VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
10. juni 2014
MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD
År 2014, 5. juni holdt Våler menighetsråd møte på kirkekontoret kl 16.00 - 17.30
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.

SAK 17/14 TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR VÅLER - GODKJENNING
Trosopplærerne i Solør har tatt utgangspunkt i trosopplæringsplanen for Våler med innspill fra
trosopplæringsutvalget og trosopplæringsprosjektet i Solør. Det legges frem forslag til ny lokal
plan for trosopplæring i Våler og Gravberget menigheter ”Himmel over livet”.
Planen skal vedtas av menighetsrådet og videresendes Hamar biskop for godkjenning.
Trosopplærer Gunhild Kvaale Westgaard blir med på møtet.
Ber menighetsrådet sette seg godt inn i tilsendte trosopplæringsplan før møtet.
Vedtak: Våler menighetsråd slutter seg til det framlagte forslag til lokal trosopplæringsplan,
som oversendes biskopen for gjennomsyn.
REFERATER
Møtebok 10. april 14 – godkjent.
Fellesrådet
Møtebok 23.04. og 21.05.2014
Innsamlingsgruppa
Møtereferat 13.05.14
Youth For Understanding Søker vertsfamilier i norske menigheter
NMS
Sommerfest og generalforsamling i Oslo 2.-6. juli
Kirkens SOS Hedmark/Oppl. Årsmøteprotokoll, åpningstider i sommer.
Åse Mari Kessel (leirleder) Info om konfirmantleiren i Kragerø, Teen Camp og Hekta lokallag.
Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist?
SAK 18/14 DIAKONALT ARBEID
Tidligere behandlet i sak 13/14. Menighetsrådet jobber videre med det diakonale arbeidet på
møtet.
Tiltak fra diakonplanen som blir ivaretatt er besøkstjenesten ved VOS/hjemmetjenesten,
fasteaksjonen, gullkonfirmantjubileum og allehelgensgudstjenesten.
Menighetsrådet fortsetter med saken på neste møte.
SAK 19/14

KIRKELIG PRAKSIS FOR FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT
LIKEKJØNNET EKTESKAP
Viser til brev fra Hamar biskop datert 10.04.2014 angående kirkelig praksis for forbønn for
borgelig inngått likekjønnet ekteskap.
Menighetsråd, fellesråd og ansatte må bli enige om rutiner for hvordan en skal møte
henvendelser der likekjønnede par ber om forbønn for inngått ekteskap.
For prester utenfor sitt eget sogn som ønsker å foreta en forbønnshandling, må menighetsrådet
forespørres, jf. regler om bruk av kirken § 5.
Fellesrådet har gjort følgende vedtak i sak 17/14: Fellesrådet stiller organist og kirketjener til
disposisjon i forbindelse med forbønn for borgelig inngått likekjønnet ekteskap.
Postadr: Vålgutua 199, 2436 Våler i Solør
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Tlf. 62 42 40 90
Telefaks 62 42 40 71
Hjemmeside: www.vålerkirken.no

Side 2
Forslag til vedtak: Våler menighetsråd stiller kapellet/kirken til disposisjon ved en eventuell
forbønn for ekteskap for borgelig inngått likekjønnet ekteskap.
Vedtak: Våler menighetsråd stiller kapellet/kirken til disposisjon ved en eventuell forbønn for
ekteskap for borgelig inngått likekjønnet ekteskap.
SAK 20/14 FORSLAG TIL MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014
Dato:
Sted:
Fremmøte:
Tirsdag 26.08.
Kirkekontoret
kl 16.00
Tirsdag 23.09.
Kirkekontoret
kl 16.00
Tirsdag 28.10.
Kirkekontoret
kl 16.00
Tirsdag 02.12.
Kirkekontoret
kl 16.00
Forslag til vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan for 2. halvår 2014
Vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan for 2. halvår 2014. Møtene flyttes til tirsdager.
SAK 21/14 FORSLAG TIL OFFERLISTE 2. HALVÅR 2014
Forslag til offerliste 2. halvår ligger vedlagt.
Forslag til vedtak: Våler menighetsråd vedtar offerlista for 2. halvår 2014
Vedtak: Våler menighetsråd vedtar offerlista for 2. halvår 2014 med fem mot én stemme.
SAK 22/14 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Tirsdag 29. juli – Mariakirken minnelund kl 18.00. Hvem kan ta ansvar for kirkekaffen?
Det tas med medbrakt niste.
Søndag 10. august – Gudstjeneste i Våler kapell kl 11.00. Stræte Vel stiller med
tekstleser/kirkevert og ordner kirkekaffen. Takkoffer går til Stræte Vel.
Søndag 31. august – Finnskogvandring m/konfirmantene.
Konfirmantene fraktes med buss til Risberget kirkesal hvor de starter ca 10.30 med morgenandakt 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 21. august.
Vedtak: Liv forespørres om informasjon i Risberget. Åse og Arne Otto deltar i Gravberget.
Drøftingssak
Menighetsrådet kom med idèer og tanker om fremtidig bruk av kirken.
Neste møte tirsdag 26. august kl 16.00 (Sett av datoen)

For Våler menighetsråd

Åse L. Hansen
Leder

Heidi Gottenborg
kontorleder

