VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
18. februar 2014
MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD
År 2014, 13. februar holdt Våler menighetsråd møte på kirkekontoret 16.00-20.30
Tilstede: Åse L. Hansen, Arne Otto Øxseth, Torunn L. Syversen, Ola Nystuen, Merete H. Astrup,
Anne Sofie Hynne og sokneprest Ingfrid Norum. Forfall meldt av Kjersti Svartholt og Arne Otto Øxseth.
Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.
Menighetsrådet ble invitert til møte med byggekomitèen hvor Steinar Grinden fra M. Bakken AS ga god
informasjon om prosjektet, som går etter planen.

REFERATER
Møtebok 5. des. 13 – godkjent.
Diakoniutvalget
Møtebok 10.12.2013 og 11.02.2014
Innsaml.gruppa Ny kirke Møtereferat 14.01.2014
Hamar bispedømmeråd
Trosopplæring, økning av tildeling pr medlem mellom 0-18
Organisten
Årsrapport kirkemusikalsk arbeid 2013
Kirkekontoret
Årsstatistikk Våler sokn 2013 (ssb)
Kirkens SOS
Innkalling til årsmøte 27.3.2014 Storhamar kirke.
S.E. Tøraasen/S. Kynbråten Henvendelse om oppføring av minnelund på gammel tomt.
G.M. Lindmoen
Arrangementskomitèen
Møtereferat 12.2.2014
Soknediakonen
Årsrapport for diakoni 2013
SAK 1/14
MENIGHETENS ÅRSMØTE
Menighetens årsmøte og markering av det frivillige arbeidet, avholdes i kommunelokalet
søndag 23. februar kl 11.00. Bevertning og gjennomføring diskuteres på møtet.
Kantoriet deltar med musikalsk innslag.
Vedtak: Menighetsrådet stiller som medhjelpere og tar med en gevinst hver.
Det serveres en enkel lunsj og Torunn har ordnet bestilling. Heidi bestiller kake og ordner
innkjøp. Åse leder møtet og diakonen markeringen av det frivillige.
SAK 2/14
ÅRSBERETNING 2013
Et foreløpig forslag til årsberetning for 2013 legges vedlagt.
Vedtak: Forslag til årsberetning for 2013 godkjennes med et par endringer.
SAK 3/14
REGNSKAP FOR 2013– GODKJENNING
Foreløpig regnskap for menighetsrådet 2013 ligger vedlagt. Menighetsbladets regnskap føres inn
i menighetens regnskap fra 2013, men her gjenstår noe bilagsføring. Et fullstendig regnskap
legges derfor frem på møtet. Regnskapet gjennomgås og tas til orientering på møtet.
Forslag til vedtak: Regnskapet tas til orientering som det foreligger og sendes til revisjon.
Vedtak: Regnskapet tas til orientering som det foreligger og sendes til revisjon.
Overskuddet overføres til disposisjonsfond. Renter fra fond er ført som inntekt i drift.

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 4/14
OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL ARRANGEMENTKOMITÈ FOR
ÅPNING AV NY KIRKE
Innvielsen av ny Våler kirke blir søndag 24. mai 2015 (pinsedag). En komitè bestående av Marit,
Ingfrid, Merete, Cathrine og Arne, som er forespurt og oppnevnt (FR-vedtak 41/13).
Planleggingen med det praktiske arbeidet har startet opp med at arrangementskomitèen har hatt
sitt første planleggingsmøte. Komitèen setter opp et budsjett som forelegges fellesrådet til
behandling.
Forslag til vedtak: Våler menighetsråd godkjenner fellesrådets oppnevning av komitè, hvorav
Merete og Ingfrid representerer Våler menighetsråd.
Vedtak: Våler menighetsråd godkjenner fellesrådets oppnevning av komitè, hvorav
Merete og Ingfrid representerer Våler menighetsråd. Menighetsrådet sørger for invitasjon til
biskop, prost og kommunal ledelse om grunnsteinsnedleggelse 14.3.2014 klokken 14.00 (endret)
SAK 5/14
NATTVERDSELEMENTER
Tidligere tatt opp på møtet 5.12. i sak 34/13. Saken ble utsatt.
Hva godtas brukt som brød og vin?
Vedtak: Våler menighetsråd går for alkoholfri vin og oblater som nattverdselementer.
SAK 6/14
DUGNAD PÅ KIRKEGÅRDEN
Skal vi arrangere dugnaden på kirkegården tirsdag 6. mai kl 17.00, med værforbehold mandag
12.5. 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. Geir ordner leie av traktor.
SAK 7/14
KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Gudstjeneste søndag 9.3. kl 11.00 med utdeling av bok til 6-åringene og kirkekaffe.
Hvem kan være medhjelper i tillegg til kirkevert/tekstleser?
Vedtak: Kirkeverten tar ansvaret med kirkekaffen.
SAK 8/14
8.1.

EVENTUELT
Istandsetting av branntomta
Viser til henvendelse 2.2.2014 fra G.M. Lindmoen, S.E. Tøraasen og
S. Kynbråten vedrørende oppføring av minnelund på gammel tomt.
Menighetsrådet ser også fordeler ved at istandsetting av branntomta kommer i
gang og ser betydningen av forsoningselementet i dette.
Vedtak: Våler menighetsråd sender et svarbrev til forslagsstillerne og oversender
saken til fellesrådet.

Informasjonssaker:
Diakoniutvalget la frem et notat til MR hvor konsekvenser for nedleggelse av det diakonale arbeidet i
menigheten ble drøftet. Notatet videresendes til FR, sammen med årsrapport for diakoni og oversikt over
konsekvenser. FR oppfordres til å videresende saken til Våler kommune.

For Våler menighetsråd
Åse L. Hansen (sign)
Leder

Heidi Gottenborg (sign)
kontorleder

