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MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 
 
År 2012, 31. mai holdt Våler menighetsråd møte i kapellet kl 16.00-18.30 

 

Tilstede:  

Svein Kynbråten, Torunn L. Syversen, Ragnar Thoresen, Arne Otto Øxseth, Åse L. Hansen og sokneprest Reidun 

Rakotonirainy. Forfall var meldt av Kjersti Svartholt (permisjon), Judith R. Stokkerud, og Ola Nystuen. 

Vara: Merete H. Astrup.  Dessuten møtte men.sekr. Heidi Gottenborg. 

 

Startet med befaring i kirkebyggene og på kirkegården, sak 19/12, hvor også kirketjener Geir Rivenes deltok. 

 

REFERATER 

 Møtebok 26.04. godkjent etter utsending pr e-post 27.04. 

Fellesrådet Møtebok 18.4. (e-post 4.5.) 

Bispekontoret Ny kirkeordning – prostivise samlinger i aug/sept. 2012 (e-post 10.5.) 

 Solør – Vinger og Odal, Vinger kirke 6. sept. Sett av datoen. 

Kirkeringen v/H.Vaaler Kirkeringen nedlagt, arkivmateriell avlevert kirkekontoret og  

 restbeløp overført Ny Våler kirke, forskjønnelse. 

Per Arnesen Redegjørelse fra menighetsråd. Forslag til svarbrev ligger vedlagt.  

 Etter forslag fra M. Astrup, valgte MR å behandle henvendelsen som sak 23/12. 

Enstemmig. 

 

SAK 19/12 BEFARING PÅ KIRKEGÅRD OG KIRKEBYGG 

Svein ønsker at MR starter med befaring på kirkegården og kirkebyggene hvor det ses på bl.a. generelt 

vedlikehold, utvendig maling av kapellet, universell utforming i kapellet og klokketårn. Det er ønskelig 

at kirketjener og kirkeverge deltar.  

 

Kapellet -universell utforming: Gulvlist på innsiden av inngangsdøra er bestilt og monteres. 

En del av østveggen på kapellet må skrapes og males. 

Bårehus/inngangsparti: Lyst og fint rom, men lite egnet for syning. Er ikke kjølig nok på sommeren, 

kjølerom ved VOS og Åsnes sykehjem benyttes enkelte ganger. 

Blomsterbedet ved inngangspartiet trenger luking og de 2 blomsterurnene bør beplantes og settes ved 

inngangsdøra. 

Driftsbygget: Mangler skilt og informasjon i VMB om åpent handikaptoalett samt grus til rullestol-

inngangen. Kirketjeneren trenger kjøleskap til sitt pauserom. 

Kirkegården: Smijernsgrindene forskyver seg pga. tele og steingjerdet. Disse skal justeres i flg Geir.  

Løse steiner fra gjerdet er en fare og holdes under oppsyn, evt. ordnes eller fjernes. 

Det er innkjøpt ny gressklipper og kirkegården er nå fint stelt. Det må tas kontakt med fester der hvor 

gravminnene står uforsvarlig skjevt og utgjør fare for sikkerheten. 

 

Vedtak: Befaringen på kirkegård og kirkebygg var nyttig.  Det ble satt opp noen punkter som 

menighetsrådet ønsker utbedret. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2 

 

 

SAK 20/12 DELEGASJONSREGLEMENT - MENIGHETSRÅD 

Tidligere tatt opp på MR-møte 26.04. i sak 17/12 Arbeidsutvalg for MR - fullmakter med følgende 

vedtak: ”Et utvidet AU bestående av leder, nestleder, Åse L. Hansen, prest og men.sekr. får i oppgave å 

utarbeide delegasjonsreglement for MR hvor det utarbeides mandat og retningslinjer.   

Enstemmig vedtatt.” 

Vedlagt ligger forslag til delegasjonsreglement for Våler menighetsråd. 

 

Forslag til vedtak:  

Våler menighetsråd vedtar forslag til delegasjonsreglement for Våler menighetsråd. 

 

Tidligere vedtatte retningslinjer for administrasjonsstyre i 1988 erstattes etter ny kirkelov i 1997. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok forslag til delegasjonsreglement for Våler menighetsråd. 

Åse L. Hansen ble valgt inn som representant i AU når vedtakssaker skal behandles.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 21/12 UTARBEIDELSE AV NY LOKAL GRUNNORDNING –  

NY GUDSTJENESTEORDNING 

I forbindelse med den nye gudstjenestereformen skal det utarbeides og vedtas en ny ordning for 

hovedgudstjeneste - lokal grunnordning i menigheten.  Et oppnevnt gudstjenesteutvalg holder på å 

utarbeide et forslag som legges frem til godkjenning i menighetsrådet.  Forslaget ettersendes. 

 

Våler menighetsråd legger ny lokal gudstjenesteordning frem til uttalelse i menighetsmøte 3.6. Reidun 

og Arne deltar med informasjon. 

 

Forslag til vedtak: 

Våler menighetsråd legger frem forslag til ny lokal grunnordning for menighetsmøte søndag 3.6. i Våler 

kapell etter gudstjenesten kl 11.00 

 

Vedtak: Våler menighetsråd legger frem forslag til ny lokal grunnordning for menighetsmøte søndag 

3.6. i Våler kapell etter gudstjenesten kl 11.00. Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 22/12 FORSLAG TIL REVIDERT DIAKONIPLAN 2012 - 2015 
Forslag til revidert diakoniplan for Våler menighet 2012-2014 legges frem til godkjenning.  

Se vedlegg. 

 

Forslag til vedtak:  

Våler menighetsråd vedtar revidert diakoniplan for Våler menighet 2012-2015 

 

Det ble foreslått noen rettelser fra men.rådet som men.sekretæren legger frem for diakonen. 

 

Vedtak: Forslag til diakoniplan sendes tilbake til diakoniutvalget med rettelser og saken tas opp til ny 

behandling på neste MR-møte. Enstemmig vedtatt. 
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SAK 23/12 REDEGJØRELSE FRA MENIGHETSRÅDET 
Våler menighetsråd avviste forslag til brev fra MR-leder J. Stokkerud på møtet 28.3. og saken (15.2.) ble 

dermed trukket.  

 

Brev fra Per Arnesen datert 13.5. hvor det ber om en redegjørelse fra ledelsen i Våler menighetsråd. 

 

Forslag til vedtak: 

Menighetsrådet støtter ikke brevet som i etterkant av møtet er levert rådmannen og beklager at leder i 

Våler menighetsråd, sammen med medlemmene S. Kynbråten og R. Thoresen, har gått ut over sitt 

mandat på vegne av Våler menighetsråd.  J. Stokkerud har i etterkant trukket sin tittel i brevet som leder 

i Våler menighetsråd. Leder har kun myndighet til å representere vedtak gjort i menighetsrådet. 
 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter ikke brevet som i etterkant av møtet 28.3. er levert rådmannen og beklager at 

leder i Våler menighetsråd, sammen med medlemmene S. Kynbråten og  R. Thoresen, har gått ut over 

sitt mandat på vegne av Våler menighetsråd.  J. Stokkerud har i etterkant trukket sin tittel i brevet som 

leder i Våler menighetsråd. Leder har kun myndighet til å representere vedtak gjort i menighetsrådet. 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

For Våler menighetsråd 

 

 

Svein Kynbråten  

Fung. leder  

 Heidi Gottenborg 

 Men.sekr. 

 

 

 


