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14. desember 2015 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 10. desember 2015 på kirketorget kl 14.00-16.30 

 

Tilstede: Erik Fleischer, Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, Ole Kristian Brumoen,  

Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg og Henriette Svenneby.  

Forfall: August Embretsen, Kjetil Ruud og vikarprest Thomas Midtsund.  

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Godkjenning av innkalling. 

 

REFERATER 

 Møtebok 22. oktober 15 – godkjent. 

Kirkerådet Flyktningsituasjonen, strategiplan for likestilling mellom kjønn og 

Ungdommens kirkemøte. 

Fellesrådet Møtebok 22.10.15 

Hamar biskop Forordning av gudstjenester. Menighetene underrettes når ny forordning 

 foreligger. 

Natta komitèen Søknad om ekstra støtte til konfirmantfestivalen NATTA`16 

Kirkens Nødhjelp Oppnevning av Kirkens Nødhjelp-kontakt og tilbud om besøk.  

 

SAK 53/15 VALG AV REDAKSJON I VÅLER MENIGHETSBLAD 

Redaktør Gunhild Grønvold og annonseredaktør Steinar H. Sandnæs forespørres om å ta  

gjenvalg for 2016.   Arne er behjelpelig med den økonomiske delen.  

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok gjenvalg av redaktør og annonseredaktør. 

  

SAK 54/15 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2016 
Dato:  Møtested: Klokkeslett: 

Torsdag 21. januar  Kirketorget kl 14.00 

Torsdag 18. februar (3.3.?) Kirketorget kl 14.00 

Søndag 6. mars  Årsmøte m/årsfest? kl 11.00 

Torsdag 21. april (28.4.?) Kirketorget kl 14.00 

Torsdag 9. juni  Kirketorget kl 14.00 

 

Forslag til vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan for 1. halvår 2016 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at møtet 21. januar går etter planen, men at møteplanen tas opp 

igjen på neste møte. 

 

SAK 55/15  OFFERLISTE 1. HALVÅR 2016 

Oversikt over innkomne søknader ligger vedlagt.   Forslag til offerliste 1. halvår ligger vedlagt. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok forslag til offerliste for 1. halvår 2016 med de 2 forslagene fra 

møtet.  

 

SAK 56/15 PRESENTASJON AV KONTORLEDER 
Heidi presenterte sine arbeidsoppgaver for MR. 
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SAK 57/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL DIVERSE UTVALG 2016-2019 

Plan for trosopplæring, plan for konfirmantundervisning og plan for diakoni ligger vedlagt.  

Planene skal i 2016 evalueres og oppdateres før de legges frem for menighetsrådet til godkjenning.  

I tillegg er det laget en gudstjenesteplan over forordnede gudstjenester som vedlegges. 

 

 Gudstjenesteutvalg består av; én eller to representanter fra men.rådet, èn eller to frivillige, 

 organist og sokneprest. 

 Representanter til gudstjenesteutvalget oppnevnes.  

Vedtak: August og Erik. 

 

 Redaksjonskomitè – Våler menighetsblad består av; redaktør, én eller to representanter 

 fra men.rådet og evt. frivillig. I tillegg har vi en annonseredaktør. 

 Representanter til redaksjonskomité i Våler menighetsblad oppnevnes. 

Vedtak: Elin (vara Henriette). 

 

 Trosopplæringsutvalg 0-18 år består av; én eller to representanter fra men.rådet,  

 én representant fra konfirmantarbeidet, repr. for barn/unge (lørdagsklubben) og sokneprest.   

 Lørdagsklubben ledes av 3 frivillige medarbeidere. Det er behov for flere medhjelpere. 

 Representanter til trosopplæringsutvalget oppnevnes. 

Vedtak: Rannveig. Frivillige forespørres. 

 

 Konfirmantutvalget består av; én eller to representanter fra men.rådet,  

 frivillige og  soknepresten. 

Konfirmantkomitéen består av; utvalgets medlemmer, konfirmantforeldre og konfirmanter. 

 Representanter til konfirmantutvalget oppnevnes. 

Vedtak: Veronica. Frivillige forespørres. 

 

 Fasteaksjonskomitè består av én eller to representanter fra men.rådet (frivillige),  

 én repr. fra konfirmantutvalget og soknepresten. 

  Representanter til fasteaksjonskomitéen oppnevnes. 

Vedtak: Merete og Ole Kristian (vara Rannveig). Frivillig forespørres. 

 

 Diakoniutvalget består av; én eller to representanter fra men.rådet, frivillige og soknepresten. 

 Representanter til diakoniutvalget oppnevnes. 

Vedtak: August og Merete. 

 

 Arbeidsutvalg i Risberget består av tre representanter fra Risberget. 

 MR-leder møter fra menighetsrådet ved behov. 

 Tre representanter oppnevnes til arbeidsutvalget i Risberget. 

Vedtak: Liv, Brit og Sylvia. 

 

 

SAK 58/15 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Vålertunet 17. jan. kl 17.00. Hvem kan være medhjelpere på kirkekaffen?: 

Har noen lyst til å bake en kake eller skal det bestilles? 

 

Vedtak: Ansvarlige for kirkekaffen; Veronica og Elin, som også ordner kaker.  

Arne Otto forespørres som medhjelper. 
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SAK 59/15 EVENTUELT 
59.1. Innkjøp juletre kirken 

 Det er innkjøpt adventstjerne, kunstig juletre m/belysning og pynt til kirken, til 

sammen kr 13.813. 

 Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at innkjøp av advents- og juleartiklene dekkes 

av disposisjonsfond. 

 

Diskusjon-/informasjonssaker:  

 Videre utsmykning av kirken. Tas opp som sak på neste møte. 

 Salg av keramikkartikler med bilde av kirken. Tidligere behandlet i MR-sak 11/15. Tas opp 

på neste møte. 

 Bedre lyssetting av området utenfor inngangspartiet, mot parkeringsplassen og til gangveien 

mot «fotavtrykket». Menighetsrådet videresender saken til fellesrådet. 

 Dugnadsinteresse for den nye kirken, oppnevne forskjellige arbeidsgrupper med ansvarlige. 

Utarbeide felles informasjonsmateriell til guidene og brosjyre om kirken. 

 Julemessa trenger rekruttering av yngre krefter og lørdagsklubben trenger flere medhjelpere. 

 Innkjøp av 6-7 bord til kirketorget. Undersøke hvor langt har saken kommet? 

 Kjøkkenbenken er skadet, reklamasjonssak? Trenger pussing og oljes/lakkeres. Har 50 stk 

av porselenserviset på kjøkkenet. Med tanke på kirkekaffe/arrangementer trengs dette 

suppleres med 30-50 ekstra. Unngå mest mulig engangskopper og bedre sortering av  

matavfall. 

 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Neste møte torsdag 21.01.16 kl 14.00 på kirketorget. 
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