
Nyheter fra menighetsrådet i 2013 

 

08.12.2013 

Nye gjenstander i kirkerommet 

Under dagens adventsgudstjeneste ble de nye prosesjonslysetakene og prosesjonskorset innviet. Disse gjenstandene er produsert 
lokalt og vil være i bruk under gudstjenestene framover. 

 

Korset av bjørk er laget av Arthur Evensen og Jonny Svendby, og foten er laget av Dagfinn Omberg. Lysestakene er laget ved 
Eidskog mekaniske verksted og glasskolbene er det Vivi-Ann Huse på glasshytta Blåst som har laget. 

 

Korset bæres inn i kirka for første gang. 
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Harald presenterer de nye gjenstandene. 

 

Korset settes i foten. 

 

Vivi-Ann overleverer lysholderne til Bettina og Harald. 
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Harald leser inskripsjonen på glasset. 

 

Ingen adventsgudstjeneste uten lystenning. Den sto Rolf og Bettina for. Rolf hadde også rolle som solosanger denne dagen. 

 

Det er alltid plass for smil og glimt i øyet under gudstjenestene til Harald og Bettina. 

*** 

21.09.2013 

Tunge tak i menighetsrådet 

Om mannfolka i menighetsrådet går litt krumbøyd noen dager, har det sin naturlige forklaring. Dagens dugnad var av det fysisk 
tunge slaget. Den gamle steintrappa ble gjort om til benker som besøkende på kirkegården kan sitte på. Foreløpig er benkene litt 
vaklete, og må brukes med forsiktighet, men med litt sement innunder, skal de bli stødige. 
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Alt går når man skyver i samme retning! 

 

Det var nok noen hundre kilo i hver steinblokk – noe hjulene på kjerra fikk merke. De punkterte som ballonger i et barneselskap – 
det ene etter det andre. 

 

Her lirkes nok et benkesete på plass. 

 

Dagfinn demonstrerer riktig løfteteknikk. En mann eller to ekstra på benken spiller liten rolle… 
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*** 

Granene langs parkeringsplassen er felt 

04.09.2013 

Menighetsrådet har fått mange henvendelser om at granene langs Kjerketråkka både var blitt stygge og for store. Før de ble enda 
større, og vanskelige å håndtere, har menighetsrådet i samråd med Kirkekontoret bestilt felling med hogstmaskin. Jobben ble gjort i 
dag tidlig. 

  

  

 

  

*** 

  

Den gamle trappa blir sittebenker 

22.08.2013 

Steinhellene som utgjorde den gamle kirketrappa ligger foreløpig i en haug ved parkeringsplassen utenfor Kirkestua. 
Menighetsrådet har i dag vært på befaring sammen med Marit fra Kirkekontoret. Det ble bestemt at det skal lages sittebenker av 
disse hellene, som skal plasseres utenfor kirkeveggene. Det blir en skikkelig vinkelsliper-dugnad på dette i slutten av september. 
Det ble også bestemt at haugene med masser bak uthuset skal jevnes utover, og kontaineren som står på parkeringsplassen skal 
flyttes bak uthuset. 
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*** 

Fin fredag i kirkestua 

29.04.2013 

Det var god oppslutning om årets kirkestuebasar, både av gevinstgivere, loddkjøpere og kaffedrikkere. Vestmarka Sangkor bruker 
kirkestua som øvingslokale og de holdt en konsert som takk for lånet. Dette var nok med på å trekke en del folk, for denne gjengen 
kan både synge og underholde. Også Eriane Svendby og Håkon Hauer bidro med fine musikalske innslag. 

Gevinstbordet bugnet som vanlig av smått og stort, nyttig og unyttig, blomster, fruktkurver, sjokolade og spekeskinker, håndarbeid 
og kunst fra dyktige, lokale utøvere. 

Totalt kom det inn over 17 000 kroner på lodd-, kaffe- og vaffelsalg. Pengene går til drift og vedlikehold av kirkestua. Takk til alle 
som bidro! 
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*** 

  

Kirkestuebasaren 

21.03.2013 

Årets kirkestuebasar blir fredag 26. april. Loddsalget er i gang og gevinster mottas med takk! 
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