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7. oktober 2015 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
Møtedato: 1. oktober 2015 på kirketorget kl 16.00-19.30 

 

Tilstede: Åse L. Hansen, Ola Nystuen, Torunn L. Syversen, Merete H. Astrup, Anne Sofie Hynne, Arne Otto 

Øxseth og vikarprest Jorunn Strand. Forfall: Kjersti Svartholt og Ingfrid Norum (permisjon).  

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

REFERATER 

 Møtebok 27. august 15 – godkjent. 

Oplandske Bokforlag Invitasjon til lansering av boka om altertavlene til Johannes Skråstad 

KFUK-KFUM Konfirmantfestival Kalvøya 2016 – tilbud. 

Våler Lions Svarbrev på søknad om støtte til belysning av gangvei på gravlunden. 

Fellesrådet Møtereferat fra FR-møte 9.9.2015 

 

Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist? 

Torunn refererte fra FR-møtet 9.9. Ola kontakter Våler vgs. vedrørende destruering av kasserte 

gravminner. 

 

SAK 42/15 RUTINER FOR GRAVFERDSSERIEMONIER I VÅLER KIRKE 
Viser til brevet fra begravelsesbyrået Kordahl & Toverud 7.7.15 med forespørsel om rutiner. 

Kontorleder kontakter begr. byrået ang. lån av gravferdsutstyr og rådfører seg med bispekontoret 

vedrørende regler for kisteplassering i bl.a. koret. 

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtok at kisten, som er sentrum for gravferdsseremonien, skal stå oppe i 

koret. Der er den mer synlig for de pårørende og det føles mer verdig enn nede på gulvet.  

Pyntingen skjer i samråd med begravelsesbyråene. Det bør utprøves om det hjelper å sette 

stolrekkene litt på skrå, istedenfor rette rekker foran alterpartiet.  

Alterringen skal kun plasseres i koret ved behov, f.eks vielser, konfirmasjoner og enkelte 

nattverdshandlinger hvor intinksjon ikke benyttes (bots- og bededag). Det må kjøpes inn 

sekketralle, evt. Stoltralle. Det var ment at de liturgiske møblene skulle være flyttbare.  

En kunstglassplate må kjøpes inn for å beskytte alterbordplaten og alterduken. 

De store lysestakene trenger rengjøring og skal ikke flyttes på. Stearinlys bør byttes ut med kunstig 

ledd-lys, både i de store lysestakene og t-lys i de minste lysestakene. 

 

SAK 43/15 SØKNADER OM LEIE AV KIRKEN 

Det har kommet inn søknader til men.rådet om leie av Våler kirke.  Dugnadsgruppa Polen 2017 

søker om leie av kirken til julekonsert 10. eller 17. desember då. Årets konfirmantkull skal til Polen 

i 2017 og i den forbindelse arbeides det med å skaffe til veie penger til en felleskasse. Odd-Cato 

Kristiansen og Arne Moseng stiller seg positive til forslaget. Se vedlagte søknad. 

 

Det har også kommet søknad fra Det norske Misjonsselskap område Solør, Vinger og Odal v/leder 

Jostein Verpe, om å få leie kirken til sitt områdestevne 17. april 2016. Se vedlagte søknad 

 

Fellesrådet har allerede vedtatt at utenbygdsboende og ikke-medlemmer betaler for leie av kirkene.  

Ut ifra den økonomiske situasjonen i kirken, anbefaler menighetsrådet at innenbygds lag/foreninger 

og skoleklasser betaler en avgift for dekning av driftsutgifter. Kirkekontoret har fått flere 

forespørsler om leie av kirken til konserter/arrangementer når orgelet er på plass.  
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Side 2 

 

Det er fellesrådet som vedtar satser for leie av kirken, men menighetsrådet anbefaler ovenfor FR 

følgende betalingssatser: 

 Utenbygdsboende og ikke-medlemmer, kr 3.500,- (FR-vedtak). 

 Innenbygds lag/foreninger, skoleklasser og andre kirkelige organisasjoner, kr 3.000,-. 

 Konserter/arrangementer av lokale og regionale aktører, kr 5.000,-. 

 Konserter/arrangementer av nasjonale aktører, kr 10.000,-. 

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar at dugnadsgruppa Polen 2017 får leie kirken mot en avgift på  

kr 3.000,-. Videre kontakt skjer i samarbeid med organist Arne Moseng. 

Menighetsrådet vedtar også at NMS Område Solør, Vinger og Odal får leie kirken 17.04.2016 til 

gudstjeneste i samarbeid med Våler menighet. 

 

SAK 44/15 REGNSKAP 2014 - GODKJENNING / FR-TILSKUDD 2016 

Hedmark revisjon IKS fremlegger revisors beretning på Våler menighetsråd sitt regnskap 2014 til 

møtet. Beretningen ettersendes menighetsrådet så snart den foreligger.  

Det søkes fellesrådet om tilskudd for 2016 til menighetens utvalg med kr 65.000,-, dvs. 

kirkemusikalsk, konfirmanter, trosopplæring og diakoni. 

 

Vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2014 godkjennes og årsavslutningsbrevet tas til 

etterretning. Men.rådets merforbruk (underskudd) på kr 6.474,80 dekkes av disposisjonsfond  

(tidl. års overskudd) og men.bladets mindreforbruk (overskudd) på kr 57.713,- føres til men.bladets 

disposisjonsfond. Menighetsrådet dekker også i år utgiften på informasjonssiden med kr 25.000. 

Dette dekkes av men.bladets disposisjonsfond. Det søkes fellerådet om tilskudd for 2016 til 

menighetens utvalg med kr 65.000,-. 

 

SAK 45/15 EVALUERING AV KIRKEVALGET 2015 
Vi går igjennom gjennomføringen av valget. Fungerte alt som forventet eller bør noe forandres til 

neste valg om 4 år? 

Presentasjon, forhåndsstemming, valglokaler, gjennomføring, opptelling og administrasjon. 

 

Kommentarer: 

Kandidatene bør presenteres bedre i menighetsbladet i forkant av valget (nominasjonsdelen).  

En egen gruppe valgansvarlige bør settes ned, for å avhjelpe adm. med forberedelser. 

Valglokalene bør ligge i umiddelbar nærhet til kommune- og fylkestingsvalget.  

På Nordhagen skole er det gamle SFO-rommet bedre egnet som valglokale enn skolekjøkkenet.  

Det bør anskaffes flere valgavluker og mer bemanning i Våler på siste skiftet. 

Tellekorpset kan komme etter kontroll av manntallet, ca kl 20.30. Først telles antall stemmesedler 

totalt og så tilleggsstemmer. Det kan være mindre bemanning på sortering av stemmesedler til 

bdr.valget. 

 

SAK 46/15 INSTRUKS FOR BRUK AV ROM I KIRKEN  

Viser til saken under eventuelt 22.06. hvor menighetsrådet mener det bør utarbeides en instruks for 

bruk av rom i kirka. Det vises til arkitektnotat – no 16, fra siv.arkitekt Espen Surnevik, datert 6.6.15 

og referat fra byggekomitèen sitt møte 17.6.15. 

Med utgangspunkt i notatet fra arkitekt Surnevik, anmoder byggekomitèen menighetsrådet om å 

følge oppfordringen fra arkitekten vedrørende møblering av sakresti/kontor, seremonirom og 

kirketorget.  

 

Vedtak: Menighetsrådet henviser til arkitektens beskrivelse av prestens sakresti og 

kirketjener/organistens kontor og ber om at disse rommene nå ryddes og ommøbleres i hht 

romprogram og arkitektnotat – nr 16. Dette notatet må sees på som en veiledning.  

Prestesakrestiet er påkostet med høytaleranlegg for at presten skal følge med på når seremonien 

starter.  
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SAK 47/15 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Søndag 1.11. Allehelgensgudstjeneste i Aulaen kl 17.00 – Skal det være kirkekaffe etter 

gudstjenesten og hvem kan evt. ta ansvaret. Kan evt. noen stille med kake? 

August, Rannveig og Ola er satt opp som medhjelpere i gudstjenesten.  

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtok at kirkekaffen allehelgensdag utgår. 

 

SAK 48/15 MØTE MED KUNSTKOMITEEN 

Kunstkomitèen ønsker å møte menighetsrådet for gjennomgang av planer for den videre 

utsmykning og utplassering av de bergede gjenstander. Husk å ta med kunstplanen. 

 

Kirkerommet mangler liturgiske farger, for å bli et sakralt rom. Haster med å få dette på plass. 

 En lekmann i menigheten har sagt seg villig til å sy kirketekstiler til lesepulten.  

Heidi undersøker saken med bispedømmekontoret. 

 

Kunstkomitèen var representert på møtet med Liv S. Svenneby og Reidun Rakotonirainy. Forfall 

var meldt av Turid Evang og Inge Lundeby.  Innspill i saken ble levert av Inge Lundeby og dette ble 

videresendt som vedlegg til saken.  

Kunstkomitèen la frem for MR forslag til opphenging av bergede og nye gjenstander (se vedlegg). 

 

Vedtak: Menighetsrådet takker kunstkomitèen for forslagene som ble lagt frem på møtet (og for 

dugnadsinnsatsen gjennom flere år). Menighetsrådet tenker igjennom forslagene og tar et nytt møte 

i saken onsdag 14. oktober. 

 

Informasjonssaker: 

Merete har fått tilbakemelding om at noen i menigheten synes lysarmaturene på parkeringsplassen 

er for ruvende og at korset på bakkeplan med lys er for usynlig. Burde vært kors på taket som viser 

at bygget er en kirke. 

Det ble etterlyst instruks/informasjon for guidene og ifølge Ola er dette under utarbeidelse.  

Det samme gjelder for kort og brosjyrer. 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Åse Lonkemoen Hansen  Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Neste møte torsdag 14.10. kl 19.00 på kirketorget. 
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