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18. april 2016 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 14. april 2016 på kirketorget kl 14.00-17.00 

 

Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, Henriette Svenneby, Ole Kristian Brumoen, Elin 

Østeberg, Veronica H. Solhaugen og vikarprest Thomas Midtsund.  

Forfall: Erik Fleischer og August Embretsen. Som vara møtte Kjetil Ruud og Torstein Risberg. 

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg og trosopplærer Gunhild Kvåle Westgård deltok i sak 15 og 

16/16. 

 

Godkjenning av innkalling. 

 

REFERATER 

 Møtebok 3. mars 2016  – godkjent. 

Hamar bispedømmeråd Tilskudd trosopplæring 1. termin 16 (kopi av brev til Åsnes FR) 

 Tilsetting - sokneprest i Våler og Gravberget sokn, reglement. 

 Protokoll fra Hamar bispedømmes ungdomsting 2016 

Leger uten grenser Takk for offergaven. 

Kirkerådet Magasinet Jobb som forandrer, info konfirmant 2017 

  

UO - Saken behandles unntatt offentlighet, Offl.  §25 

SAK 14/16 SØKNADER SOKNEPREST I SOLØR, VINGER OG ODAL PROSTI – 

TJENESTESTED VÅLER OG GRAVBERGET SOKN 

Retningslinjer for tilsetting av prester i DNK (reglement) ble utsendt pr e-post 25.02.16  

Ber MR lese igjennom dette før møtet. 

 

Hamar bispedømmeråd har oversendt søknader til soknepreststilling med tjenestested Våler og 

Gravberget sokn til menighetsrådene for uttalelse innen 15. april.  Det er 2 søkere til stillingen.  

Søknadspapirer gjennomgås på møtet. 

Bispedømmekontoret har gjort et administrativt vedtak om at stillingen lyses ut på nytt. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd tar dette til etterretning. 

 

 

SAK 4/16 FORESPØRSEL OM SALG AV KERAMIKK 
Saken ble utsatt på møtet 21.1. og 3.3. 

Tidligere behandlet i sak 11/15 med følgende vedtak: Våler menighetsråd takker for initiativet, men har 

på det nåværende tidspunkt ikke kapasitet til å engasjere seg i denne saken. 
 

Henriette ønsker at saken tas opp igjen og har rettet en forespørsel til menighetsrådet om salg fra 

”Embla keramikk” av krus og t-lysholder i keramikk med siluetten av den nye kirken. Disse kan 

selges eller brukes som gaver med inntekt til den nye kirken. Se vedlagte tilbud.  

 

Henriette undersøker med sin kontaktperson om salget eventuelt kan gå igjennom kommisjon.  

 

Vedtak: Saken utsettes. 
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Side 2 

 

SAK 15/16 LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN I VÅLER - GJENNOMGANG 
Henviser til sak 16/15, behandlet på møtet 9.4.2015. Hamar biskop er forelagt Våler menighets 

lokale plan for trosopplæring. Den er vurdert i planens innhold, mål, realisme og systematikk i 

forhold til retningslinjene i den nasjonale planen og lokale forhold.  

Hamar biskop har godkjent Våler menighets lokale plan for trosopplæring under forutsetninger 

nevnt i brev 23.3.15. Planen har 311 timer fordelt på 21 tiltak.  

Biskopen forutsetter at menigheten gjennomfører planen. Menighetsrådet skal vedta den lokale 

planen som et styringsdokument og med en oppfølgingsplan (4 punkter). 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok den lokale planen som et styringsdokument og med en 

oppfølgingsplan. 

 

Trosopplærer i Solør Gunhild Kvåle Westgård deltok på møtet hvor den lokale trosopplærings-

planen i Våler punktvis ble gjennomgått. Trosopplæringsplanen ble utdelt på møtet. I tillegg hadde 

oversikt over lokale tiltak i trosopplæringen blitt utsendt som vedlegg til saken. 

Trosopplæringsutvalget har på sitt møte 7.4. gjennomgått punktene i den lokale planen. Referatet 

med innspill og kommentarer ble gjennomgått av trosopplærer. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok den lokale trosopplæringsplanen slik en foreligger og planen 

tas opp til årlig behandling. 

 

SAK 16/16 BRANNVERNOPPLÆRING 

Brannvernopplæring for ansatte og kirkeverter ved gudstjenester/arrangementer i kirken.  

Guidene/omvisere i kirken ble også invitert til opplæringen. 

Kirkevergen gjennomgår beredskapsplanen for Våler kirke og Kjell Ivar Berget fra brannvesenet 

bistår med opplæring i brannslukning.  

 

Beredskapsplanen var utsendt til MR i forkant. Thomas Midtsund innledet med gjennomgang av 

ansvarsområder for medvirkende i gudstjenester/arrangementer. Kjell Ivar Berget overtok med 

gjennomgang av branninnstruks og opplæring i bruk av brannslanger.  

 Alle medvirkende ved bruk av kirken skal gjøre seg kjent med instruksen, som henger til 

oppslag sammen med sjekkliste ved inngang i sør. Sendes kirkeverter/tekstlesere og guider. 

 Branninnstruks skal legges sammen med utleiekontrakt med signatur på kunnskap om bruk 

 av brannslukningsslange.  

 Ved arrangementer der det ventes flere enn 350 deltakere, søke brannvesenet i forkant med 

 antall og navn på brannvakter. 

 Batterilykt skal henge lett tilgjengelig, ved inngang i sør. 

 Anskaffe tidsur til kaffetrakter. 

 

SAK 17/16 ARRANGEMENT 
Minner om dugnad på gravplassen torsdag 28.4. kl 17.00 med værforbehold mandag 9.5.  

*Torstein tar ansvar i samarbeid med vikar for kirkegårdsarbeider. Oppfordrer til oppmøte. 

Oversikt over konserter/arrangementer i kirken ble delt ut på møtet. 

* Sørge for god kunngjøring (inkl. facebook). 

 

Informasjon og diskusjonssaker: 

MR er forespurt om å sette opp oversikt over åpen kirke i sommer og forespørre guidene,  

evt. kirkeverter.  

Begrepet «åpen kirke» med eller uten omvisning ble diskutert.  Noen ønsker bare å nyte stillheten. 

*Menighetsrådet anbefaler i første omgang åpen kirke m/omvisning på onsdager og lørdager 10-14, 

ellers etter avtale. Inngangsbillett samme som 2015, til dekning av renhold.  

Hvis mulig bør omvisning for grupper legges i forkant eller etterkant av åpen kirke.  

*Guidene etterspør snarlig innkalling til «guidekurs» og utdeling av informasjonsmateriell. 

Guidegruppa anbefales å velge en leder som koordinerer i samarbeid med kirkekontoret. 
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*Fasteaksjonskomitèen har laget et referat til senere gjennomføringer av KN-innsamlingsaksjon. 

 

*Informasjonstavle - Det haster med å få på plass en informasjonstavle med faktaopplysninger om 

bl.a. ny og gammel kirke. Ett forslag er innkjøp av sammenleggbar tavle som lett kan flyttes på,  

evt. oppslagstavle mot gjerdet ved parkeringsplassen eller oppe i fotavtrykket. 

 

*Bordplatene til kirketorget er innkjøpt og blir montert i slutten av mai. 

 

*Garderoben. Det jobbes med saken. 

 

*Ettårsbefaringen gjennomført. Merete deltok fra MR, hvor hun bl.a. fikk opplyst at blafring av 

stearinlys kan løses ved å stille om bryter på vegg inne i tavlerommet. 

 

*Kirketjenerens rom i kjelleren. Hvem følger opp saken? 

 

*Toalettene. Henstiller til innkjøp av såpedispensere/tørkepapirbeholdere og knagger til oppheng på 

døra. Helst godt synlige. 

 

 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong (sign) Heidi Gottenborg (sign) 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Neste møte torsdag 16.06.16 kl 13.00 på kirketorget (merk endret tidspunkt) 
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