
GRAVBERGET SOKN 

MENIGHETSRÅDET 

2438  GRAVBERGET      17.04.2012 

 

MØTEBOK 
Møte i Gravberget menighetsråd tirsdag 17. april 2012  kl. 14.30 – 15.30 

på Gravberget skole. 

 

Til stede: Bjørg Bråten, Reidun Rakotoirainy, Solveig Bjørnerud, Eva Olastuen. 

Forfall:  Rune Kørra, Ruth Skolegården. 

 

Sak 05/12: REFERATER  

1) Møtebok fra forrige møte  7/2-2012  (godkjent). 

2) Info fra Hamar bispedømmeråd vedr. bekjentgjøring av 

møter/arrangement mv. 

3) Regler for utleie av kirker 

4) Trosopplæringsreformen 2012/kriterier fordeling av midler mv. 

5) Lesepulten i kirken er ferdig malt. 

Vedtak: 

Referatene tatt til orientering. 

 

Evt: 1)  Eldreturen:  Besøk på Slottet. 

       Ved undersøkelse så viser det seg at Slottet stenger for omvisning den 15. august. 

       Turen ble i forrige møte satt til den 21. august. 

       Kan den evt. flyttes til eks. 14. august??????  Eller? 

       Det ble enighet om å prøve med tur den 14. august. 

 

       Eva sjekker med busssjåfør og slottet. 

 

 2)  17. mai  

       Gudstjenesten, bevertning, offer. 

        !7. mai blir som tidligere, med flaggheising, sang av Våler sangforening,        

       bevertning og gudstjeneste. 

        Offer til menighetsarbeide. 

 

 3)   Reparasjon av dør på uthuset ved kirken. 

Ei dør på uthuset hadde blåst opp i stormen som var ved juletider slik at den er 

blitt noe  skadet og må repareres. 

 

       Kirketjener har sagt seg villig til å reparere døra. 



 

 

4)  Sommerguiden i kirken har sagt fra at hun ikke kan ta på seg sommerguiding  

denne  sommeren.  

    Vi prøver å finne en ny sommerguide. 

    I ettertid av møtet så har Eva fått ordnet med sommerguid. 

 

5)              Det ble forslått at : 

 Det lages noen nye kort av kirken for salg. 

 Kassettene på norsk, engelsk og tysk overføres på CD 

 Presten ønsker seg ny hodebøyle i beige farge, ikke så stor og som er enkel i 

utformingen og sitter godt på hodet når hun snakker i kirken.   Dette i stedet for 

den sorte store bøylen. 

 

Eva snakker med Sørlie og spør om han kan fikse dette for oss. 

 

Eva Olastuen /s/        

Leder/ref. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


