Nyheter om menighetsrådet i 2012
Ny trapp og gangveg inn til kirka
15.09.2012
Fellesrådet og menighetsrådet har bestilt ny trapp, rullestolrampe og steinlagt gangveg fra porten og bort til kirketrappa. Firmaet
Prøven Utemiljø har fått oppdraget som finansieres over Buvikenfondet. Karl Anders Prøven er nå i gang med arbeidet og regner
med å bruke ca 14 dager på jobben.

***

Husk menighetsmøtet på Matrand onsdag 30. mai kl 18.00!
28.05.2012
Mer informasjon lenger ned på denne sida (lagt ut 09.05.2012).

***
Grunnlovsendring i dag: Nå er vi ikke lenger ei statskirke
21.05.2012
Les mer hos NRK og Den norske kirke.
***

Takk for hjelpa!
12.05.2012
Ved firetida i efta var Vestmarka kirke nyvasket og skinnende hvit. Da hadde dugnadsgjengen lagt ned totalt 150 arbeidstimer.
Takk til alle som stilte opp; Kjell Øya med kranbil til å nå helt opp i tårnet, Repseth Auto som lånte ut liften sin, Bonnerud Farve med
alt som trengtes av kjemikalier – og vestmarkingene som stilte med arbeidskraft enten til selve vaskinga eller til fôring av de som
vasket. Et raskt overslag viser at innsatsen er verdt minst 65 000 kr. Med innleid arbeidskraft ville det sannsynligvis kostet mye
mer. Tusen takk!

***
”Dømning”: Vi vasker kirka utvendig
09.05.2012
Bonnerud Farve har sponset vaskemidler og menighetsrådet skaffer lifter og annet nødvendig utstyr. Nå trenger vi bare
arbeidskraft. Vi starter klokka 17 på fredag og kl 9 på lørdag. Sanitetsforeningen stiller med bevertning på lørdag og
menighetsrådet sørger for noe å bite i på fredag. Velkommen til et par sosiale arbeidsdager!
***
Felles menighetsmøte med Eidskog menighet
09.05.2012

Gudstjenesteordningen, den såkalte liturgien, skal fornyes og vi i menighetene får være med å uttale oss om hvordan
gudstjenestene skal være hos oss i framtida. For at ikke prestene våre skal måtte forholde seg til to ulike ordninger i de to
menighetene, er det bestemt at vi skal ha samme liturgi i hele kommunen. Det blir derfor et felles møte for medlemmene i
Vestmarka og Eidskog menigheter i Eidskog kirke onsdag 30. mai kl 18.00.
***

Vafler, lodd og ”Lille Petter edderkopp”
25.04.2012
Mellom 30 og 40 personer var innom på kirkestuebasaren fredag 20. april. Som vanlig var gevinstbordet så bugnende fullt at
loddselgerne knapt fikk plass til basarbøkene sine. Vaffelpressa og kaffetrakteren putret og gikk og Håkon og Eriane bidro med
allsang og solosang. Og takket være lille Kilma ble det et repertoar tilpasset alle aldersgrupper. Inntektene til Kirkestua ble på
15 700 kroner.
Menighetsrådet takker alle som har bidratt med gevinster, kjøpt lodd og hjulpet til under veis.

***

Kirkestuebasar
05.02.2012
Årets kirkestuebasar blir fredag 20. april. Loddsalget er i gang og gevinster mottas med takk!

***

Søndagskafé
05.02.2012
Søndag 26. februar er det Menighetsrådet som har ansvaret for søndagskaféen på Bygdehuset. Den dagen er det gudstjeneste kl
11.00 og da passer det fint å slå sammen kirkekaffen med kafé-besøk på Bygdehuset. Om det ikke blir for kaldt, blir det kanefart fra
kirka til Bygdehuset. To hester med sleder er bestilt! Søndagskaféen er åpen fra kl 12.00-15.00.

***

Varierende tidspunkt for gudstjenestene
05.02.2012
For at prestene i større grad skal kunne jobbe sammen er det lagt gudstjenester i Magnor og Vestmarka samme søndag med
klokkeslett 11.00 og 13.00. Det betyr at annen hver gudstjeneste vil starte kl. 13.00. Ordningen vil bli evaluert.

