
 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 

  

30. april 2013 

MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
År 2013, 25. april 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 Reidun Rakotonirainy. Forfall meldt av Merete H. Astrup og Kjersti Svartholt. Dessuten møtte 

kontorleder Heidi Gottenborg. 

 

REFERATER 

 Møtebok  14. mars 13 – godkjent. 

Hamar biskop Gunnlovsjubileet 2014 – åpne kirker. 

Hamar bispedømmeråd Uttalelse vedr. sammenslåing av Solør prosti. 

Fellesrådet Møtereferat FR-møte 9.4. og 12.4. 

 

 

SAK 16/13 TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET 
Det er ønskelig å få litt informasjon om trosopplæringsreformen i Solør prosti så langt.  

Vi har derfor invitert trosopplærer Rannveig Østertun Homlong til møtet for å orientere om 

erfaringer og fremdrift. 

 

Vedlagt ligger referater fra plangruppa i tiden 22.8.12 – 27.2.13 til orientering. 

Vedlagt sendes også vedtatt trosopplæringsplan for Våler menighet for 2008-2011 

 

Rannveig vikarierer som trosopplærer 1.6.12 - 1.10.13 (100% fra 2013). Trosopplærings-

stillingen er en fast 60% stilling. Sårbart med én 100% stilling (evt. 60/40%) i forhold til helge- 

og kveldsarbeid. Innkjøringsperioden var utfordrende, men spennende og Hege Midtun er hennes 

mentor.  Det foreslås at Våler MR avventer med revidering av trosopplæringsplanen, da det 

jobbes med en felles plan for Solør og menighetene bør ha noen like prosjekter. Meningen er at 

idèer som blir foreslått i planen skal gjennomføres selvstendig i menighetene.  

Tiltak som har vært gjennomført i Solør; ”Lys Våken” (17 fra Våler), ”Babysang” (3 fra Våler),  

”Fiber” (1 fra Våler) - et lederopplæringskurs over 10 kvelder i alderen 15-18 år og ledet av 

Runar Olsen. ”Fiber” starter opp igjen til høsten. Babysang foreslås lagt til f.eks omsorgssenter/ 

bofellesskap. 

Det er også forsøkt med ”Agent mot rettferdighet” og musikal, men korarbeid synes å være 

vanskelig å få til. Rannveig ønsker seg et tettere samarbeid med Våler og Grue, med f.eks faste 

arbeidsdager ved kirkekontorene og ber menighetsrådene gjerne komme med idèer.  

Tiltakene bør legges opp slik at de i størst mulig grad følger kirkeåret. 

Økonomien er anstrengt og MR`ene vil muligens få søknad til høsten. Teknisk utstyr oppbevares 

i Åsnes pga oversikten, men lånes ut etter behov. 

 

Åse innkaller til møte i trosopplæringsutvalget onsdag 29.5. kl 16.00, for å legge videre planer.  

 

 

SAK 17/13 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Den planlagte dugnaden på kirkegården mandag 22.4. utsettes til tirsdag 7. mai kl 17.00  

pga sen vår.  Menighetsrådet deltar. 

 

Vedtak: Arne Otto og Heidi kontakter medhjelpere til dugnaden om endring av dato. 

 



 

Side 2 

 

SAK 18/13 EVENTUELT 
18.1. Innsamlingskomitè – Åse refererte fra møtet til plangruppa 11.4.  

Planlegges allmannamøte i kommunelokalet torsdag 6. juni ”La oss løfte i flokk” som 

kunngjøres i lokalpressen. Det jobbes med utforming av ulike brosjyrer og gruppa ønsker 

avklaring om økonomi til dette. Almannamøtet planlegges videre på gruppemøte 14.5. 

Vedtak: Våler menighetsråd støtter trykking av brosjyrer med inntil kr 10.000.  

Utgiften dekkes av blomsterfondet. 

 

Informasjonssak: 

Torunn informerte om fellesrådets vanskelige økonomiske situasjonen og fremtidige budsjett, som er 

både arbeids- og følelsesmessig krevende. FR må forholde seg til tilskudd. 

 

Neste MR-møte tirsdag 11. juni 2013 (NB ny dato)  

 

 

For Våler menighetsråd 

 

 

Åse L. Hansen (Leder) Heidi Gottenborg (kontorleder)  


