
 VÅLER MENIGHETSRÅD 
 Den norske kirke 

 

Postadr: Kirkekontoret 2436  Våler i Solør  Tlf. 62 42 40 90 Telefaks  62 42 40 71 

E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no 

  

8. november 2013 

MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
År 2013, 7. november holdt Våler menighetsråd møte på kirkekontoret 16.00-17.30 

 

Tilstede: Åse L. Hansen, Arne Otto Øxseth, Torunn L. Syversen, Ola Nystuen, Anne Sofie Hynne og 

sokneprest Ingfrid Norum. Forfall meldt av Kjersti Svartholt og Merete H. Astrup.  

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

Trosopplærerne Gunhild K. Westgård og Rannveig Ø. Homlong deltok under informasjonsaker. 

 

Referater og informasjonssaker ble flyttet til slutten av møtet, ingen bemerkninger. 

Innkallingens sak nr 25/13 ble endret til informasjonsak, dermed endres rekkefølgen på 

resterende saksnummer. 

 

SAK 25/13 REPRESENTANTER TIL KONFIRMANTUTVALGET 
Representanter til konfirmantutvalget forespørres. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok enstemmig at Marit Øxseth og Unni-Tove Gottenborg tiltrer  

konfirmantutvalget. 

 

SAK 26/13 GODKJENNING REGNSKAP 2012 

Glåmdal revisjon IKS har fremlagt revisors beretning, datert 11.10.13. Våler menighetsråds 

regnskap 2012 er revidert og funnet i orden.  Beretningen er sendt menighetsrådet pr e-post. 

Det søkes fellesrådet om tilskudd til menighetens utvalg med kr 65.000,- for 2014 

 

Forslag til vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2012 godkjennes.  

Det søkes fellerådet om tilskudd til menighetens utvalg med kr 65.000,- for 2014 

 

Vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2012 godkjennes. Det søkes fellerådet om tilskudd til 

menighetens utvalg med kr 65.000,- for 2014. Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 27/13 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Kommunelokalet søndag 1.12. kl 17.00 - Adventsamling og konfirmantpresentasjon. 

Åse, Arne Otto og Kjersti satt opp som tekstleser/kirkeverter.  Heidi ordner innkjøp. 

Trenger en ansvarlig for bevertningen. 

Vedtak: Ola stiller som medhjelper.  Det serveres gløgg og pepperkaker. 

 

Kommunelokalet søndag 8.12. kl 11.00 – utdeling av kirkebok til 4-åringene. 

Tekstleser/kirkevert: Rannveig og Anne Sofie. Kirkekaffe etter gudstjenesten.  

Heidi ordner innkjøp. Trenger medhjelpere fra menighetsrådet. Hvem kan være med? 

Vedtak: Arne Otto stiller som medhjelper. Det serveres boller og saft. 

 

Kommunelokalet lørdag 4. jan. 2014 kl 16.00 - Menighetens juletrefest  

Trenger en komité som tar ansvaret for arrangementet og til følgende oppgaver:  

Ledelse, andakt, bevertning inkl. innkjøp, utlodningen og nisse.Arne er forespurt om 

spillingen/forsanger. Trenger medhjelpere fra menighetsrådet. Hvem kan være med? 

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtok at menighetens juletrefest i kommunelokalet 4.1.14 utgår.  

Det oppfordres til å støtte opp om juletrefesten i Risberget samfunnshus og om nødvendig kan 

MR forespørres om praktisk hjelp. 

 



Side 2 

 

Menighetens årsmøte / fest for frivillige? 

Menighetens årsmøte er satt opp søndag 23. februar etter gudstjenesten kl 11.00 

I fjor ble årsmøtet holdt i kommunelokalet. 

 

Vedtak: Menighetens årsmøte og fest for frivillige avholdes søndag 23. februar.  

Arrangementet planlegges videre og saken tas opp på møte i januar. 

 

Eventuelt   

Det ble stilt spørsmål om hvilken medbestemmelse menighetsrådet kan ha på gudstjenestens 

innhold (jf. håndboka kap.3,5, side 42-44). Ingfrid undersøker saken videre.  

 

Informasjonssaker:  

Trosopplæring i Solør 

Trosopplærerne Gunhild K. Westgård og Rannveig Ø. Homlong deltok på møtet med 

informasjon om planlagte arrangementer for trosopplæringen i Solør.  I høst arrangeres 

Tårnagent, Lys Våken og babysanggudstjeneste.  

Rannveig har dette året utarbeidet et utkast til trosopplæringsplan som inneholder 190 timer.  

Ut ifra planen er det laget et årshjul. En fullstendig plan skal inneholde 340 timer fra 0-18 år og 

det jobbes videre med planleggingen. Gunhild er tilbake i fast 60% stilling, mens Rannveig nå 

har  midlertidig 40% stilling ut året.  

De er godt fornøyd med informasjonen og trosopplæringsarbeidet i Våler menighet. 

 

Gudstjenestetidspunkt 

Ingfrid ba menighetsrådet tenkte igjennom tidspunkter for gudstjenester. Tas opp til diskusjon på 

et senere møte. 

 

REFERATER 

 

Kirkerådet Høringsdokument - forslag til nye regler for valg av menighetsråd. 

Frist 8.11. 

Kirkerådet ”Kirkenettet”, nye nettsider for hele kirken. 

Trosopplærer i Solør Info om babygudstjeneste 4.12.2013 

Plangruppa trosoppl. Solør Referat fra møte 23.10. 

 
 

 

 

For Våler menighetsråd 

 

 

Åse L. Hansen (sign) Heidi Gottenborg (sign) 

Leder kontorleder  


