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26. november 2018 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 22. november 2018 på kirketorget kl 14.00-15.30 

 

Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Erik Fleischer, Elin Østeberg, Henriette Svenneby, August Embretsen,  

Ole Kristian Brumoen og Einar Vannebo. Forfall: Merete H. Astrup og Veronica H. Solhaugen. 

Som vara møtte Torstein Risberg. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Åpningsord v/Einar 

 

Godkjenning av innkalling. 

REFERATER 

 Møtebok 11. oktober 2018 – godkjent. 

Fellesrådet Referat fra FR-møte 16.5.18 

Biskopen Tidsplan for revidering av menighetens lokale trosopplæringsplan, for 

 Solør, Vinger og Odal prosti er fristen i 2020 

Bønnelista v/J.Hedberg Kirkevalget 2019 – Bønnelista (forening for kirkevalg og kirkeledelse) 

ønsker å stille egne lister i alle bispedømmer til valg av bispedømmeråd/ 

Kirkemøte. 

Bispedømmerådet Valg av lek medlem til nominasjonskomité til bispedømmeråd og 

Kirkemøte. Fra hvert prosti velges et lekt medlem og et lekt varamedlem. 

 * Datoer for valgkurs, 6. mars 2019 i Brandval. 

  

Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist? 

Erik informerte om FR-budsjett 2019 i hht til driftstilskuddet. Torstein informerte om  

kommunens økonomi generelt og innsparinger for de neste 3 år. 

Områdene til navnet- og anonym minnelund er nå oppmålt på kart og fastmerker satt ned.  

Noe administrativt arbeid gjenstår før minnelundene blir godkjent og kan tas i bruk. 

 

SAK 24/18 VÅLER MENIGHETSBLAD – FORSLAG TIL FORNYELSE 

Med tanke på 1000-års jubileét i 2022, for Kong Olav Haraldssons signingsferd øster i Solør,  

har Arne Moseng i samarbeid med presten kommet med et forslag til ny layout av Våler 

menighetsblad, som bl.a. å endre navn til «Olavskjelda – kirkeblad for Våler».  

Arne deltar på møte med mer informasjon. 

 

Vedtak: Menighetsrådet er positive til at Våler menighetsblad fornyes til «Olavskjella – Kirkeblad 

for Våler» med DNK`s våpenskjold «Olavsmerket» og kommunens våpenskjold «Vålerpila» fra  

3. utgivelse i 2019 (sommernr.). Arne utvikler prosjektet videre i samarbeid med redaksjonen og 

bidrar med historisk stoff. Det informeres om navnefornyelsen i blad nr 2.  

 

SAK 22/18 VALG AV MISJONSAVTALE 

Henviser til sak 18/18, hvor følgende ble vedtatt: «Menighetsrådet kom med forslag til prosjekter; 

skole for jenter, barnehjem, samarbeid kirke/menighet eller prosjekt innen landbruk. Einar leter 

målrettet på prosjekt til neste møte». Saken ble utsatt på forrige møte. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok å inngå avtale med Det Norsk Misjonsselskap om støtte til 

misjonsprosjekt i Etiopia, øremerket landbruk, matsikkerhet og miljø. Støtten gis som takkoffer  

2-3 søndager i året. 
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SAK 25/18 BUDSJETTJUSTERING 2018 OG FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 

Forslag til budsjettjustering for 2018 og budsjett 2019 ettersendes. 

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtar budsjettjustering for 2018 og budsjett 2019. 

Innkjøp av trefigurer til julekrybben belastes blomsterfondet med kr 8.000.  

Trykking av blomsterkort, vedtatt i sak 23/17, ble utsatt til i år. Bruk av bundet fond justeres i 

budsjett 2018 med til sammen kr 14.000. 

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar budsjettjustering for 2018 med et par endringer under 

kirkemusikalsk arb., og forslag til budsjett 2019. Innkjøp av trefigurer til julekrybben belastes 

blomsterfondet med kr 8.000. Trykking av blomsterkort, vedtatt i sak 23/17, ble utsatt til i år.  

Bruk av bundet fond justeres i budsjett 2018 med til sammen kr 14.000. Orgelfestivalens  

overskudd kr 25.000 avsettes til bundet driftsfond. 

 

SAK 26/18 PLASSERING AV INVENTAR OG UTSTYR I KIRKEN 

Fortsettelse med plassering av inventar og utstyr i kirken (jf sak 9, 15 og 29/17). 

Tidligere vedtak: 

• Glassbilde av Våler kirke – Plasseres fremtidig på sørveggen i kirketorget når en større 

glassmontér er kommet på plass. 

• Alterduk – Erik undersøker ideen om linløper med lin fra Våler. Denne skal være 

hjemmevevd, smal, med kors på hver ende og henge litt ned på sidene. 

•  «Treprisbildet»  – Plasseres i sakrestiet. (Nytt vedtak i sak 26/18) 

• Glassmonter (avvente inntil oppbevaring er klarlagt). 

• Skap til kantorikapper (Prestesakrestiet). (Nytt vedtak i sak 26/18) 

 

Vedlagt ligger liste over gjenværende utstyr og inventar. 

 

Vedtak:  Lundeby-maleriet av Våler kirke henges opp på kirketorget. 

 Treprisbildet henges ikke opp i sakristiet, men på kirkekontoret. 

 Skap til kantorikapper utgår, da behovet er løst med stumtjenere. 

Kantoribilder bør henges opp i «kantor-rom», hvis mulig. 

Se på muligheten om at kapellet kan fungere som et «kirkemuseum», hvis mulig henge 

opp malerier av eldre prester og bilder av prester/organister. 

Positive til forslaget om å støpe sokkel oppe i «fotavtrykket», plassere spir, hanen, 

årstallsplata og klokka der. Det må jobbes videre med saken. 

 

SAK 28/18 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 

Søndag 2. desember kl 17.00 – Lysmesse med kirkekaffe? Hvem kan være medhjelper? 

Tekstleser/kirkeverter: Merete, Erik og Elin. 

 

Søndag 9. desember kl 11.00 – Utdeling av kirkebok. Kirkekaffe? 

Tekstleser/kirkeverter: Rannveig, Elin (byttet) og Eli. 

 

Søndag 9. desember kl 20.00 «Stille Natt»-konsert. Hvem kan stille som kirkeverter/ brannvakter i 

tillegg til kirketjeneren? Tilrettelegging i hht kontrakt som tas med på møtet. 

Vedtak: Medhjelpere/brannvakter: August, Rannveig og Odd Johnny. 

 

Torsdag 13. desember kl 17.00. Juleavslutning med ansatte/råd. MR-møtet starter kl 16.00 i 

prestegården. Bevertning, evt. medhjelpere?  

Vedtak: Erik, Einar og Rannveig ordner bevertningen. 
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Drøftings- og informasjonssaker: 

Kors på kirken – Menighetsrådet oppfordrer til at det tas kontakt med arkitekten om saken. 

 

Bispevisitas 7. – 12. mai 2019 

Det første møtet ble avholdt 5. nov. sammen med biskopens teologiske rådgiver, prost, prest, 

ansatte, repr. rådene. Rutiner for biskopens visitas med forberedelser, gjennomføring og oppfølging 

av visitasen ble gjennomgått. Det foreslås at man enes om et tema eller målsetting for visitasen. 

Neste planleggingsmøte er satt til mandag 26. nov. kl 10.00 på kirkekontoret. Dette blir et møte for 

idémyldring, skisse for programmet, fordeling av arbeidsoppgaver og rapportering. 

 

Jubileumskomitè for 1000-års jubilèet i 2022 

Bestående av: Rannveig Ø. Homlong (MR-leder), Einar (prest), Arne Moseng, Cathrine Hagen 

(kultur), Ola Cato Lie, Yngve Astrup og Ann Kristin Sagen Myrer. 

Rannveig innkaller til første møte i januar 2019. 

 

Kunststi 2019 

Mottatt forespørsel om å få benytte kapellet, kirketorget og kirkelund-låven til kunststi 14.-

19.8.2019. Kunsten blir hengt på flyttbare lettvegger. Kunststien vil være åpen fred. 16.8. – 

sønd.18.8. med rigging onsd. 14.8. og rydding mand. 19.8.  

Menighetsrådet positive til forespørselen. 

 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Neste MR-møte torsdag 13. desember kl 16.00 i prestegården. 
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