VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD
År 2012, 15. november holdt Våler menighetsråd møte i Stallen kl 16.00-18.30
Tilstede: Torunn L. Syversen, Ragnar Thoresen, Merete H. Astrup, Ola Nystuen og sokneprest Reidun
Rakotonirainy. Forfall var meldt av Svein Kynbråten, Kjersti Svartholt, Arne Otto Øxseth og Åse L. Hansen.
Som vara møtte Gudmund Gjerdrum og Anne Sofie Hynne. Dessuten møtte organist Arne Moseng i sak 40/12,
prost Sevat Lappegard i sak 43/12 og kontorleder Heidi Gottenborg.

REFERATER
Kirkens Nødhjelp
MAF
Fellesrådet
Fellesrådet

Møtebok 25.10. utsendt og godkjent.
”Håp” - forespørsel om juleoffer/gave.
Fly-organisasjon i U-land. Forespørsel om bidrag.
Møtebok 25.10.12
Møtebok 2.11.12

SAK 40/12 VALG AV REPRESENTANT/ER TIL REDAKSJONEN I VÅLER
MENIGHETSBLAD
Gunhild Grønvold og Arne Moseng har i 2012 utgjort redaksjonen. Arne ønsker ikke gjenvalg og deltar
på møtet med informasjon. Redaktør og annonseredaktør forespørres om gjenvalg i 2013
Arne informerte om at hans oppgave i menighetsbladet nå var gjort, med å tilrettelegge for bedre
økonomi. Etter faste sideantall og gode avtaler er det fullt mulig å kjøre menighetsbladet i balanse.
Gunhild Grønvold har vært redaktør i mange år og kan tenke seg å stille sitt verv til disposisjon.
Menighetsbladet er kirkens ansikt utad og har en viktig funksjon og menighetsrådet må ta men.bladets
fremtid opp til grundig diskusjon. Samarbeidet med den kommunale delen er veldig god.
Regnskapsoversikt pr nov. 2012 ble lagt frem.
Vedtak: Saken tas opp igjen på neste møte. Redaktøren forespørres om gjenvalg for 2013 og
vurdering angående regnskapsføringen legges frem.
SAK 41/12 FORSLAG TIL MENIGHETSRÅDETS BUDSJETT 2013
Forslag til budsjett for 2013 med regnskapsoversikt pr okt. 2012 ettersendes.
Budsjettet gjennomgås og godkjennes på møtet.
Forslag til vedtak:
Våler menighetsråd godkjenner forslag til budsjett for 2013
Forslag til budsjett 2013 var ikke klart til møtet.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
SAK 42/12 LØRDAGSKLUBBEN/SØNDAGSSKOLEN
Ledergruppa i lørdagsklubben har gitt beskjed om at de ikke lenger ønsker å fortsette etter mange års
engasjement og at deres barn har blitt store. Menighetsrådet utfordres til å forespørre småbarnsfamilier
om nye ledere.
Reidun informerte om at hun skal ha møte med lederne i lørdagsklubben og søndagsskolerepr. Hilde
Vatnar Olsen.
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Side 2
SAK 43/12 KIRKEORDNING ETTER 2013
Viser til heftet ”kirkeordning etter 2013”. På forrige møtet ble det bestemt at MR skulle lese igjennom
heftet og diskutere dette på neste møte.
Prost Sevat Lappegard orienterte og hadde en dialog med MR. ”Kirkeordningen etter 2013” er en
invitasjon til menighetsrådene om å mene noe om de store linjene fremover og komme med meninger i
en forberedende prosess. Folkekirken – der lokale menigheter har beslutningsmyndighet.
Det ble også snakket om sognegrenser, eiertilhørighet til kirkene og FR som større enhet i prostiet.
Menighetsrådet diskuterte og svarte på noen spørsmål fra heftet.
Punkt 5: Hvordan kan kirkeordningen støtte opp om menighetens oppgaver?
Kirkeordningen må legges til rette slik at soknene blir ivaretatt med lokal bestemmelse og
beslutningsmyndighet ved å velge folkekirken.
Punkt 6: Hvor stor betydning mener dere at spørsmålet om organiseringen av kirken lokalt har for
kirkens framtid?
Svært stor betydning, da det er viktig at menigheten får engasjere seg og være med å bestemme.
Punkt 11: Hvis det skal være to organer i framtiden, hvordan skal arbeidsdelingen mellom disse være?
MR bør ha virksomhetsansvaret. FR gi god informasjon til drøftinger i MR.
Spørsmålene i punkt 12-18 besvares direkte til nettadressen.
SAK 44/12 ARRANGEMENT / KIRKEKAFFE
Aulaen 2. des. kl 17.00 – Adventssamling og konfirmantpresentasjon.
På denne gudstjenesten blir det presentasjon av neste års konfirmanter og kirkekaffe med servering av
gløgg og pepperkaker. Heidi ordner innkjøp. Tekstleder/kirkeverter: Arild, Torunn og Kjersti.
Trenger medhjelpere fra menighetsrådet. Hvem kan være med?
Vedtak: Ola og Merete (Arne Otto reserve)
Aulaen 9. des. kl 11.00 - Utdeling av kirkebok til 4-åringene
Kirkekaffe etter gudstjenesten. Heidi ordner innkjøp. Tekstleser/kirkevert: Kari-Helene og Åse.
Trenger medhjelpere fra menighetsrådet. Hvem kan være med?
Vedtak: Reidun forespør medhjelper/e.
Kommunelokalet 5. jan. 2013 kl 16.00 - Menighetens juletrefest
Trenger en komité som tar ansvaret for arrangementet og til følgende oppgaver: Ledelse, bevertning
inkl. innkjøp, utlodningen og nisse. Lørdagsklubben holder andakten? Arne er forespurt om
spillingen/forsanger. Trenger medhjelpere fra menighetsrådet. Hvem kan være med?
Vedtak: Alle i menighetsrådet stiller opp. Tas opp på neste møte.
Menighetens årsmøte / fest for frivillige
Det foreslås søndag 10. mars i Kommunelokalet kl 18.00? Eller skal det være på en ukedag?
Diskuteres på møtet.
Vedtak: Tas opp på neste møte.
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Side 3
Informasjonssaker:
Gaver/innsamling av midler til nytt kirkebygg: Sevat Lappegard tok opp dette på informasjonsmøtet.
Engasjement må legges til rette og menighetsrådet utfordres om å jobbe systematisk, lage seg mål om å
nå 1,8 – 2 millioner.
Finansieringsplanen tar opp 3 punkter for gaver/innsamlinger:
1.
Gaver/ ofringer /minnegaver ved gravferd
Omtale (søyler) i men.bladet til orgel mv.
Gaver fra lag og foreninger
Sponsing fra næringslivet
2.

Dugnad uteområdet
Klargjøre tomta
Flytting av driftsbygget
Avskoging
Utgraving av tomta

3.

Skogeiere – gi litt til kirkeprosjektet, gjøre avtale om ca 1.000 kubikkmeter
Søke Statskog, kirkens landsfond (MR må søke) og søke bankene.
Landbruksdept. ”prosjekt trebygning”.

Menighetsrådet må tenke videre og ta saken opp på et senere møte. Det bør sette ned en gruppe som
jobber med innsamlingen.
Neste møte planlagt 6.12. – Det kom forslag om å flytte dette møtet.

For Våler menighetsråd

Torunn Syversen
Møteleder
Heidi Gottenborg
Kontorleder
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