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   MØTEPROTOKOLL 

Møte  i  Gravberget menighetsråd  torsdag  30.10.2014 kl. 17.00 – 19.00  på Gravberget 

skole. 

 

Til stede:  Bjørg Bråten, Ruth Skolegården, Rune Kørra og Eva Olastuen. 

Tillegg:  vara Solveid Bjørnerud. 

   

REFERATSAKER:    09/14:     

1) Møtebok fra forrige møte.  Godkjent. 

2) Åpen Kirke i sommer.  Mange besøkende. 

3) Ny gjestebok til kirken innkjøpt. 

4) Skriv fra Hamar biskop:    vedr. forbønn for og kirkeofring til krigsofrene i     

     GAZA.     

 5)  Kirkerådet:   Visjonsdokument 2015 – 2018 

6)   Hamar Biskop:   Kirkens  TV-aksjon 2014 – vann forandrer alt. 

7)   Prost Halling:     Prostebesøk i Våler 23.09.2014. – Gravberget menighetsråd møtte på    

      møtet..  

8)  Eldreturen gikk til Prøysenhuset og Eidsvollsbygningen. 

9)  Staten og Den norske kirke – et tydelig skille – Høringsnotat   -  sokneprest Ingfrid   

      orienterte. 

10) Trosopplæring for Våler og Gravberget.  -  Sokneprest Ingfrid orienterte.  

 

Referatene  tas  til orientering 

 

SAK  10/14:   

VASK  OG  RENGJØRING   – GRAVBERGET KIRKE 

Gravberget kirke har ingen som tar seg av vask og rengjøring av kirken. 

 

I  juli mnd. når det er åpen kirke så vasker sommerguiden og menighetsrådet betaler for 

dette arbeidet.  

Likeså så vasker  sommerguiden god vaske før 17. mai hvert år. 

Men menighetsrådet kan ikke betale for vask og rengjøring over hele året 

. 



 

 

I  Gravberget kirke er det mye besøk,  det har vært 2 gudstjenester med konfirmanter og 

foreldre og med barnedåp, det har vært 2 konfimasjonsgudstjenester, 1 begravelse,   

5 vielser og mange besøkende 

Festspillene har vært med konsert og en god del turister og andre besøkende  har besøkt  

kirken her i høst.  Alt dette etter 1 . august. 

Det sier seg selv at en kirke med så mye besøk trengs å vaskes. 

Gravberget kirke er en av de 10 mest spesielle kirker i verden. Det er viktig at en slik 

kirke er ren og pen innvendig som utenpå. 

 

Vedtak: 

Gravberget menighetsråd sender saken til kirkevergen og ber om at midler til rengjøring av 

Gravberget kirke blir tatt med i fellesrådets budsjett for 2015. 

Enstemmig. 

 

Event: 

Alle helgen – minnegudstjeneste 2. november – Offeret går til Kirkemusikalsk arbeide. 

 Det blir kirkekaffe  m/snitter.   

Neste menighetsrådsmøte blir 4. desember. 

Gudstjeneste  7. desember. Offeret går til krigsofrene i Gaza. 

Fjøl med navn på de som har snekkret kirken skal synliggjøres. 

 

Informasjon: 

Kirkevalget 2015  med fremdriftsplan – skriv fra Hamar biskop 

Kirkevalget 2015 – nominasjon  og kandidater 

Forordnede gudstjenester – høring/frist 

Informasjonsakene  tas opp  i desembermøte.. 4. des. 

 

Rune Kørra /s/      Eva Olastuen /s/ 

sekretær       leder 

 

Kopi:  Prost Ø. Halling 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


