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29. oktober 2014 

MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
Møtedato: 28. oktober 2014 på kirkekontoret kl 16.00-19.00 

 

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

Anne Sofie Hynne og sokneprest Ingfrid Norum. Forfall Kjersti Svartholt og Torunn L. Syversen. 

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Innkallingen godkjent. 

 

REFERATER 

 Møtebok 23. 09.2014 – endelig godkjent 6.10.2014 

Byggekomitèleder/Rensch Orgelets plassering – tegninger og notat.  

 Bekreftelse til Rensch med godkjent MR-vedtak 6.10.2014 

Hamar biskop Tilbakemelding på lokal trosopplæringsplan for Våler sogn. 

 Høring om forordnede gudstjenester. Tas opp på årsmøtet. 

Natta komitéen ”Natta”-konfirmantfestival 13.-14. mars 2015 – informasjon,  

 tilbud om besøk i men.rådet. 

Innsamlingsgruppa Møtereferat 2. oktober 2014 

Kirkerådet Lys våken 2014 – støtte til utdeling av salmebøker. 

Røde Kors Søknad om økonomisk støtte til kampen mot ebola. (Sak 36/14) 

Dugnadsgruppa Oversikt over dugnadsverdi på kirkemur (fotavtrykket), kr 442.475. 

Kirkerådet Oppfordring til ekstraordinært offer til Den evangelisk lutherske 

kirke i Jordan og Det hellige land. 

Kulturkontoret Svar på søknad om kulturmidler – lørdagsklubben. 

Fellesrådet Møtereferat 22.10.2014 

 

Orienteringssaker:  

Merete orienterte fra møte i utsmykningskomitèen og arrangementskomitè innvielse ny kirke. 

Åse informerte fra byggekomitèen.  

 

Det er ønskelig med fortløpende informasjon fra møter i komitèene slik at MR blir involvert og 

forberedt før beslutning skal tas.  

 

SAK 33/14 HEDMARK REVISJON IKS – VÅLER MENIGHETSRÅDS REVISOR 

Menighetsrådet må fatte et formelt vedtak om at Hedmark Revisjon IKS er menighetsrådets 

revisor. Dette fordi Glåmdal revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS fusjonerte pr 01.01.2014  

 

Selskapet har derfor nytt organisasjonsnummer og identitet som må registreres via Samordnet 

registermelding som sendes til Brønnøysundregistrene.  

 

Viser til vedlegg angående engasjementsbrev som beskriver menighetsrådets og revisors 

oppgaver. 

 

Vedtak: 

 Hedmark Revisjon IKS, organisasjonsnummer 974 644 576, velges som menighetsrådets 

revisor fom regnskapsåret 2014.  

 Engasjementsbrevet for Våler menighetsråd vedtas.  

Enstemmig vedtatt. 
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SAK 34/14  GUDSTJENESTEN – INFORMASJONSDEL OG MINNING 

Viser til lokal grunnordning, vedtatt i MR 14.06.2012. Før man går inn i gudstjenesten har 

menighetsrådet vedtatt en ordning med en informasjonsdel. Den samme informasjonen blir nå 

oppført på søndagens program som deles ut til menigheten i forkant. Forslaget er at vi fjerner den 

muntlige informasjonsdelen.   

Det drøftes også om minnedelen ved gudstjenesten bortfaller og at all minning skjer på 

allehelgenssøndag. Dette pga. turnusordning ved begravelser og mange forskjellige prester. 

 

Vedtak:  

Våler menighetsråd vedtok å fjerne den muntlige informasjonsdelen i forkant av gudstjenester. 

Denne informasjonen blir oppført i søndagens program som deles ut til menigheten. 

Menighetsrådet vedtok å holde fast ved minnedelen, med en så praktisk ordning som mulig for 

informasjon til pårørende. Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 35/14 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Aulaen, ungdomsskolen søndag 30.11. kl 17.00 – Lysmesse og utdeling av kirkebok til  

4-åringene. Rannveig og Åse er satt opp som tekstleser/kirkeverter.  Heidi ordner innkjøp.  

Trenger medhjelpere og en ansvarlig for bevertningen (gløgg + pepperkaker). 

Vedtak: Medhjelpere; Merete og Arne Otto. 

 

SAK 36/14 EVENTUELT 
 36.1. Endring på offerlisten 2. halvår 2014 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok å endre takkoffer 25.12. til kampen mot ebola 

v/Røde Kors. Enstemmig vedtatt. 

 

Informasjons- og drøftingssaker: 
*Nominasjonskomitè. Medlemmene kom med noen personer som forespørres. 

*Lørdagsklubben: Noen av lederne går ut fra nyttår og vi trenger nye ledere/medhjelpere.  

Forespør gjerne noen dere kjenner.  Tas opp på neste møte. 

*Konfirmanttur til Nidaros. Informasjon om økonomi på turer (Trondheim, Lillehammer og 

Kongsvinger). 

*Kirkekaffe. Spørsmål om hyppighet og tradisjon. Tas opp på neste møte. 

*Turnusordning for begravelser i Solør. Drøftet. Tas opp på neste møte. 

 

Neste møte tirsdag 2. desember kl 16.00 (Sett av datoen) 
 

For Våler menighetsråd 

 

 

Åse L. Hansen Heidi Gottenborg 

Leder kontorleder 


