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26. april 2017 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 20. april 2017 på kirketorget kl 14.30-16.30 

 

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

Brumoen, Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg og sokneprest Einar Vannebo.  

Forfall: Henriette Svenneby. Som vara møtte Kjetil Ruud. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Åpningsord v/Einar 

 

Godkjenning av innkalling. 

 

REFERATER 

 Møtebok 9. februar 17 – godkjent. 

Kirkerådet Reformasjonsåret 2017, forestillinger om nåde, hefte «Hva er en 

flyktning?». Kampanje konfirmant 2018 

Hamar bispedømme Årsrapport og kirkestatistikk. 

Bibelselskapet Tilbud om festforestillingen Bibelen – turné mars 2018 

Hamar biskop Hamar biskops fastsettelse av forordnede gudstjenester i Våler 

fellesrådsområde. 

Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist? 
FR-leder informerte bl.a. om økonomi og behov for servicebygg for gravplassutstyr. 

 

SAK 8/17 REGNSKAP 2016 -  GODKJENNING  

Hedmark Revisjon IKS har fremlagt revisors beretning 2016 sammen med årsavslutningsbrev.  

Våler menighetsråds regnskap 2016 er revidert og funnet i orden.  (Videresendt MR i e-post 3.3.) 

 

Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 47.634,86. Resultatet fremkommer slik;  

Brutto driftsresultat  kr  27.826,86  

+ renteinntekter  kr  3.623,00 

= netto negativt driftsresultat kr 31.449,86 

+ bruk av avsetninger (fond)  kr  122.748,64  

– avsetninger til fond  kr  - 106.563,64 

= mindreforbruk kr 47.634,86 

 =============== 

 

Vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2016 godkjennes. Årsavslutningsbrev med kommentarer 

er gjennomgått og tas til etterretning. Mindreforbruk (overskudd) kr 47.634,86 avsettes de 

tilhørende disposisjonskonti med kr 9.147,86 til MR-utvalg og kr 38.487,- til VMB.   

 

SAK 9/17 PLASSERING AV INVENTAR OG UTSTYR I KIRKEN 

Viser til svarbrev fra biskopen datert 3.2.17 vedrørende søknad om plassering av inventar og  

utstyr i Våler kirke, som gjennomgås på møtet. 

 

Vedtak: Menighetsrådet gir Yngve oppdraget med til å henge opp de broderte bildene av kirkens 

historie og «Jesus i Getsemane». Fortsetter med saken på et senere møte. 
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Side 2 

 

SAK 10/17 DIAKONIUTVALGET 
Diakoniutvalget har ikke vært i funksjon etter at soknediakonen sluttet, kun besøkstjenesten 

gjennom frivillige. August og Merete er valgt som representanter fra MR (sak 57/15). 

Det har nå kommet ønske om muligheten for at det diakonale arbeidet i menigheten kan gjenopptas.  

 

Vedtak: Menighetsrådets kontaktpersoner inviterer til et møte med besøkstjenesten. 

 

SAK 11/17 FREMTIDIG BRUK AV VÅLER KAPELL 
Hvordan tenker menighetsrådet seg fremtidig bruk av kapellet? 

 

Vedtak: Det er vedtatt at kapellet kan benyttes til begravelser/bisettelser mot godtgjørelse, unntatt 

vinterhalvåret. Menighetsrådet har ingen andre planer om bruken, men at det kan brukes etter eget 

ønske, via henvendelse til kirkekontoret. 

 

SAK 12/17 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Minner om dugnad på gravplassen torsdag 27.4. kl 17.00 med værforbehold onsdag 3.5. 

Torstein tar ansvar i samarbeid med kirketjener. MR oppfordres til å møte opp. 

 

Vedtak: Dugnaden utsettes inntil videre, ny dato avtales med kirketjener. 

Det er ønskelig med mulighet for enkel kirkekaffe etter gudstjenester. Heidi sørger for innkjøp og 

det settes frem en «spleiseskål». 

 

Informasjon- og diskusjonssaker: 

Risberget kirkesal 17. september - 350 års jubileum for finneinnvandringen. 

*  Einar kontakter arbeidsutvalget i Risberget vedrørende planleggingen av 350 års jubilèet i 

 Risberget kirkesal søndag 17. september.  

 

Gullkonfirmantjubiléet søndag 20. august – NB endret til søndag 13. august – Status 

*  August har forespurt noen fra gullkonfirmantene, som tar ansvar for opplegget.  

 

Gudstjenesteutvalg – kantor, prest, MR-representantene Erik og August. 

*  Einar innkaller til møte når det er ønskelig. 

 

Lørdagsklubben trenger flere medhjelpere fra høsten. Viser til henvendelsen fra trosopplærer. 

*  Rannveig gjør noen forespørsler i menigheten. 

 

Foldedøra mellom kirkerommet og kirketorget. Forespørsel om denne skal være lukket eller åpen? 

*  Menighetsrådet mener at foldedøra i utgangspunktet bør være åpen, men at den kan lukkes i 

enkelte tilfeller. 

 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 
 

DUGNAD PÅ GRAVPLASSEN – VI FORSØKER ONSDAG 10. MAI KL 17.00  

 

 

Neste MR-møte torsdag 15.06.16 kl 13.00 på kirketorget. 


