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10. februar 2017 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 9. februar 2017 på kirketorget kl 13.00-15.30 

 

Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, August Embretsen, Ole Kristian Brumoen, Henriette 

Svenneby, Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg og fung. sokneprest Thomas Midtsund. Forfall: Erik 

Fleischer. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Godkjenning av innkalling. 

 

REFERATER 

 Møtebok 15. desember 16 – godkjent. 

Hamar bispedømme Invitasjon til Ungdomsting i Ringsaker 25.-26. mars 17 

Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon 2.-4. april med fokus på skaperverket og menneskers rett til 

vann. Engasjere konfirmantforeldrene. 

Kirkerådet Høring-ordning for utpeking av biskoper. Frist 15. mars 17 

Kirkens SOS Hedm./Oppl. Årsmøte i Storhamar kirke søndag 19.3. 

Kirkens Julemesse Svar på søknad om støtte til salmebøker i kirkene. 

 

 

SAK 1/17 ÅRSBERETNING 2016 

Forslag til årsberetning for 2016 ettersendes eller legges frem på møtet. 

 

Vedtak: Årsberetning for 2016 godkjennes. Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 2/17 MENIGHETSRÅDETS REGNSKAP FOR 2016 

Fullstendig regnskap for menighetsråd/menighetsblad 2016 ettersendes eller legges frem på møtet. 

En foreløpig oversikt ligger vedlagt. Regnskapet gjennomgås og tas til orientering på møtet.  

 

Vedtak: Menighetsrådets regnskap 2016 tas til orientering som det foreligger og sendes til revisjon. 

Renteinntekter på fondskonto for 2016 overføres til drift. 

 

SAK 3/17 LITURGI – HOVEDGUDSTJENESTEN 
Henviser til ”Hovedgudstjenesten i Våler og Gravberget 2012-2015”, vedtatt mai 2012. 

Viser også til vedtak i sak 12/16 «Liturgen avgjør om menighetssvar etter evangelielesningen skal 

benyttes. Menighetsmøtet orienteres. Enstemmig vedtatt.» 

 

Det har kommet forslag til endringer i liturgien for hovedgudstjenesten vedrørende plassering av 

dåp etter Gloria, en praksis som er mest brukt. 

Et menighetsmedlem har kommet med noen ønsker, som vi diskuterer på møtet. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok å flytte dåpshandlingen til etter Gloria.  

Liturgen har frihet til å variere hvilken form for fadervår som skal benyttes i den enkelte 

gudstjeneste og kirkelige handling. 
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Side 2 

 

SAK 4/17 DUGNAD PÅ GRAVPLASSEN 

Skal vi arrangere dugnaden på gravplassen torsdag 27.4. kl 17.00, med værforbehold  

onsdag 3.5.  Har vi noen prosjekter på gravplassen som kan gjøres samtidig med dugnaden? 

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.  

 

Vedtak: Torstein tar ansvaret for gjennomføringen, med forbehold. 

 

SAK 5/17 FELLESRÅDET – VALG AV 2. VARAREPRESENTANT 

Fellesrådet ber menighetsrådet om å velge en 2. vararepresentant inn i fellesrådet. 

 

Vedtak: Rannveig Ø. Homlong ble valgt til 2. vararepresentant i fellesrådet. Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 6/17 GULLKONFIRMANTJUBILÈ 2017 

De to siste årene har gullkonfirmantene selv meldt sin interesse og tatt ansvar for gullkonfirmant 

jubilèet, men ingen fra konfirmantkullet 1967 har kontaktet oss. Saken diskuteres på møtet. 

 

Vedtak: August tar oppgaven med å forespørre noen fra konfirmantkullet til å sitte i komitéen. 

 

SAK 7/17 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Vinterfestgudstjeneste 12. februar med deltakelse fra elever ved kulturskolen og tårnagenter. Heidi 

ordner innkjøp. Hvem kan være medhjelpere på kirkekaffen? 

Vedtak: Medhjelpere; Elin og Merete. 

 

Søndag 26. februar - Menighetens årsmøte med kirkekaffe avholdes etter gudstjenesten kl 11.00  

Bevertning og gjennomføring diskuteres på møtet.  

Vedtak: Veronica og Heidi stiller med kake. Andrey forespørres om spilling under kirkekaffen. 

 

Søndag 2. april kl 11.00 – Vigslingsgudstjeneste for Einar A. Vannebo med kirkekaffe. 

Det praktiske tas opp på møtet (bevertning/gave). Hvem kan være medhjelpere til kirkekaffen?  

Vedtak: Medhjelpere; Rannveig, Elin og Merete. Kake bestilles. 

 

Tirsdag 4. april – Fasteaksjonen – Komitèen består av Merete, Ole Kristian og Anne Sofie. 

Hvem i komitèen tar ansvaret for planlegging/gjennomføring? 

Vedtak: Merete tar ansvar med kontakter i komité, banken og prest angående materiell/lister. 

 

Informasjon og diskusjonssaker: 

Forespørsel om konsert i Våler kirke høsten 2017 – Svarbrev opplest på møtet. 

Elin ønsker å bytte kirkevert 4.6. – Henriette bytter mot 2.4. 

Temperaturmåleren på orgelet henges på en mer diskré plass. 

Tilbakemeldinger vedrørende utleie av kirken tas opp på neste møte. 

Biskopens svarbrev vedrørende plassering av inventar og utstyr i Våler kirke – Brevet gjennomgås 

på neste møte. Menighetsrådet effektuerer bestillingen av antipendiene og opphenging av bildene 

om kirkehistorien. 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong Heidi Gottenborg 

MR-leder  kontorleder 

 

 
Minner om årsmøtet søndag 26.2.  Neste møte torsdag 20.04.16 kl 14.30 på kirketorget (merk tiden). 


