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25. januar 2016 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 21. januar 2016 på kirketorget kl 14.00-17.00 

 

Tilstede: Erik Fleischer, Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, August Embretsen, Kjetil Ruud 

Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg og sokneprest Ingfrid Norum.  

Forfall: Ole Kristian Brumoen, Henriette Svenneby. Som vara møtte Kjetil Ruud. 

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Godkjenning av innkalling. 

 

REFERATER 

 Møtebok 22. oktober 15 – godkjent (med endring sak 55/15) 

Hamar biskop Svar på søknad om godkjenning – Altertavle i Våler kirke. 

Dugnadsgruppa Info MR - Økonomisk oversikt - dugnadsverdi uteområde/gravlund 

v/Ola Svenneby 2013-2015, ca kr 976.000. 

Hamar bispedømmeråd Svar på søknad om OVF-midler, trosopplæringskurs om Gudsrikeleiken. 

 Utlysning av OVF-midler til «Det gode møtet». Bidrag for å skape rom og 

møteplasser mellom flyktninger og nordmenn. Søknadsfrist 19.2.16 

 Invitasjon til ungdomsting i Hamar bispedømme 2.-3. april 

  

SAK 1/16 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2016 
Viser til sak 54/15 på møte 10.12.15. Saken tas opp til ny behandling. 

  

Dato:  Møtested: Klokkeslett: 

Torsdag 21. januar Kirketorget kl 14.00 (vedtatt) 

Torsdag 3. mars  Kirketorget kl 14.00 

Søndag 6. mars  Årsmøte m/kirkekaffe kl 11.00 

Torsdag 14. april Kirketorget kl 14.00 

Torsdag 16. juni  Kirketorget kl 14.00 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan 1. halvår 2016 

 

SAK 2/16 UTSMYKNING AV KIRKEN 

Henviser til MR-sak 48/15. Det nyvalgte menighetsrådet fortsetter arbeidet med utsmykning av 

kirken. Det henvises til kunstplanen, utarbeidet av den oppnevnte kunstkomitè, listen over forslag til 

planer for den videre utsmykning og utplassering av de bergede gjenstander og arkitektnotat no 16 

fra Surnevik. 

 

Menighetsrådet går igjennom forslagene fra kunstkomitèen vedrørende plassering av bilder og 

utstyr i de forskjellige rom. Forslag til liturgiske tekstiler og opphenging av bilder i kirkerommet 

skal godkjennes i forkant av biskopen.  Det skal da forelegges tegninger over tekstilene, hvilke 

symboler som skal brukes, tekstilvalg/materialprøver og hvordan arbeidet skal utføres, veving, 

brodering osv.  Det er også mulig å kjøpe ferdig godkjente tekstiler fra kirkelig kulturverksted eller 

Savile Row. 

 

Det må foreligge en rask avklaring på type oppheng i garderoben, skap i sakresti/kontorrom og 

ferdiggjøring av kirketjenerens rom i kjelleren. 
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Vedtak: Menighetsrådet vedtok at de broderte bildene av Våler`s historie henges opp som 

beskrevet i kunstkomitèens anbefalinger, på vestveggen i kirketorget. Det kom forslag om å henge 

dem på skinner og Erik undersøker hvilke typer som finnes. På veggen mot garderoben henges opp 

en av de gamle salmetall-tavlene. Denne benyttes som informasjonstavle. På samme vegg henges 

opp hørselsutstyret. Før opphenging av bilder og tavlen, innkalles MR til befaring.  

Erik tar ansvar med å fullføre garderoben.  

Merete og Rannveig undersøker videre innkjøp av bord til kirketorget. 

Kirkerommet:  
Maleriet «Getsemane» av Bernt Lund bør få sin plass bakerst i kirkerommet ved siden av 

salmebokhylla. Menighetsrådet søker biskopen om godkjenning for opphenging. 

Kirkekontoret avklarer med bispekontoret regler for opphenging utenom kirkerommet. 

Dåpssakrestiet: 

Krakkene som er satt inn i dåpssakrestiet settes tilbake til kapellet og byttes ut med jærstoler. 

På handikaptoalettet foreslås det å henges opp et veggmontert stellebord. 

 

SAK 3 /16 UTLEIE AV KIRKEN TIL KONSERTER/ARRANGEMENTER 

Kirkekontoret har fått flere forespørsler om leie av kirken til konserter/arrangementer. 

Menighetsrådet har delegert forespørsler om utleie av kirken til administrasjonen v/kirkevergen og 

som ved konserter samarbeider med kirkemusikalsk leder. Kirken kan leies ut etter gjeldende satser 

(vedtatt av FR 20/15). 

 

Utover de planlagte gudstjenestene og den tradisjonelle midnattskonserten 23.12. (øvelse 22.12.,) 

som var den 35. konserten i rekken, er kirken ledig for utleie. 

 

Vedtak: Utleie av kirken er delegert til administrasjonen v/kirkevergen og godkjennes i hht lovverk 

og etter gjeldende satser. Utleie til kirkelige handlinger godkjennes av sokneprest og utleie til 

musikalske arrangementer godkjennes av kirkemusikalsk leder. Forespørseler til administrasjonen 

utover ovennevnte skal godkjennes av menighetsrådet. 

 

SAK 4/16 FORESPØRSEL OM SALG AV KERAMIKK 
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 til neste møte.   

 

SAK 5/16 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Søndag 6. mars - Menighetens årsmøte avholdes etter gudstjenesten kl 11.00. Tårnagenter deltar. 

Vedtak: Rannveig leder årsmøtet. Veronica og Elin baker kake og tar ansvar for kirkekaffen.  

Heidi ordner innkjøp og kake. Markering av avgått MR m/fl. 

 

Tirsdag 15. mars – Fasteaksjonen – Komitèen består av Merete, Ole Kristian og Anne Sofie. 

Hvem i komitèen tar ansvaret for planlegging/gjennomføring?  

Vedtak: Konfirmantliste sendes komitèen som også sørger for bestilling av kaker/innkjøp. Merete 

tar kontakt med banken. Ingfrid bestiller materiell. 

 

Søndag 3. april - Menighetens årsfest arrangeres etter gudstjenesten kl 11.00 

Bevertning og gjennomføring diskuteres på møtet.  

Utgår – ingen gudstjeneste. 
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SAK 6/16 GUDSTJENESTELISTE 1. HALVÅR 2016 
Forslag til gudstjenesteliste 1. halvår 2016 legges frem på møtet. 

 

Vedtak: Gudstjenestelisten ettersendes. Menighetsrådet tar gudstjenestelisten til etterretning. 

 

SAK 7/16 REGNSKAP FOR 2015 TIL GODKJENNING OG  

 BUDSJETTFORSLAG 2016 

Regnskap for menighetsråd/menighetsblad 2015 budsjettforslag for 2016 legges frem på møtet.  

Regnskapet gjennomgås og tas til orientering på møtet. Budsjettet gjennomgås og godkjennes. 

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådets regnskap 2015 tas til orientering som det foreligger og sendes 

til revisjon. Renteinntekter på fondskonto for 2014 og 2015 overføres til drift. 

Våler menighetsråd godkjenner forslag til menighetsrådets og menighetsbladets budsjett for 2016 

og dekning av utgiften på men.bladets regnskapsføring for 2015 belastes disp.fond.  

 

Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 

SAK 8/16 EVENTUELT 

 8.1. Endring av offerlista 1. halvår 2016 

  Sak 55/15 – Vedtatt takkoffer 17.04. til Changemaker. NMS avholder områdestevne 

i samarbeid med menigheten, endre offertildeling? 

  Vedtak: Menighetsrådet vedtok å endre takkoffer 17.4. fra Changemaker til NMS. 

 

Informasjon og diskusjonssaker: 

Sak 46/15 – Instruks for bruk av rom i kirken. Ingfrid har kommet med innspill i saken. 

Det er innkommet tilbud på skap i prestesakrestiet/kontor. Erik følger opp saken. 

Menighetsrådet foreslår at det utføres smidighet ved bruk av sakresti/kontor. 

 

Gjennomgang av rutiner for tekstlesere/kirkeverter i ny kirke, forberedelser og oppgaver.  

Tekstlesere og kirkeverter ble innkalt til felles møte. Brannvernopplæring / brannvakter (mars 

møte). 

  

 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Neste møte torsdag 03.03.16 kl 14.00 på kirketorget. 
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