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ÅRSBERETNING GRAVBERGET MENIGHETSRÅD  2015 

Gravberget Menighetsråd har i 2015 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 Ingfrid Norum  

Nytt menighetsråd fra 1. november 2015.       

   

Gravberget menighetsråd  har i 2015 hatt 5 møter,  14 saker er behandlet. 

I Gravberget kirke har det vært avholdt 5  gudstjenester med  til sammen  156 frammøtte 

personer.  Det har vært 2 musikkandakter med til sammen 42 personer. 

Det er avholdt 1 ungdomsgudstjeneste med konfirmanter og foreldre som gikk 

finnskogleden, 41 frammøtte. 

 Videre er det  utført  2  vielser ,  1 dåpshandling og 2 gravferd.  

I tillegg til dette så hadde menighetsrådet minnemarkering for Dag Frogner på begravelses- 

dagen hans, den ene kunstneren som har malt i kirken. Organist Arne Moseng og prest 

Ingfrid Norum deltok sammen med menighetsrådet i kirken.  

Våler sangforening deltok med sin dirigent Arne Moseng  ved 17. Mai – gudstjenesten og ved 

musikkandakten den 13. desember, 

Kirken har hatt besøk av 2 skoleklasser fra Åsnes ungdomsskole dette året. 

Julegudstjenesten var på julaften kl. 12.00 .  59 personer tilstede.  

Ida Kristin Kilen og  Peder Øiseth  deltok v/gudstjnesten med sang og musikk. 

Det er samlet  inn ved kollekt i kirken :    kr .  5.810,-  til menighetsarbeidet i egen kirke og  

kr. 1379,-  offer til andre. 

Taket på kirken er satt på nye fliser der det var falt noen av.  

 ”Eldreturen” for innbyggerne i Gravberget gikk dette året til  Oslo (Holmenkollen og 

Frognerparken) 25 personer deltok på turen. 

Kirken  (Veikirken) har vært åpen i hele juli 2015 + 2 helger i august med mange 

besøkende.Det har og vært mange busser med besøkende i mai-juni og august. 

Gravberget menighetsråd takker hjerteligst for gavene vi fikk til kirken i 2015. 

 

                          Gravberget menighetsråd   v/Eva Olastuen, leder 


