VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
4. desember 2014
MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 2. desember 2014 på kirkekontoret kl 16.00-20.00
Tilstede: Åse L. Hansen, Ola Nystuen, Merete H. Astrup, Torunn L. Syversen,
Anne Sofie Hynne og Arne Otto Øxseth. Forfall Kjersti Svartholt og Ingfrid Norum.
Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

Innkallingen godkjent.
SAK 37 /14 INNVIELSE NY VÅLER KIRKE
Arrangementskomitèen for innvielse av ny kirke v/leder Cathrine Hagen kom for å informere om
planleggingen så langt. De startet opp i februar 2013 og har hatt 8 møter. De planlegger
innvielsesdagen og en omfattende kirkefestuke. Til innvielsesgudstjenesten er menighetsrådet
mest stemt for reserverte plasser kun for de innbedte gjester, ellers påmelding fra menigheten
med ”førstemann til mølla-prinsippet”, evt. loddtrekning. Etter innvielsesgudstjenesten samles
menigheten til arrangement på tunet ved kommunelokalet.
REFERATER
Johan Solli, Pantagruel forlag
Trosopplærerne i Solør
Hamar bispedømmeråd
Innsamlingskomitè
Prosten i Solør, Vinger og Odal

Møtebok 28. 10.2014 – godkjent.
Å få livsmotet igjen etter sorg - forfatterbesøk i menigheten ?
Tårnagenthelg for 9-åringer!
Høring om ”Staten og Den norske kirke – et tydelig skille”.
Møtereferat 5. november 14
MR-valg/BDR-valg, samling Kongsvinger 9.12.2014

Orienteringssaker: Torunn orienterte om FR-økonomi. Åse informerte fra byggekomitèen.
SAK 38 /14
FORSLAG TIL MENIGHETSRÅDETS BUDSJETT 2015
Vedlagt ligger regnskapsoversikt pr nov. 2014 med forslag til budsjett for 2015 og forespørsel
fra FR om dekking av utgifter til informasjonssiden. Budsjettet gjennomgås og godkjennes på
møtet.
Vedtak: Våler menighetsråd godkjenner forslag til menighetsrådets og menighetsbladets
budsjett for 2015 og dekking av utgiften på informasjonssiden og regnskapsføring for 2014.
Utgiftene dekkes av menighetsbladets disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt.
SAK 39/14
VALG AV REDAKSJON I VÅLER MENIGHETSBLAD
Redaktør Gunhild Grønvold og annonseredaktør Steinar H. Sandnæs er forespurt og tar gjenvalg
for 2015. Arne er behjelpelig med den økonomiske delen.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtar gjenvalg av redaktør og annonseredaktør. Enstemmig vedtatt
SAK 40/14
NOMINASJONSKOMITÈ
I forbindelse med menighetsrådsvalg mandag 14. september 2015 må MR oppnevne en
nominasjonskomitè på 5 medlemmer som forestår arbeidet med å skaffe frem kandidater til nytt
menighetsråd. På forrige møte kom det forslag på medlemmer som skal forespørres til å sitte i
nominasjonskomitèen. MR-medlemmene bes evt. å komme med flere forslag på kandidater til
nominasjonskomitè.
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
MR utgjør valgstyre som har ansvar for forberedelse og ledelse av valget. Det kan også
oppnevnes et valgteam til hjelp med forberedelsene.
Anne Sofie, Merete, Torstein og Kari-Helene har sagt seg villige til å sitte i nominasjonskomitè,
og det jobbes med å forespørre flere kandidater.
SAK 41/14 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTE
Viser til brev fra bispedømmerådet 16.9., angående forslag på kandidater til bispedømmeråd/
Kirkemøte. Hvert menighetsråd kan foreslå inntil fire kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøte.
Frist 15. januar 2015. Har MR forslag til kandidat som forespørres?
Vedtak: Våler menighetsråd har ikke forslag på kandidater til bispedømmeråd/kirkemøte, men
støtter Gunnar Gjevre som kandidat fra prostiet.
SAK 42/14 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015
Dato:
Møtested:
Torsdag 5. februar
Kirkekontoret
Søndag 15. februar
Årsmøte m/årsfest, Kom.lokalet
Torsdag 9. april
Kirkekontoret
Torsdag 7. mai
Kirkekontoret
Torsdag 11. juni
Kirkekontoret

Klokkeslett:
kl 16.00
kl 11.00
kl 16.00
kl 16.00
kl 16.00

Vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan for 1. halvår 2015. Enstemmig vedtatt.
SAK 43/14 LØRDAGSKLUBBEN - TROSOPPLÆRING
Noen av lederne går ut fra nyttår og nye medhjelpere forespørres. Menighetsrådet må drøfte hva
som skal gjøres for kommende år.
Medhjelperne Anne Kari og Inger Johanne som har vært med i høst er forespurt og har sagt seg
villig til å fortsette. Det jobbes videre med saken.
SAK 44/14 FAST MEDLEM I VÅLER MENIGHETSRÅD
Marit H. Kilen søkte permisjon fra Våler menighetsråd når hun ble tilsatt som kirkeverge i Våler.
Hun fratrer nå kirkevergestillingen og ønsker å tiltre som fast medlem igjen fra 1. februar 2015
Vedtak: Våler menighetsråd vedtar at Marit H. Kilen tiltrer MR etter endt permisjon 1. februar
2015
SAK 45/14 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Drøftet på forrige møte. Det ble bl.a. stilt spørsmål om hyppighet og evt. endringer.
Det har tradisjonelt vært kirkekaffe ved følgende arrangementer:
Januar – Vålertunet
September – info.møte nye konfirmanter
Feb./mars – KN-aksjon
høsttakkegudstj. / konf.presentasjon
årsmøte, utdeling av 6-års bok
Oktober – bibelutdeling 5. klassinger
april –
dugnad på gravlunden
November – allehelgensgudstjeneste
juni –
samtalegudstjenesten
lysmesse/kirkebok 4-åringene.
Menigheten trenger å ha noen møteplasser, spesielt i forbindelse med trosopplæring- og det
diakonale arbeidet.

VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
Side 3
Vålertunet 18. jan. kl 17.00. Hvem kan være medhjelpere på kirkekaffen? Heidi bestiller kaker.
Vedtak: Våler menighetsråd gjennomfører kirkekaffe/arrangementer som planlagt.
Torunn stiller som medhjelper på Vålertunet. Enstemmig vedtatt.
SAK 46/14
OFFERLISTE 1. HALVÅR 2014
Forslag til offerliste 1. halvår ligger vedlagt.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok forslag til offerlisten for 1. halvår 2015. Enstemmig vedtatt.
SAK 47/14 KONSTITUERING
Valg av leder og nestleder til menighetsrådet for 1 år.
Vedtak: Utsettes til neste møte. Enstemmig vedtatt.
Drøftingssak:
Oversendt forslag fra byggekomitèen - Kunst og liturgiske møbler.
Våler menighetsråd avventer innstilling fra kunstkomitèen. Notat sendes byggekomitèen.
Neste møte torsdag 5. februar 2015 kl 16.00 (Sett av datoen)

For Våler menighetsråd

Åse L. Hansen
Leder
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