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ÅRSBERETNING GRAVBERGET MENIGHETSRÅD  2013 

Gravberget Menighetsråd har i 2013 hatt denne sammensetning: 

Leder:  Eva Olastuen   Varamedlemmer: Solveig Bjørnerud 

Nestleder: Bjørg Bråten      Helge Østgård 

Sekretær:        Rune Kørra      Kjell Myrvold 

Medlem: Ruth Skolegården                                 Laila I.S. Enberget 

Fast Medlem: Sokneprest Reidun Rakotonirainy fram til 1. oktober 2013.   

Fra 1. oktober 2013:  Ingfrid Norum        

    

Gravberget menighetsråd  har i 2013 hatt 6 møter,  14 saker er behandlet. 

I Gravberget kirke har det vært avholdt 9   gudstjenester med  til sammen  319  frammøtte 

personer.  

 Videre er det  utført  2  vielser ,  3  dåpshandlinger og 1 gravferd.  Det har vært avholdt 3 

konfirmantgudstjenester i kirken med konfirmanter fra Våler. 

Våler sangforening deltok ved 17. Mai – gudstjenesten.  

 

Det ble avholdt gudstjeneste med Våler pensjonistforening 12.juni. 

Det er avholdt en ungdomsgudstjeneste med konfirmanter og foreldre fra Våler som gikk 

finnskogleden  i august. 

Sokneprest Reidun Rakotonirainy sluttet i stillingen til 1. oktober og hennes siste  

gudstjeneste i Gravberget var ungdomsgudstjenesten i august 2013. 

Ved gudstjenesten i Gravberget kirke  6. oktober ble Ingfrid Norum innsatt som ny 

sokneprest for Våler og Gravberget sokn  av prost Øystein Halling.  Soknediakon April Holten  

deltok også ved gudstjenesten. Kantoriet med sin dirigent/organist Arne Moseng deltok 

også. 

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på skolen. Våler menighetsråd og Gravberget 

menighetsråd var sammen om dette. 

 

Julegudstjenesten var på julaften kl. 12.00 . Peder Øiseth og Bjørge Verbaaen  deltok med  

musikk. 56  personer møtte. 

.  

 ”Eldreturen” for innbyggerne i Gravberget gikk dette året til Sollia med besøk i Sollia kirke.. 

Kirken  (Veikirken) har vært åpen i hele juli 2013 + 2 helger i august med mange besøkende. 



  

Det er samlet inn ved kollekt i kirken   kr.5760, -  av dette er offergave til menighetsarbeidet i 

egen kirke kr. 2637,- Resten er gitt til andre formål. 

Takene på kirken, kapell og redskapshus samt litt på noen vegger er blitt beiset høsten 2013. 

Menighetsrådet fikk 50.000 kr fra Statskog Glomma AS til beising av kirken og Våler 

kommune, formannskapet ga  kr. 75.000,- til samme formål. Gravberget menighetsråd 

betalte et overskytende beløp på kr. 8.100,-  for dette arbeidet. 

 

                            Gravberget menighetsråd   v/Eva Olastuen, leder 

 


