
GRAVBERGET SOKN 

MENIGHETSRÅDET 

2438  GRAVBERGET      22.11.2012  

 

 

MØTEBOK 
Møte i Gravberget menighetsråd tirsdag 20.11.2012  kl. 18.00 – 1930. 

 

Til stede: Reidun Rakotonirainy, Bjørg Bråten,  Ruth Skolegården, Rune Kørra, 

     Solveig Bjørnerud. 

 

Saker: 

Sak 17/12:       REFERATER  

1)  Møtebok fra forrige møte  (godkjennes) 

2)  Konserten i kirken 11.11.2012  (vellykket) 

3)  Ref fra møte vedr. Solør prosti.  Brev fra møtet v/Harald Aanstad sendt 

Hamar Bispedømmeråd.  

Referatene tatt  til orientering. 

 

Sak 18/12: NY KIRKEORDNING  ETTER  2013 

Et refleksjonsdokument fra Kirkerådet til menighetsråd, fellesråd og andre kirkelige organer 

organisasjoner. 

Kirkerådet ønsker at flest mulig blir involvert i arbeidet med en ny kirkeordning. 

Vedtak: 

Menighetsrådet diskuterte og valgte å svare på følgende 3 spørsmål fra 

refleksjonsdokumentet.: 

Punkt 5.  Hvordan kan kirkeordningen støtte opp om menighetens oppgaver? 

Kirkeordningen må legges til rette slik at soknene blir ivaretatt med lokal bestemmelse og 

beslutningsmyndighet og gjenspeile at det er soknet som er den grunnleggende enheten. 

 

Punkt 6.  Hvor stor betydning mener dere at spørsmålet om organiseringen av kirken lokalt 

har  for kirkens framtid? 

Det er viktig at menigheten får engasjere seg og være med å bestemme. 

Derfor er dette svært viktig. 

 

Punkt  11.  Hvis det skal være to organer i framtiden, hvordan skal arbeidsdelingen mellom 

disse være? 

Menighetsrådene bør ha virksomhetansvaret.  Fellesrådet gi god informasjon til drøftinger i 

menighetsråd. 

Punkt 12 – 14 besvares direkte til nettadressen. 



Sak 19/12: TILSYNSRAPPORT 2012 GRAVBERGET KIRKE 0426/86/18   

Rapport fra Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS  - Forebyggende avdeling  av 29. 

mars 2012. 

Leder i menighetsrådet har fått kopi av rapporten.   

Saken diskuteres i møte.  

Vedtak: 

Menighetsrådet ber fellesrådet v/kirkevergen om at Harald Aandstad , en tidligere 

kirkeverge i Våler leies inn for å hjelpe til med å få ferdig et svar på rapporten slik at avvik 

og kommentarer blir bekreftet lukket.  Dette må gjøres i førsten av januar 2013. 

 

Sak 20/12:  EVENTUELT: 

Gudstjeneste julaften kl. 12.00  - offer til leger uten grenser     

2)  Årsmøte /gudstjeneste  17. febr. 2013  

3)  Gudstjenester 1. halvår 2013: 

17. februar   kl. 11.00   

24. mars   

17. mai  kl 10.00   

16. juni – 50 års konfirmantgudstjeneste kl.  11.00  (Våler) 

18. juni  - Pensjonistgudstjeneste  kl. 15.30  

   

4)  Offer 1. halvår 2013: 

 

17. februar-  Menighetsarbeide (eldretur) 

24. mars  -     Kirkens Nødhjelp 

17.  mai  -      Menighetsarbeide  

18. juni   -      Menighetsarbeide 

 

5)  Regnskapet pr. 30. 09. 2012 ble lagt fram og gjennomgått på møte. 

 

Rune Kørra/s/       Eva Olastuen/s/ 

Sekretær       leder 

 

Kopi:   Fungerende prost i Solør 


