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3. september 2014 

MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
År 2014, 26. august holdt Våler menighetsråd møte i Risberget samfunnshus kl 17.30-19.30.  

Startet på byggeplassen med besiktelse av fondvegg og orgelmodell. 

 

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

Anne Sofie Hynne og sokneprest Ingfrid Norum. Forfall Kjersti Svartholt og Ola Nystuen.  

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

REFERATER 

 Møtebok 5. juni 14 – godkjent. 

Trosopplærerne i Solør ”Himmel over livet”- forslag til visjon og mål, orientering til MR. 

Innsamlingskomitèen Møtereferat 17. juni, status og tiltak. 

Bispedømmekontoret Kirkens Nødhjelps TV-aksjonen 2014 søndag 19.10. – Vann 

forandrer alt. 

 Invitasjon til markering av Hamar bispedømmes 150-års jubileum. 

Prost Ø. Halling Prostebesøk i Våler 23.09.2014 

FR Referat fra møte 21.5.2014 

 

SAK 23/14 REGNSKAP 2013 -  GODKJENNING / FR-TILSKUDD 2015 

Hedmark revisjon IKS har fremlagt revisors beretning datert 30.06.2014. Våler menighetsråds 

regnskap 2013 er revidert og funnet i orden.  Beretningen er sendt menighetsrådet pr e-post. 

Det søkes fellesrådet om tilskudd for 2015 til menighetens utvalg med kr 65.000,-. 

 

Forslag til vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2013 godkjennes. Det søkes fellerådet om 

tilskudd for 2015 til menighetens utvalg med kr 65.000,-. 

 

Vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2013 godkjennes. Det søkes fellerådet om tilskudd 

for 2015 til menighetens utvalg med kr 65.000,-. Enstemmig. 

 

SAK 24/14 RISBERGET KIRKESAL – OMVISNING SOMMEREN 2014 

Risberget kulturhistoriske forening har i sommer arrangert åpen kafè på idrettshuset med 

mulighet for omvisning i kirkesalen. Liv L. Burud har hatt hovedansvaret for omvisningen  

med hjelp av 2-3 guider. 

 

Arbeidsutvalget søker Våler menighetsråd om lov til å kunne ha omvisninger i kirken ved 

forespørsel. Det tas inngangsbillett på kr 20,- pr person for grupper og enkeltforespørsler utenom 

kafèen og inntektene går til AU. Arbeidsutvalget sørger for renhold og oppvarming uten kostnad. 

 

Forslag til vedtak: Våler menighetsråd ser positivt på tiltaket og godkjenner Arbeidsutvalgets 

forespørsel. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd ser positivt på tiltaket og godkjenner Arbeidsutvalgets forespørsel. 

Enstemmig. 
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SAK 25/14 NEDSETTELSE AV BJØRKER - BRUK AV BLOMSTERFOND 
Det har i flere år manglet to bjørker på rekka ved steingjerdet mot Vålgutua, som nå er plantet.  

Det har blitt en fin og harmonisk rekke bjørker som er til forskjønnelse på gravplassen.  

Kirkevergen forespør Våler menighetsråd om dekning av utgiften på kr 6.076,- fra 

”Blomsterfondet”. 

 

Forslag til vedtak: Våler menighetsråd vedtar bruk av blomsterfondet på kr 6.076,- til 

beplantningen og forskjønnelse av gravplassen i hht statuttene. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtar bruk av blomsterfondet på kr 6.076,- til beplantningen og 

forskjønnelse av gravplassen i hht statuttene. Enstemmig. 

 

SAK 26/14 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Søndag 31. august – Finnskogvandring m/konfirmantene – endring.  

Morgenandakten i Risberget kirkesal utgår. Ingfrid orienterer om endringen på møtet. 

Gudstjeneste med dåp i Gravberget kirke kl 17.00.  Åse blir med. 

Starter med kort andakt i Risberget kl 14.30, bespisning i Gravberget, orientering i kirken 

v/Moseng. Gudstjeneste kl 17.00 med konfirmantene. 

 

Informasjonsmøte for neste års konfirmanter i Kommunelokalet. Ingfrid jobber med saken.  

Det er behov for medhjelpere? Bevertning? 

Det blir informasjonsmøte onsdag 10. september kl 18.00 i Kommunelokalet.  

Medhjelper: Anne Sofie. Innkjøp ordnes av Heidi. 

 

Søndag 21. september - Finnskogvandring med neste års konfirmantkull. 

Konfirmantene fraktes med buss til Risberget kirkesal hvor de starter kl 11.00 med gudstjeneste 

og informasjon. De fraktes videre til Haldammen og går finnskogleden.  Avslutter med 

gudstjeneste i Gravberget kirke kl 17.00. Fint om noen fra Våler menighetsråd deltar. 

Hvis dere ønsker å være med på bevertning av motti og flesk (ca kr 50,-), så er det viktig med 

påmelding til kirkekontoret innen 15. september 

Åse og Arne Otto blir med. 

 

Søndag 28. september i Kommunelokalet kl 18.00 – Høsttakkegudstjeneste og konfirmant-

presentasjon. Rannveig og Kjersti er satt opp som tekstleser/kirkevert. Kirkekaffe i samarbeid 

med Våler bygdekvinnelag?  Kan noen stille som medhjelpere på kirkekaffen? 

Ingfrid undersøker med bygdekvinnelaget. 

Takkoffer erstattes med loddsalg som deles mellom Bygdekvinnelaget/ Ny kirke 

”kirkeklokker”. 

 

SAK 27/14 NYE KIRKEKLOKKER - INSKRIPSJON 

I forbindelse med bestilling av stor og liten kirkeklokke til den nye kirken fra firmaet Olsen & 

Nauen i Tønsberg, skal menighetsrådet foreslå teksten på inskripsjonen. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at begge klokkene skal ha samme inskripsjon.  

På den religiøse siden ble kristusmonogrammet med ”alfa” og ”omega” valgt og med teksten 

”Gloria in exelsis Deo”. På den verdslige siden, klokkens støpningsår, ”kommunevåpenet” og 

”Våler kirke vigslet 2015” 
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Informasjons- og drøftingssaker: 

Kirkevalget 2015 – fremdriftsplan ligger som vedlegg. - Sak på desembermøtet. 

Bruk av den nye kirken – Foruten det seremonielle må MR også se på inntektsgivende 

aktiviteter. Det foreslås bl.a. Åpen kirke, div. utleie, temakvelder.  

Kirkevert/tekstleserlisten – Vertene møter på oppsatte datoer så godt det lar seg gjøre, evt. etter 

nærmere avtale med Ingfrid.  

Hilsen fra menighetsrådet på konfirmantgudstjenestene – Kort hilsen v/tekstleserne. 

Besøkstjenesten – Ingfrid og Maria sørger for oppfølging. 
Kirkevergen ønsker innspill fra MR til økonomiplan 2015-2018 – Medlemmene tenker igjennom,  

tas opp på neste møte. 

 

 

Neste møte torsdag 23. september kl 17.00-18.30  (Sett av datoen). Etter møtet blir det prostevisitas 

sammen med Gravberget menighetsråd kl 19.00-21.00 

 

 

For Våler menighetsråd 

 

 

Åse L. Hansen Heidi Gottenborg 

Leder kontorleder 
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