VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
29. juni 2015
MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 22. juni 2015 i kirken kl. 17.00 - 19.00
Tilstede: Åse Lonkemoen Hansen, Merete H. Astrup, Anne Sofie Hynne Arne Otto Øxseth og
Torunn L. Syversen (pr.tlf.).
Innkalling godkjent.
SAK 36/15 KYNDELSMESSE I VÅLER KIRKE SØNDAG 7. FEBRUAR 2016
Fredag 10. juni fikk frimurere fra frimurerlosjen i Elverum en omvisning i vår nye kirke. Dette ble
satt slik pris på, og gjorde et så stort inntrykk, at noen av deltagerne på omvisningen umiddelbart
satte i gang et arbeid i frimurerordenen for å undersøke om det var muligheter for å benytte Våler
kirke til en Kyndelsmesse søndag 7. februar 2016. Kollekt denne dagen vil gå til kirken.
Vedtak: Vi ønsker frimurerordenen velkommen til Kyndelsmesse i Våler kirke 7. februar 2016.
Biskopen bør forespørres før vi gir et positivt svar. Enstemmig vedtatt.
Merete kontakter bispekontoret.
SAK 37/15
DRIFT AV KIRKEN - ÅPEN KIRKE
Orgelet som skulle komme til 1. juli er noe forsinket. Siste opplysninger er at det kommer mandag
13. juli. På grunn av stor pågang fra enkeltpersoner og grupper er det ønskelig med åpen kirke inntil
orgelet er på plass. Det bør også holde åpent for vanlige sermonier i kirka i perioden fra 1. juli og til
12. juli 2015.
Vedtak: Vi har åpen kirke etter tidligere liste fram til og med 1. juli. Ellers har vi åpent onsdager
og lørdager fra kl. 12.00 til kl. 16.00 til orgelet kommer.
Omvisere:
Onsdag 1. juli : Ola (allerede oppsatt etter gammel liste)
Lørdag 4. juli: Yngve
Onsdag 8. juli: Anne Sofie
Lørdag 11. juli: Torstein
I perioden 1. juli til 12. juli vil kirken bli brukt til vanlige sermonier; begravelser og gudstjenester.
EVENTUELT
Menighetsrådet mener at det bør utarbeides en instruks for bruk av rom i kirka.
Referat fra byggekomitèmøte 17.06.15 ble referert. Noe av punktene bør utbedres før 1-års kontroll.
Dette er det gitt tilbakemelding om.
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