
 VÅLER MENIGHETSRÅD 
 Den norske kirke 

 

Postadr: Vålgutua 199, 2436  Våler i Solør  Tlf. 62 42 40 90 Telefaks  62 42 40 71 

E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no Hjemmeside: www.vålerkirken.no 

  

11. juni 2018 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 7. juni 2018 på kirketorget kl 14.00-16.30 

 

Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg,  

Henriette Svenneby og Einar Vannebo. Som vara møtte Kari-Helene Sæther. Forfall: Erik Fleischer,  

Ole Kristian Brumoen og August Embretsen. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Åpningsord v/Einar 

 

Godkjenning av innkalling. 

 

REFERATER 

 Møtebok 26. april 2018 – godkjent. 

Kirkerådet m/flere  UKT-konferansen 17.-19. okt. 2018, kirkelig ungdomsarbeid, «Når 

kirke lykkes». 

Våler pensjonistforening Svarbrev – gravferdsritualer (sak 24/16).  

 

SAK 11/18 PROSJEKT - BIBELEN TIL ALLE I HEDMARK 

Gunnar Gjevre ønsker å besøke menighetsrådene i Solør for å informere om prosjekt «Bibelen til 

alle i Hedmark». Han deltar på møtet. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd er positive til pilotprosjektet og stiller med hjelp til tilrettelegging og 

det praktiske ved gjennomføringen. 

 

SAK 12/18 VEIVISER FOR VALG AV MISJONSAVTALE 

Kirkemøtet oppfordrer alle menigheter i DNK til å inngå misjonsavtale og har sendt ut en 

henvendelse med veiviser til menigheter som ikke har misjonsavtale. I veiviseren velger 

menighetsrådet hvilket av sju prosjekter som de anser som mest aktuelt til menighetens 

misjonsavtale og videre til signering av avtale.  

Biskopen ønsker et løft i antall misjonsavtaler i Hamar bispedømme. Hun oppfordrer menigheter 

uten misjonsavtale, til å gå igjennom veiviseren på ett av sine menighetsrådsmøter. 

Vedlagt ligger henvendelsen fra Hamar bispedømme. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd går inn for å støtte et misjonsprosjekt. Det legges frem forslag til  

3-4 prosjekter med profil til neste møte. 

 

SAK 13/18 FORSLAG TIL MØTEPLAN 2. HALVÅR 2018 

Dato: Sted: Fremmøte: 

Torsdag 06.09. Kirketorget kl 14.00  

Torsdag 11.10. Kirketorget kl 14.00  

Torsdag 22.11. Kirketorget kl 14.00 

Torsdag 13.12. Kirketorget kl 16.00 (merk tidspunkt) 

Juleavslutning for råd og ansatte kl 17.00 i prestegården. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan for 2. halvår 2018 
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Side 2 

 

SAK 14/18 FORSLAG TIL OFFERLISTE 2. HALVÅR 2018 

Forslag til offerliste 2. halvår ligger vedlagt. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtar offerlista for 2. halvår 2018, med endring av 30.09. hvor 

takkofferet går til «misjonsprosjektet». 

 

 

SAK 15/18 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 

Søndag 29. juli – Mariakirken minnelund kl 18.00. Medbrakt til kirkekaffe. 

 

Onsdag 22. august – Informasjonsmøte i Våler kirke kl 18.00 for foresatte/konfirmanter 2019 

 

Søndag 2. september – Finnskogvandring m/konfirmantene.  

Konfirmantene fraktes med privatbiler til Risberget kirkesal hvor de starter med andakt foredrag.  

De fraktes videre til Haldammen og går finnskogleden.  Avslutter med gudstjeneste i Gravberget 

kirke kl 17.00. Fint om noen fra Våler menighetsråd deltar. 

• Hvis dere ønsker å være med på bevertning av motti og flesk (ca kr 50,-), så er det viktig 

med påmelding til kirkekontoret innen 28. august.  

Hilde og Henriette deltar. 

 

Oppnevning av komitè - I år 2022 er det 1000-års jubileum for den første kirken i Våler. Ifølge 

sagnet ble den første kirken i Våler reist etter at Hellige Olav bestemte hvor kirken skulle ligge, en 

enkel kirkebygning og trolig satt opp ved Lisbet-tangen. En arrangementskomite oppnevnes. 

MR-leder bør sitte i komitéen. Det ble lagt frem forslag til representanter som forespørres. 

 

Informasjons- og diskusjonssaker: 

*Kapellet. Ole Kristian informerer om at råtne planker blir skiftet ut og trapp senket. Beises. 

Bunnsvill skiftes i låven. 

*Rodekart – Henriette følger opp saken. 

*Barnekor 1.-4. kl. Einar informerte om tilbud fra høsten. 

*Oversikt over lagrede gjenstander etter brannen. 

*Hyller til lørdagsklubben. Merete følger opp saken. 

*Oversikt kirkevertoppgaver. 

*Slanger på vannposter på gravplassen er ødelagte og bør skiftes. 

 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Neste MR-møte torsdag 6. september 2018 kl 14.00 på kirketorget. 


