VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
6. februar 2015
MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 5. februar 2015 på kirkekontoret kl 16.00-20.00
Tilstede: Åse L. Hansen, Ola Nystuen, Merete H. Astrup, Ingfrid Norum, Torunn L. Syversen,
Anne Sofie Hynne og Arne Otto Øxseth. Møtte ikke: Kjersti Svartholt.
Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg. Torunn Syversen forlot møtet etter sak 6/15
Møtet med kunstkomitèen ble utsatt pga sykdom.

Innkallingen godkjent.
REFERATER
Hamar bispedømmeråd
Kirkens SOS i Hedm./Oppl.
Innsaml.gruppa Ny kirke
Røde Kors
Kirkerådet

SAK 1/15

Møtebok 2. des. 14 – godkjent.
Kunngjøring av tilskudd til kirkelige formål, frist 16.2.
Innkalling til årsmøte på Gjøvik 15.03.2015
Møtereferat 15.1.2015. Fullføring av budsjettert beløp.
Takk for offergaven.
Justeringer av tidsplanen for evaluering av gudstjenestereformen – liturisk
musikk.

MENIGHETSRÅDSVALG 2015 - NOMINASJONSFASEN

Nominasjonskomitéen er oppnevnt (jf sak 40/14) Anne Sofie, Merete, Torstein, Kari-Helene og Arman.
Nominasjonskomitèen møtes og det velges en leder. Det settes opp en liste med 14 personer som forespørres.
Det skrives møtereferat fra møtene.
Nominasjonskomitéen setter opp forslag til kandidatliste som underskrives av 10 personer
(krav til kandidatliste i hht valgregler § 7, se valghåndbok side 153-154).
Frist for innlevering til valgstyrets leder er 1. mai. Det er gitt mulighet for å sette opp alternativ liste fra
menigheten.
Valgstyre er menighetsrådet. De har ansvar for forberedelse og ledelse av valget.
Det må på møtet velges en leder.
Valgteam kan opprettes av menighetsrådet. Dette kan f. eks være leder i valgstyre, MR-leder, kontorleder og
kirkeverge. Disse gis ansvar for tilrettelegging og koordinering av administrative funksjoner. Det blir kurs i
gjennomføring av kirkevalget 2015 for valgteam på Kongsvinger
torsdag 26. mars.
Valg samme dag som kommunestyre- og fylkestingsvalget, 14. september.
Stemmerett for alle medlemmer av DNK fra 15-åringer.
Valgbare er alle DNK medlemmer fra 18 år. De over 70 år kan be om fritak.
Valglistene skal være ferdige 1. mai og godkjente av valgstyret innen 8. mai.
Nytt menighetsråd tiltrer 1. november
I Våler er det 2 valgkretser; Våler kommunelokale og Nordhagen skole.
Stemmestyret som skal sitte i valglokalene må være på minimum 3 personer og valgstyre/valgteamet er
ansvarlige for å skaffe tilveie disse.
Vedtak: Ola Nystuen stiller som leder i valgstyret og deltar sammen med valgteamet på kurs på
Kongsvinger 26.3. Han innkaller til første møte i nominasjonskomitèen.

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
SAK 2/15
MENIGHETENS ÅRSMØTE / FEST FOR FRIVILLIGE
Det foreslås å avholde menighetens årsmøte i kapellet søndag 15. februar kl 11.00 etter gudstjenesten og at
arrangementet for frivillige flyttes til kirkefestuka (2. pinsedag).
I tillegg til årsberetning og regnskap behandles saken – Høring om forordnede gudstjenester på årsmøtet
(jf e-post fra Hamar biskop 16.10.14).
Arrangement for frivillige
Det foreslås at markering av de frivillige arrangeres som et eget opplegg under kirkefestuka.
Har menighetsrådet ideer om innhold?
Vedtak: Arrangementet for frivillige flyttes til kirkefestuka og årsmøtet går som planlagt.
Innhold på arrangementet tas opp på et senere møte.
SAK 3/15
ÅRSBERETNING 2014
Forslag til årsberetning for 2014 ettersendes.
Vedtak: Forslag til årsberetning for 2014 godkjennes med en endring.
SAK 4/15
REGNSKAP FOR 2014– GODKJENNING
Foreløpig regnskap for menighetsråd og menighetsbladet 2014 ettersendes.
Regnskapet gjennomgås og tas til orientering på møtet.
Forslag til vedtak: Regnskapet tas til orientering som det foreligger og sendes til revisjon.
SAK 5/15
DUGNAD PÅ KIRKEGÅRDEN
Skal vi arrangere dugnaden på kirkegården tirsdag 5. mai kl 17.00, med værforbehold mandag 11.5.
Dugnaden kunngjøres i menighetsblad og lokalavisene. Heidi ordner bestilling og innkjøp til kaffen.
Trenger en dugnadsansvarlig fra menighetsrådet i samarbeid med kirketjeneren.
Vedtak: Arne Otto stiller som dugnadsansvarlig i samarbeid med kirketjener.
SAK 6/15
NY KIRKE - LITURGISKE MØBLER OG SENTRALOBJEKT - GODKJENNING
Våler menighetsråd behandler forslag på liturgiske møbler og sentralobjekt i den nye kirken. Sendes
biskopen til godkjenning.
Menighetsrådet drøftet kunstkomitèens forslag til liturgiske møbler og sentralobjekt i kirkerommet og
dåpssakrestiet. Som tidligere nevnt i notat til byggekomitèen 3.12.14 ønsker menighetsrådet at de liturgiske
møblene skal være flyttbare, inkl. døpefonten.
Vedtak: Våler menighetsråd godkjenner liturgiske møbler og sentralobjekt i overensstemmelse med
tilhørende tegninger fremlagt på møtet 5.2. Enstemmig vedtatt.
SAK 7/15
STOLER TIL NY KIRKE – ”STOLAKSJON”
Vedrørende innkjøp av stoler så har menighetsrådet mottatt innspill fra bevegelseshemmede om at det tas
hensyn til fremkommelighet. Menighetsråd/fellesråd har ikke økonomi til innkjøp av stoler og ser seg nødt til
å gjennomføre en ”stolaksjon”.
Menighetsrådet har diskutert kunstkomitèens forslag til stoler og innspill fra bevegelseshemmede med
hensyn til fremkommelighet og armlener på stoler. Det ønskes at ergoterapeut uttaler seg i forhold til
stolutformingen angående helse-, miljø og sikkerhet.
Vedtak: Våler menighetsråd går ikke inn for kunstkomitè og arkitektens forslag til stoler da disse er for
tunge og uhåndterlige i hht HMS og pga økonomi. Det bør ikke være stoff på setet av hygienemessige
årsaker. Våler menighetsråd utfordrer kunstkomitè, kunstner og arkitekt til å finne en annen type stol som
kan stables og kobles og som er rimeligere i innkjøp. Menighetsrådet ber om tilbakemelding fra
kunstkomitèen innen 1. mars 2015. Menighetsrådet går inn for stolaksjon.

VÅLER MENIGHETSRÅD
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Side 3
SAK 8/15
INNVIELSE NY KIRKE 24.5.15 – PRAKTISKE OPPGAVER
Viser til henvendelsen fra arrangementskomitèen for innvielse av ny kirke og arbeidsmøtet 20.1.
Menighetsrådet er bedt om å ta ansvaret for en del praktiske tilrettelegginger og gjennomføring.
Vedtak: Menighetsrådet har gjennomgått og godkjent forslag til informasjon i menighetsbladet, søknad om
tilskudd, invitasjon og gjestelisten med endringer gjort på møtet.
SAK 9/15
KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Fasteaksjonen 24. mars – hvem i komitèen tar ansvaret for planlegging/gjennomføring?
Vedtak: Ingfrid tar ansvar med bestilling av materiell og innkalling til møte i fasteaksjonskomitèen.
Rannveig Ø. Homlong blir med i komitèen.
SAK 10/15
GUDSTJENESTELISTE 1. HALVÅR 2015
Forslag til gudstjenesteliste 1. halvår 2015 legges frem på møtet.
Vedtak: Våler menighetsråd godkjenner gudstjenestelisten 1. halvår 2015
SAK 11/15
FORESPØRSEL OM SALG AV KERAMIKK
Henriette Svenneby har rettet en forespørsel til menighetsrådet om salg fra ”Embla keramikk”
av krus og t-lysholder i keramikk med siluett av den nye kirken. Disse kan selges eller brukes som gaver med
inntekt til den nye kirken. Se vedlagte tilbud.
Vedtak: Våler menighetsråd takker for initiativet, men har på det nåværende tidspunkt ikke kapasitet til å
engasjere seg i denne saken.
SAK 12/15
KONSTITUERING
Valg av leder og nestleder til menighetsrådet for 1 år.
Tidligere behandlet i sak 47/14 med vedtak om at saken utsettes til neste møte.
Vedtak: Leder Åse Lonkemoen Hansen og nestleder Merete Helene Astrup.
Begge valgt ved akklamasjon.
SAK 13/15
FORORDNEDE GUDSTJENESTER - HØRING
Biskopen har sendt ut høring om gudstjenesteforordninger til alle sokn i bispedømmet. Generelt i landet som
helhet har antallet avholdte gudstjenester sunket over år, uten at antallet forordnede gudstjenester har blitt
forandret. Våler menighet vedtok 54 forordnede gudstjenester i okt. 2007
Soknepresten la frem forslag til endring i forordnede gudstjenester i Våler og orienterte.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok å gå ned til 48 forordnede gudstjenester. Soknepresten velger hvilke
som tas bort. Endring i forordnede gudstjenester legges frem for årsmøtet.
Drøftings- og Informasjonssaker:
*Ingfrid orienterer om endring i turnusordning for begravelser i Solør.
* Marit H. Kilen er tilbake som kirkeverge 1.2.15, som følge av at permisjonssøknaden i sak 33/12
opprettholdes og vedtak i sak 44/14 opphører.
*Gullkonfirmantjubileum, 16.8. eller 23.8.? To gullkonfirmanter har sagt seg villig til å være behjelpelig
med arrangementet. Soknepresten er kontaktperson.
Neste møte torsdag 9. april 2015 kl 16.00
For Våler menighetsråd
Åse L. Hansen
Leder
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