhåndkle, pyntehåndkle, (Solveig Høgbrenna) Bok nr4. 41.  Gunn Eriksen
9. Glasslykt (Solveig Høgbrenna) Bok nr3. 107.   Elin Jellum
10. Mariuslue (Monica Bekken) Bok nr2. 120.   Marianne Bredesen 
11. Lothepuslue (Monica Bekken) Bok nr2. 243.   Grete Einarsrud 
12. Digital klokke. Bok nr1. 194.   Ann Kristin Bjørneseth 
13. Heklet baderomskurv (Solveig Høgbrenna) Bok nr2. 185.   Henry Hansen
14. Heklet baderomskurv (Solveig Høgbrenna) Bok nr4. 40.   Inger Marie Sankerud
15. Lyslykt (Nille) Bok nr1. 45.   Solveig Moland
16. Brikke i Hardangersøm (Laila Sorknes) Bok nr4. 127.   Guri Dalen
17. Pjona votter (Monica Bekken) Bok nr2. 275.   Mads Ottinsen
18. Hårpleieprodukter (Zaks) Bok nr3. 104   Elen Jellum
19. Brannteppe (Byggeriet) Bok  nr4. 52.   Ståle Østvold 
20. Herrestrømper ( Øss Kæra) Bok nr4. 125.   Solveig Høgbrenna
21. Lothepus lue (Solveig Høgbrenna) Bok nr3. 12.   Elisabeth Lien 
22. Lothepus lue (Solveig Høgbrenna) Bok nr4. 14.   Sverre Nordlie
23. Hånd/dusj såper (Apoteket) Bok nr1. 482   Inger Marie Sankerud
24. Vase (Inger Marie Sankerud) Boknr2. 148   Håvard Karlson

GRUE SANITETSFORENINGS 
KURVLOTTERI 2017 

1   Matkurv Oddvar Hansen
2   Matkurv Tindra
3  Gavekort-kurv Berit Sørlie
4  Gavekort-kurv Liv Sandberg
5  Utstyrs-kurv Mette Nordbeck
6  Lys og varme-kurv Marit Moe
7  Kaffe-/tekos-kurv Grete Einarsrud
8  Mors kurv Anne Thea Øverby
9  Nygiftes kurv Morgan Lie Melsnes
10 Fars kurv Lill Skyrud
   
Berit Steen og Kari Holmen
Rett trekning bevitnes. 21.11.2017
Arnfinn Brattli

HØSTLOTTERI 2017 
– GRUE REVMATIKERFORENING

Ragnhild Skoglund Gavekort 500,- kr
Laila Vestli Gavekort 250,- kr
Mette Brenna Gavekort 300,- kr
Eva Rolsdorph Gavekort 250,- kr
Vårin Gjørsvik Gavekort 200,- kr
Guri Gjermshus Gavekort 300,- kr
Else Seigerud Gavekort 300,- kr og sekk
Leif Dammen Gavekort 300,- kr
Judith Fjeld Pedersen Gavekort 250,- kr
Aasa Johnsen Gavekort 300,- kr
Sonja Stjernesund Gavekort 300,- kr
Thea Emilie Velten Berg Gavekort 300,- kr
Hans Gjermshus Gavekort Hairport
Marit Berg Bodylotion og Blomster 
   fra Sole
Bente Opsahl Sekk, Apotek og Service
Kai Salo Sekk
Anna Theresa Velten Førstehjelp
Mona Olsen Suppeboller
Reidun Johnsrud Garn
Magnhild Westad Klokke
Leif Meldahl Brillerens
May Skara Kaffetrakter
Lukas Gylterud Fruktkurv fra Kiwi
Eva Mellem Matkurv fra Spar
  
Rett trekning bevitnes:
Anne Britt Karlson, Lill Paulsrud og  
Marit Aasthorp Figved

GRUE SANITETSFORENINGS BASARBORD 
PÅ JULEMESSA 24. NOVEMBER 2017

Fotbad Kari Holmen
Gavekort fotpleie Stine M. Engebretsen
Gavekort fotpleie Astrid Gjedtjernet
Hadelandsnisse Målfrid Holtet
Gode Ønsker konfekt Liv Foss
Brikke + kjeleunderlag Grete Nymoen
To smånisser, Hadeland Ane Sandnæs
Matkurv Eldbjørg Bjørklund
3 minijuletrær av tre Anette M. Engebretsen
Stor T-lysholder Åshild Holth
Luxolampe Astrid Gjedtjernet
Perfect Home tekanne Gry Heidi Hansen
Kjede Gry Heidi Hansen
2 par sokker Ruth Paulsrud
Gavekort på 500 kroner Bodil Smedsrud
Fruktkurv Karin Monsrud
Fruktkurv Britt Bråten
Dukke m/klær Reidun Meldahl
   
Rett trekning bevitnes 
Kirkenær, 24.november 2017 
Inger Lise Tveter og Britt Bråten



Takkeannonser

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk på 
min 80-årsdag.
Eldbjørg Bjørklund

Hjertelig takk for blomsten på min 80-årsdag.
Else Sandermoen

Tusen takk for skjønn asalea som jeg fikk i anled-
ning min 80-årsdag.
Sissel Thoresen

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

Tusen takk for blomsten på min 80-årsdag.
Jenny Berntsen

Tusen takk til Grue Finnskog menighetsråd og 
Grue Finnskog sanitets-forening for hyggelig 
hilsen og blomst på min 80-årsdag.
Gerd Tveter

Hjertelig takk til diakoniutvalget for nydelig 
blomst og hyggelig besøk på min 80-årsdag.
Solveig Neskvern

Hjertelig takk for den pene blomsten jeg fikk på 
min 85-årsdag.
Bjørg Marit Sandvik

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 
85-årsdag.
Sverre Sæthern

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
85-årsdag.
Else Thomassen

Takk for all oppmerksomhet på min 85-årsdag.
Dagfinn Sæther

Hjertelig takk for den flotte blomsten jeg fikk på 
min 90-årsdag 08.12.2017.
Leif Tørmoen

Hjertelig takk for blomsten på min 90-årsdag.
Ingrid Dahler

Takk for oppmerksomheten på min 90-årsdag.
Kåre Opsahl

Hjertelig takk for blomsten på min 95-årsdag.
Birger Moe

Hjertelig takk for blomsten jeg fikk på min 
80-årsdag.
Else Waalberg

Hagelaget på Skogen takker Grue Finnskog Me-
nighetsråd for gaven ved ofring i kirken.

Tusen takk for offergaven som ble gitt til 
«Knutepunktet i Grue».
Line Sandbæk, Daglig leder, Grue Frivilligsentral

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

Grue Finnskog Sanitetsforening
Hjertelig takk for blomsten vi fikk til jul.
Fra Anne og Alf Hansen

Til Maja Rismoens etterlatte.
Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til 
1.etg. i anledning Maja Rismoens bortgang.
Med vennlig hilsen
Grue sykehjem, 1.etg. v/Liv Anni Smestad, 
Teamleder
 
Til Marie Kjenslis etterlatte
Grue sykehjem avd. Soltun takker så mye for 
pengegaven i anledning Marie Kjenslis bortgang.
Vennlig hilsen ansatte på Soltun Grue sykehjem
Ved teamleder Anne Kari Bråten.

 29Grue menighetsblad nr. 1 • 2018



Døpte i Grue kirke
29. oktober 2017
Mio Nathaniel Berg Halvorsen f. 03.06.2017
Sofie Sandberg f. 09.08.2017
Emilie Engebråten Haugen f. 25.08.2017

4. februar
Olav Matheo Melvold Bråten f. 05.10.2017
Mathilde Bråten Bakåsmoen f. 09.10.2017
Thea Selnes Høgbrenna f. 29.10.2017

Døde i Grue sokn.
Marie Kjensli f. 1925
Anne Grete Aasheim f. 1955
Marit Synnøve Aas f. 1937
Frode Lerdal f. 1953
Kari Trangsrud f. 1940
Synnøve Berg f. 1932
Arne Nybakk f. 1945
Reidun Karin Jacobsen Østli f. 1946
Roy Erik Bjørnstad f. 1958
Gerd Solveig Dunderholen f. 1939
Otto Sletten f. 1934

Slekters gang
Randi Østberg f. 1920
Frida Johanne Aaseth f. 1928
Ester Pauline Korsmo f. 1925
Erik Harald Løvenskiold f. 1931
Johan Alfred Olsen f. 1946
Mary Botilsrud f. 1927

Døpte på Grue Finnskog
14. januar   
Tor Asbjørn Aker Sagen f. 30.09.2017

11. februar  
Ane Kristine Boger f. 27.10.2017

Døde på Grue Finnskog
Per Odd Lintorp f. 1935

Saksliste:
1.  Godkjenning av innkalling.
2.   Valg av møteleder, referent og  
 protokollunderskrivere.
3.  Årsberetning Grue Finnskog menighetsråd.
4.  Regnskap 2017.

Saker som ønskes behandlet må være styret i 
hende ved menighetsrådsleder Mikal 
Markussen, søndag 11. mars.

VEL MØTT!

Årsmøte
GRUE FINNSKOG MENIGHET, 

SØNDAG 25.03.18 - KL.12.15  
SVULLRYA - KIRKESTUA

Vi møtes i kirkestua umiddelbart etter 
gudstjenesten. Sakspapirer fås på 

kirkekontoret fra og med 26. februar. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 

må være oss i hende senest 3 uker før møtet.

Årsmøte 2018
GRUE MENIGHETSRÅD 

INNKALLER TIL ÅRSMØTE 
SØNDAG 11.MARS.



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

Sokneprest: Morten Stensberg Mobil tlf. 913 87 696 

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

Grue kirke:
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 Waalberg Mobil tlf. 412 85 183
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25. februar, 2. s. i faste
Luk 7, 36-50
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer: 
Knutepunktet.

4. mars, 3. s. i faste
Mark 9, 17-29
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Tårnagenter.

11. mars, 4. s. i faste
Joh 3, 11-16
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Menighetens 
årsmøte. Koret Shine deltar.

25. mars, Palmesøndag
Matt 26, 6-13
GRUE FINNSKOG KIRKE KL. 
11.00. Høymesse. Menighetens 
årsmøte. 

29. mars, Skjærtorsdag
Luk 22, 14-23
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Nattverdsgudstjeneste.
Måltid i kirkestua. Takkoffer: 
Kirkens bymisjon.

30. mars, Langfredag
Joh 18, 1-19, 42
GRUE KIRKE KL. 18.00.
Pasjonsgudstjeneste. Takkoffer: 
Mental helse.

1. april, Påskedag
Matt 28, 1-10
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høytidsgudstjeneste. Takkoffer: 
Trosopplæringsutvalget.

2. april, 2. påskedag
Luk 24, 36-45
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00.
Høytidsgudstjeneste.

15. april, 3. s. i påsketiden
Joh 10, 1-10
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse. Takkoffer: NMS.

22. april, 4. s. i påsketiden
Joh 13, 30-35
GRUE KIRKE KL. 11.00.
Høymesse.
Samtale med konfirmantene.
Koret Shine deltar. Takkoffer: 
Kirkemusikalskutvalg.

1. mai, tirsdag
Luk 14, 12-14
GRUE KIRKE KL. 11.00.
1.mai gudstjeneste. Takkoffer: 
Norsk Folkehjelp.

GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 13.00.
Luk 14, 12-14
1.mai gudstjeneste.

6. mai, 6. s. i påsketiden
Matt 7, 7-12
GRUE FINNSKOG KIRKE 
KL. 11.00.
Høymesse.

10. mai, Kristi Himmelfartsdag
Luk 24, 46-53
SKULSTADMOEN KL. 12.00.
Friluftsgudstjeneste.

Med forbehold om endringer.


