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7. mars 2016 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 3. mars 2016 på kirketorget kl 14.00-17.00 

 

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

Veronica H. Solhaugen og sokneprest Ingfrid Norum.  

Forfall: Henriette Svenneby, August Embretsen og Elin Østeberg. Som vara møtte Kjetil Ruud. 

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Godkjenning av innkalling. 

 

REFERATER 

 Møtebok 21. januar 2016 – godkjent. 

Fellesrådet Videresender rapport fra Samfunnsmedisin i Solør vedrørende tilsyn 

med universell utforming i Våler kirke. 

 Møtereferat fra 3.2.2016  

Hamar bispedømmeråd Vedrørende fakturering fra Våler menighetsblad. 

 Tilsetting sokneprest – tjenestested Våler og Gravberget 

Kirkens SOS Hedm./Oppl.  Innkalling til årsmøte i Nordre Ål kirke 3.4.16 

 Takk for offertildeling 31.1.16 

Røde Kors TV-aksjonen 23.10.16 - Søknad om kollekt. 

  

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

Erik orienterte fra fellesrådet.  

 

SAK 9/16 ÅRSBERETNING 2015 

Forslag til årsberetning for 2015 ligger vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: Årsberetning for 2015 godkjennes. 

 

Vedtak: Årsberetning for 2015 godkjennes. Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 10/16 DUGNAD PÅ GRAVPLASSEN 

Skal vi arrangere dugnaden på gravplassen torsdag 28.4. kl 17.00, med værforbehold  

mandag 9.5.  Dugnaden kunngjøres i lokalavisene/nærradioer/plakater og kirkekontoret info-sider. 

Heidi ordner innkjøp og forespør frivillige til bevertningen. Trenger en dugnadsansvarlig fra 

menighetsrådet i samarbeid med kirketjeneren og evt. forespørsel til dugnadsgruppa. 

 

Vedtak: Rannveig forespør Torstein om å være dugnadsansvarlig, eventuelt i samarbeid med 

dugnadsgruppa.  

 

SAK 11/16 ARBEIDSGRUPPER - DUGNAD 
Tatt opp på møtet 10.12. under diskusjonssaker. Det er stor dugnadsinteresse for den nye kirken og 

det bør oppnevnes forskjellige arbeidsgrupper med ansvarlige.  

* Dugnadsgruppa v/Ola Svenneby. Avventer oppgaver fra FR v/kirkevergen. 

 

Vedtak: Menighetsrådet foreslår at kapellets østvegg skrapes og males, med forbehold om at FR 

har økonomi til oppgaven. Dugnadsgruppa bør forespørres. 

mailto:kirken@vaaler-he.kommune.no


Side 2 

 

*Guiding-/omvisningsgruppe: 4 frivillige guider har fungert siden innvielsen, i tillegg til 

kirkevergen. En person til har sagt seg villig.  

Felles informasjonsmateriell til guidene og en brosjyre om kirken for salg bør utarbeides. 

Kirkevergen forespørres. Trykking av nye postkort er under utarbeidelse.  

Åpen kirke: Bør det være en ekstra medhjelper ved åpen kirke til billettsalg/informasjon? 

 

Vedtak: Guidegruppa vurderer selv om de trenger å være flere ved guiding/omvisning under  

«åpen kirke». 

 

*Kirkekaffe-gruppe. Vi trenger frivillige medhjelpere og en ansvarlige som tilrettelegger og 

organiserer kirkekaffe-gruppa. Kunne den ansvarlige f.eks være kirkeverten? 

 

Vedtak: Merete gjør noen forespørsler og prøver å organisere en kirkekaffe-gruppe.  

Inntil videre sjekker Heidi at det som trengs til kirkekaffe er på plass i kjøkkenet. 

 

SAK 12/16 LITURGI 
Henviser til ”Hovedgudstjenesten i Våler og Gravberget 2012-2015”, vedtatt mai 2012. 

I vår liturgi står at evangelielesningen hver gang skal avsluttes med; «Gud være lovet for sitt glade 

budskap.» En del evangelietekster er slett ikke et «glad budskap». Spesielt gjelder det i fastetida. 

Derfor vil det være på sin plass enkelte ganger å utelate denne sangstrofen.  

 

Forslag til vedtak: Liturgen avgjør om menighetssvar etter evangelielesningen skal benyttes.  

 

Vedtak: Liturgen avgjør om menighetssvar etter evangelielesningen skal benyttes.  

Menighetsmøtet orienteres. Enstemmig vedtatt. 

 

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

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. 

 

SAK 7/16 REGNSKAP FOR 2015 OG BUDSJETTFORSLAG 2016 

Saken ble utsatt på møtet 21.1. 

Regnskap for menighetsråd/menighetsblad 2015 budsjettforslag for 2016 ligger vedlagt.  

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.  

Utgiften på menighetsbladets regnskapsføring 2015 belastes disposisjonsfond.  

Saldo på kapitalkonto har stått uforandret siden 2003 og korrigeres ved inntektsføring i regnskapet 

for 2015.  

Våler menighetsråd godkjenner forslag til menighetsrådets og menighetsbladets budsjett for 2016 
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Vedtak: Menighetsrådets regnskap 2015 tas til orientering som det foreligger og sendes til revisjon. 

Renteinntekter på fondskonto for 2014 og 2015 overføres til drift. Utgiften på menighetsbladets 

regnskapsføring 2015 belastes disposisjonsfond. Saldo på kapitalkonto har stått uforandret siden 

2003 og korrigeres ved inntektsføring i regnskapet for 2015.  Våler menighetsråd godkjenner 

forslag til menighetsrådets og menighetsbladets budsjett for 2016. Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 8/16 EVENTUELT 
8.1. Bord i kirketorget – bjørkeplater 

Bordplatene i kirketorget byttes ut til plater av bjørk.  

  Vedtak: Menighetsrådet går inn for å skifte ut nåværende bordplater mot plater i 

bjørk, en utgift på ca kr 10.000,-.  

 

8.2. Fasteaksjon – medhjelpere 

 Det er behov for 2 voksne medhjelpere til å gå med bøsser tirsdag 15.3.. 

 Vedtak: Veronica og Maria stiller. 

 

Informasjon og diskusjonssaker 

- Oppnevning av gruppe for tekstgjennomgang. MR-medlemmer kan gjerne delta.  

 Ingfrid orienterte. 

- Endringer på kirkevert/tekstleserliste: Gudstjenesten 13. mars utgår.  

 Søndag 24. april ”Samtalegudstjenesten” sto ikke på listen. Tekstleser; Rannveig,  

 kirkevert; Veronica. 

- Garderobe - Erik har kontaktet snekker som jobber med saken. 

- Utsmykning - Erik og Rannveig tar bilder og det utarbeides en søknad til godkjenning. 

- Stearinlys – Rennende stearin er et problem som evt. kan løses med glassrør utenpå lysene. 

- Liturgiske tekstiler/lesepultkleder – Ragnhild Arneberg inviteres til neste MR-møte. 

- Menighetsrådsmøter – endrer oppmøtetidspunkt til kl 13.00 istedenfor kl 14.00 

 

 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Neste møte torsdag 14.04.16 kl 13.00 på kirketorget (merk endret tidspunkt) 
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