VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
15.oktober 2015

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 14. oktober 2015 på kirketorget kl. 19.00–21.00.
Tilstede: Åse L.Hansen, Thomas Midtsund, Ola Nystuen, Torunn L. Syversen,
Anne Sofie Hynne, Arne Otto Økseth og Merete H. Astrup. Forfall: Kjersti Svartholt.

REFERATER
Innkalling og møtebok av 1.oktober- godkjent.
Trosopplærerne i Solør: Tilskudd til trosopplæring. Åsnes mottar kr. 434.000 for
andre termin 2015.

SAK 46/15 INSTRUKS FOR BRUK AV KIRKEROM
Kirketorget: Barneavdelingen er møblert. Takk til Anne Sofie og Ola. Det mangler
fortsatt 2 gulvmatter som anskaffes.
Bord: Bord må kjøpes inn, 6-8 stk.rektangelformede sammenleggbare, (lignende de
vi har),sorte m.sorte ben. Vi undersøker leverandører f.eks. Attico, Kongsvinger
fengsel o.a.
Kontor/saktresti: Rommene fordeles etter arkitektens romprogram. Prestens rom
lengst mot øst, organist/kirketjener mot vest. Rommene må ryddes, og møbler som
tilhører rommene bæres dit. MR møtes ons.21.de kl.19 for å møblere..
Seremonirom: Grå puter som på kirketorget. Lamellgardin mot øst. Ordnes av
neste MR.

SAK 49/15

UTSMYKKING AV KIRKEROMMET

Vedlegg til sak 48/15 fra kunstkomitèen, innlevert til møtet.
Kunstkomitèens anbefaling om plassering av bergede gjenstander tas til orientering.
Påtroppende MR gjennomfører.

Altertavle: MR har v/Asgeir Trønnes,fått digital fremvisning av den gamle altertavla,
plassert på den tiltenkte veggen mot øst, slik den opprinnelige planen har vært.
MR finner at denne fine kunstgjenstanden passer godt på denne veggen. Videre
vektlegges innbyggernes ønske om å bevare og integrere sentrale reddede
gjenstander fra den gamle kirken.
Vedtak: Den gamle altertavla settes opp på tiltenkte østre vegg. Enstemmig vedtatt.

SAK 49/15 fortsettes neste side

Litturgiske tekstiler: Det nye MR får i oppgave å utføre arbeidet med nye liturgiske
tekstiler.

Brudestoler: MR mener at 4 av brudestolene bør være plassert i kirkerommet
Vedtak: Fire brudestoler plasseres fast i koret på nordre vegg. Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Belysning langs fotavtrykket av gamlekirken ordnes av Harry Vinje.
Han ordner også skyllekar og slange i teknisk rom
Torunn tar vedtak om oppheng av altertavle til FR som sak, og sender
søknad til biskopen.
Utenfor kirka mot nord : Maskiner har laget stygge spor i grusen.
Entreprenøren må rydde opp etter seg. Kirkekontoret v/Heidi tar
muntlig kontakt med entreprenør i første omgang.

Husk MR møte onsdag den 21de kl.19.00 i kirken!
Referent: Merete Astrup.

