VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD
År 2012, 1. mars holdt Våler menighetsråd møte i kapellet 18.30.-21.00
Tilstede:
Judith R. Stokkerud, Svein Kynbråten, Kjersti Svartholt, Torunn L. Syversen, Ragnar Thoresen, Ola Nystuen,
Åse L. Hansen og sokneprest Reidun Rakotonirainy. Forfall var meldt av Arne Otto Øxseth. Vara Merete H.
Astrup (møtte kl 19.00). Dessuten møtte kirkeverge Arild Lande og men.sekr. Heidi Gottenborg.

Informasjonssaker:
Presentasjon av organisten
Organist Arne Moseng presenterer seg og sine oppgaver.
Presentasjon av kirketjeneren
Kirketjener Geir Rivenes presenterer seg og sine oppgaver.
Presentasjon av kirkevergen
Kirkeverge Arild Lande presenterer seg og sine oppgaver.
REFERATER
Møtebok 26. januar. 12 – godkjent.
Fellesrådet
Møtereferat 15.12.2011 og 18.01.2012 (videresendt MR)
Statistisk sent.byrå
Årsstatistikk Våler sokn 2011 (gjennomsyn på kontoret)
Diakon/Organist
Årsstatistikk/årsmelding 2011 (kopi MR)
NMS
Takk for offergave, Sosial innsats på Antsirabe, Madagaskar
Bispedømmerådet
Ny kirkeordning – høring 2012 (videresendt MR)
Bygdegruppa/men.gruppa – Habilitetsvurdering (videresendt MR)
Åsnes kirkekontor
Invitasjon til gudstjeneste i Grue kirke 8. mars kl 19.00 (kopi MR)
Bispedømmekontoret Trosopplæringsreformen i Solør prosti - Innføringsmøte 19.4. kl 18.30
(videresendt MR).
Hamar biskop
Gudstjenesteordning - Utarbeidelse og godkjenning av lokal grunnordning (kopi
MR på møtet).
Bispedømmekontoret Invitasjon til inspirasjonssamling om integrering av flyktninger og innvandrere
(kopi Reidun/April)
FAD
Rundskriv, info.skriv om klede og gjenstander i kista ved gravlegging og
kremasjon.
Kirkens SOS
Årsmøte i Kirkens SOS 24. mars
Orientering: Hva er skjedd siden sist?
*Orienteringsmøte, tatt opp under eventuelt 26.1., blir et fellesmøte mellom MR og FR
6. mars etter FR-møtet som starter kl 13.00.
*Kirkevergestillingen. Det foreslås at MR kan komme med en vurdering omkring stillingen med tanke
på økonomi. Saken tas opp på fellesmøtet 6.3. (Se møtebok 26.1. under eventuelt).
*Årsmøtet 11.3. – Diakonen foreslår foredrag ved Hans Jakob Dahl (prest). Han er leder for
pilgrimsenteret i Dovre og skriver bok om bl.a. den gamle altertavlen fra Mariakirken.
Det blir allsang og det foreslås kveldsmat som bevertning. (Reidun og Kjersti + diakoniutv.?)
*Innkjøp av plenklipper Våler kirkegård. Det foreslås innkjøp av ny plenklipper til Våler kirkegård
og at fondsmidler, gaver gitt til ”forskjønnelse av kirkegården” benyttes.
Men.sekr. undersøker sum på fondet. Det har ikke kommet henvendelse fra FR om saken.
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Side 2
Arb.utv. sak 1/12
Søknad om støtte til nytt besøk av Egil Svartdahl
Våler menighetsråd har mottatt søknad om støtte til et nytt tverrkirkelig møte med Egil Svartdahl i Solør
27.-28. mars. Han vil besøke ungdomsskolene og russen i Solør og det tilbys lunsjseminar for
menighetsledere og medarbeidere i hele Solør tirsdag 27. mars med tema ”Den gode samtalen”. Det blir
et åpent kveldsmøte med Egil Svartdahl i Hof kirke onsdag 28.3. med mye sang og musikk. Søknad med
invitasjon ligger vedlagt. Påmeldingsfrist 7.3.
Arbeidsutvalgets vedtak: Vedtok å støtte tiltaket med kr 1.000,-.
Saker:
SAK 7/12
OPPNEVNING AV GUDSTJENESTEUTVALG
Oppnevning av gudstjenesteutvalg ble tatt opp under eventuelt på forrige møte.
Det diskuteres og oppnevnes gudstjenesteutvalg på møtet.
Vedtak: Våler menighetsråd har oppnevnt sokneprest, organist, diakon, August Embretsen, Solveig
Bråten, Arne Otto Øxseth og Hege Rusten til å arbeidet med den nye gudstj. planen som skal legges
frem til menighetsmøte 3. juni.
SAK 8/12
DIAKONIUTVALGET – OPPNEVNING AV NY REPRESENTANT
Tidligere behandlet i sak 28/11 hvor Judith S. Stokkerud ble oppnevnt fra MR.
Da hun nå har blitt MR-leder, ønsker hun å fratre diakoniutvalget. Det velges en ny representant.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at Svein Kynbråten tiltrer diakoniutvalget som ny representant etter
Judith S. Stokkerud.
SAK 9/12
MENIGHETSMØTE – NY VÅLER KIRKE
Det er menighetsrådet som forbereder og innkaller til menighetsmøte, jf kl § 10.
Menighetsmøtet er et høringsorgan vedrørende bl.a. oppføring av ny kirke, jf kl § 11, og
menighetsmøtet gis rett til å uttale seg før vedtak treffes av vedkommende myndighet (fellesråd
/departement). Det er naturlig at uttalelsen i en konkret sak fremkommer gjennom avstemming etter
avsluttet debatt om saken. (Håndboka side 169, 170. Se også kap. 2.4. side 25, 26).
Etter regler om formen for menighetsmøtets virksomhet kl §5.2.ledd kan menighetsrådet beslutte at en
sak skal tas opp til skriftlig votering.
Det foreslås at menighetsmøtet holdes i ungdomsskolens aula søndag 25. mars i sammenheng med
gudstjenesten kl 17.00. Da vil vinnerutkastet bli presentert for menighetsmøtet.
Menighetsmøtet kunngjøres 14 dager i forkant av møtet.
Juryen har gjort en omfattende og krevende jobb med utvelgelse av en vinner av arkitektkonkurransen.
Menighetsrådets vedtak legges frem for menighetsmøtet til uttalelse. Menighetsrådet må ta stilling til om
uttalelsen fra menighetsmøtet skal skje ved skriftlig votering eller annen form for avstemming.
Uttalelsen er rådgivende for fellesrådet.
Lars Petter Heggelund er forespurt og har sagt seg villig til å lede møtet med forbehold.
Hvem skal evt. sitte i panelet ? Skal en arbeidsgruppe stå for planleggingen?
Forslag til vedtak:
Våler menighetsråd vedtok å støtte juryens vinner av arkitektkonkurransen og anbefaler fellesrådet om å
sette i gang nødvendige tiltak for bygging av den nye kirken.
Det ble under saken innlevert underskriftslister av ca 300 medlemmer og ikke-medlemmer vedr. ”Ny
kirke i Våler: Menighetsmøte og votering”.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at menighetsmøtet holdes i ungdomsskolens aula 25. mars i
etterkant av gudstjenesten kl 17.00 og at AU ser på lover og regler i forbindelse med gjennomføringen
av menighetsmøtet i hht de innkomne forslag fra menigheten. Det blir et ekstraordinært møte torsdag
15.3. i Kapellet.
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SAK 10/12 ÅRSBERETNING 2011
Forslag til årsberetning ligger vedlagt til medlemmene.
Det er ønskelig at årsberetningen legges på hjemmesiden under menighetsrådet.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok årsberetning 2011 med noen endringer inkl. MR-leders
protokolltilførsel.
SAK 11/12 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Hvem kan være med som medhjelpere på disse arrangementene:
 Skjærtorsdag 5. april i kapellet kl 19.00 Enkel nattverdsgudstjeneste med påfølgende kveldsmat.
Vedtak: Medhjelper: Merete H. Astrup
 Menighetsmøte 25.3. etter gudstjenesten – kirkekaffe.
Vedtak: Menighetsrådet
NB – Menighetsrådet
Neste ekstraordinære MR-møte torsdag 15. mars 2012

For Våler menighetsråd

Heidi Gottenborg (sign)
Men.sekr.
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