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14. mars 2014 

MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
År 2014, 13. mars holdt Våler menighetsråd møte på kirkekontoret 16.00-19.00 

 

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

Anne Sofie Hynne og sokneprest Ingfrid Norum. Forfall Kjersti Svartholt. Dessuten møtte kontorleder 

Heidi Gottenborg.  

 

REFERATER 

 Møtebok 6. feb. 14 – godkjent. 

Hamar biskop Svar på invitasjon til grunnsteinsnedleggelse nye Våler kirke 14.3. 

NMS Misjonsselskapet inviterer til generalforsamling i Oslo 2.-6. juli 

Glåmdal Israelforening Bli med å støtte Israel! 

Kirkens Julemesse Svar på søknad om ekstra støtte til konfirmantarbeidet 2013 

Åsnes menighetsråd Invitasjon, markering av grunnlovsjubileum 16.3. i Åsnes kirke. 

NMS områdeutv. Solør/Odal Årmelding 2013  

Kirkens SOS Hedm./Oppl. Årsmøte 27. mars 2014 – årsberetning 

Kirkens Nødhjelp Forespørsel om kollekt til TV-aksjonen NRK 2014 

Trosopplæringen i Solør Årsmelding 2013 

 

SAK 9/14 DIAKONIUTVALGET  

Viser til diakoniutvalgets møtereferat 11.02.2014, sak 2/14, med følgende vedtak: 

”Diakoniutvalget er i mot at diakonstillingen nedlegges av økonomiske grunner. Som en 

konsekvens av dette har diakoniutvalget besluttet å nedlegge sin virksomhet fra dags dato. 

Diakoniutvalget fungerer i diakonens oppsigelsestid”. 

Saken tas opp til behandling i menighetsrådet. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd oppfordrer diakoniutvalget til å fortsette det viktige diakonale 

arbeidet i menigheten. Diakoniutvalget inviteres til neste menighetsrådsmøte 10. april for å 

drøfte ledelse og innhold i fremtidig diakoni. 

 

SAK 10/14 KONFIRMASJONSTIDEN 

Våler menighetsråd vedtok i september 2007, sak 30/07, å endre konfirmantopplegget med å 

flytte konfirmasjonen fra våren til høsten fra konfirmantåret 2009. Dette for å korte ned på 

konfirmantåret og for at presten skulle bli kjent med konfirmantene før de dro på konfirmantleir i 

Kragerø, like før skolestart. Våler menighet gikk samtidig inn i et samarbeidsprosjekt mellom 40 

menigheter i Hedmark/Oppland ”Samarbeid får utrolige ting til å skje”. 

 

Det har nå kommet forespørsel om å endre konfirmasjonen tilbake til våren.  

Konfirmantleirens fremtid i samarbeidsprosjektet med de 40 menighetene skal tas opp på 

informasjonsmøte i Brumunddal kirkestue 11.03.2014.   

 

Menighetsrådet diskuterer saken på møtet. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at konfirmantleiren i Kragerø utgår fra 2015. Leiroppholdet 

blir stadig dyrere og det er en del usikkerhet i prosjektets fremtidige økonomi, derfor trekker 

Våler menighet seg ut av samarbeidsprosjektet med de 40 menighetene etter leiren i 2014. 

Menighetsrådet vurderer arrangementet i Håkonshall på Lillehammer som konfirmantleir og 

eventuelt utvidet med andre turalternativer. Menighetsrådet vedtok å flytte konfirmasjonen til 

våren fra 2015. 
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Side 2 

 

SAK 11/14 FREMTIDIG BRUK AV VÅLER KAPELL 

Kapellet er restaurert og godt vedlikehold de siste årene. Hvordan tenker menighetsrådet seg 

fremtidig bruk av kapellet etter at den nye kirke er tatt i bruk?  

 

Menighetsrådet diskuterer saken på møtet. 

 

Vedtak: Saken tas opp på nytt når ny kirke er på plass. 

 

SAK 12/14 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
*Gudstjeneste i kommunelokalet 30.3. kl 17.00 med påfølgende informasjon om  

KN-aksjonen.  Hvem kan være medhjelpere til kirkekaffen? 

Vedtak: Medhjelpere er Arne Otto og Anne Sofie. 

 

* Fasteaksjon tirsdag 8.4. (kl 17.00-20.00)  

Vedtak: Fasteaksjonskomitèen ordner det praktiske og konfirmantenes foreldrene dekker rodene 

som sjåfører. 

 

* Skjærtorsdag 17.4. i kapellet kl 18.00. Enkel nattverdsgudstjeneste med påfølgende kveldsmat. 

Hvem kan være medhjelper? 
Vedtak: Gudstjenesten på skjærtorsdag utgår. 

 

* Avskjedsgudstjeneste for soknediakon i kapellet 4.5. kl 11.00 

Kirkekaffe i kommunelokalet kl 12.15 

Vedtak: Medhjelper er Merete. Kirkens Julemesse forespørres om å være behjelpelige. 

 

Informasjonssaker: 

Merete informerte kort fra møtet i arrangementskomitèen for åpning av ny kirke. 

 

Det ble stilt spørsmål om ”kirkevertoppgaver” kunne gjøres av konfirmanter og kirketjener.  

Det ble foreslått å redusere på arrangementer med kirkekaffe. Mange av medlemmene bruker mye fritid 

til menighetsarbeid. 

 

 

 

Neste møte torsdag 10. april kl 15.00 (Merk tidspunkt). Diakoniutvalget møter 15.30 

 

 

For Våler menighetsråd 

 

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

Leder kontorleder  


