
GRAVBERGET SOKN 

MENIGHETSRÅDET 

2438  GRAVBERGET      14.06.2017  

    

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 Møte i Gravberget  menighetsråd  onsdag 14.06.2017  kl. 17.00  - 19.00  på Gravberget 

skole. 

 

Til stede: Bjørg Bråten, Ruth Skolegården, Kjell Myrvold, Eva Olastuen, Einar Vannebo. 

Vara:        Laila Ingeborg Sandmoen Enberget 

 

 

Sak 04/17: REFERATER 

1)  Skriv fra Hamar Biskop vedr. forordnede gudstjenester.  

2)  Fra Hamar Bispedømmeråd: Tisatt sokneprest i Våler og Gravberget sokn. 

3) Fra Hamar Bispedømmeråd: Tilskudd trosopplæring 1. termin 2017. 

Referatene tatt til orientering. 

 

Sak 05/17: LITURGI 

Henviser til ”Hovedgusdtjenesten i Våler og Gravberget 2012 – 2015” vedtatt 

mai 2012.  

I vår liturgi står at evangelielesningen hver gang skal avsluttes med; Gud være 

lovet for sitt glade budskap. 

En del evangelietekster er slett ikke et ”glad budskap” Spesielt gjelder det i 

fastetida. Derfor vil det være på sin plass enkelte ganger å utelate denne 

sangstrofen. 

Vedtak:  Liturgen avgjør om menighetssvar etter evangelielesningen skal   

benyttes . Menighetsmøte orienteres. 

   

Sak 06/17: LITURGI   -  HOVEDGUDSTJENESTEN 

Henviser til ”Hovedgudstjenesten i Våler og Gravberget 2012  - 2015”, vedtatt 

mai 2012. 

 

Det har kommet forslag  til endringer i liturgien  for hovedgudstjenesten vedr. 

plassering av dåp etter Gloria, en praksis som er mest brukt. 

Vedtak:  Gravberget menighetsråd vedtok  å flytte dåpshandlingen til etter 

Gloria . Liturgen har frihet til å variere hvilken form for fadervår som skal 

benyttes i den enkelte gudstjeneste og kirkelig handling. 



 

Sak 07/17: SØKNAD OM NY TYVERIALARM OG EN BOKS I SAKRISTIET I GRAVBEGET  

  KIRKE 

  Gravberget menighetsråd søker fellesrådet via kirkevergen om å få instalert 

  ny tyverialarm og en boks i sakristiet i Gravberget kirke. 

 

Alarmen har vært i ustand lenge.  Den går på om natta og på dagen selv om 

den er slått av. 

Det er også feil i en boks i sakristiet. Reperatør har vært i kirka for å ordne den 

flere ganger, men får den ikke til  fungere riktig. 

 

Det er viktig at tyverialarmen fungerer som den skal. 

 

Saken er tatt opp i fellesrådet. 

 

Sak 08/17: VEDR. FREDSHILSEN 

  Den gamle liturgiske tradisjonen med at også gudstjenestedeltakerne  

  Utveksler fredshilsen, er de stste tiårene blitt mer og mer vanlig i mange 

                          Kirker i verden. Fredshilsen  er det også anledning til i den Norske kirke. 

 

                         I andre del av fredshilsen kan liturgen eller en medliturg føye til: 

                         L/ML  La oss hilse hverandre med et tegn på fred. 

                           Menigheten hilser hverandre med et håndtrykk og kan si ”Guds fred” eller lignende ord. 

 

                        Slik kan gudstjenestedeltakerne uttrykke fellesskap i menigheten og vilje til å  

                        Leve i fred med hverandre.”La oss hilse med et tegn på fred” er valgt for at ikke  

                        noen skal kjenne det som en tvang å måtte si”Guds fred”  til den som står ved  

                        siden av en i kirkebenken.  Det kan gjøres med andre ord eller uten at en sier  

                        noe i det hele tatt – bare med et enkelt håndtrykk. 

                        Vedtak:  Menighetsrådet gikk enstemmig inn for dette. 

 

Orientering:    Busstur til høsten for eldre og andre. 

  Konsert  i kirka 6. august  (Festspillene)) 

  Sommeråpent i kirka i hele juli og de 2 første helgene i august. 

  Solveig Bjørnerud har sagt ja til  sommerguidjobben i år også. 

                           Menighetsrådet gir en gave på 500 kr. til Våler mniighetsblad.  

 

Eva Olastuen (sign) 

leder 

 

  

Kopi:  Prost Øistein Halling 



 

 

 

 

 

 

 

 


