VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
5. februar 2018
MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 1. februar 2018 på kirketorget kl 13.00-15.00
Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, August Embretsen, Ole Kristian Brumoen, Veronica H.
Solhaugen, Elin Østeberg og Einar Vannebo. Henriette Svenneby kom til sak 4/18. Forfall: Erik Fleischer.
Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

Åpningsord v/Einar
Godkjenning av innkalling.
REFERATER
Møtebok 14. desember 17 – godkjent.
Trosopplærer G.K.Westgård Årsberetning fra trosopplæringen i Våler.
Hamar bispedømmeråd
Invitasjon til Hamar bispedømmes ungdomsting 7.-8. apr. 2018
SAK 1/18
ÅRSBERETNING 2017
Forslag til årsberetning for 2017 ligger vedlagt.
Vedtak: Årsberetning 2017 godkjennes og legges frem for menighetsmøte.
SAK 2/18
MENIGHETSRÅDETS REGNSKAP FOR 2017
Regnskap og noter for menighetsråd/menighetsblad 2017 ligger vedlagt.
Gjennomgås på møtet og tas til orientering.
Vedtak: Menighetsrådets regnskap 2017 tas til orientering som det foreligger og sendes til revisjon.
Renteinntekter på fondskonto for 2017 overføres til drift.
SAK 3/18
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2018
Dato:
Møtested:
Søndag 4. mars
Årsmøte m/årsfest
Torsdag 26. april
Kirketorget
Torsdag 7. juni
Kirketorget

Tidspunkt:
kl 17.00
kl 14.00
kl 14.00

Vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan for 1. halvår 2018, med endring av møtetidspunkt.
SAK 4/18
DUGNAD PÅ GRAVPLASSEN
Skal vi arrangere dugnaden på gravplassen torsdag 3.5. kl 17.00, med værforbehold
tirsdag 8.5. Hvem er dugnadsansvarlig? 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.
Vedtak: Ole Kristian tar ansvar for planleggingen av dugnaden i samarbeid med kirketjener.
Kirketjeneren er ansvarlig ved gjennomføring av dugnaden.

Postadr: Vålgutua 199, 2436 Våler i Solør
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Tlf. 62 42 40 90
Telefaks 62 42 40 71
Hjemmeside: www.vålerkirken.no

Side 2
SAK 5/18
KLOKKERINGING VED KONSERTER
Det har vært en del diskusjon omkring bruk av kirkens klokker i forbindelse med konserter.
I Regler for bruk av kirkens klokker – vedtatt på Kirkemøtet 2015 (sak 18) står det at
sammenringing kan skje med en klokke ved konserter og kulturelle arrangementer (§8).
Vedtak: Våler menighetsråd vedtar at det skal ringes med én klokke i ca. 2 minutter før konserter
og andre kulturarrangementer. Det skal ikke være forringinger eller tre bønneslag og ingen
avsluttende bønneslag etter arrangementet. Har konserten et utpreget sakralt preg (f.eks.
midnattskonserten lille julaften) kan det ringes som til vanlige gudstjenester (fem minutter
sammenringing avsluttet med tre bønneslag samt avsluttende 3x3 klemt etter konserten).
Det er ikke nødvendig med forringinger. Prest/kantor avgjør i samråd med konsertarrangør og gir
beskjed til kirketjener om det skal være full sammenringing til en konsert. Er det ikke gitt beskjed
om full sammenringing, ringes det i to minutter med en klokke.
For øvrig ringes det i samsvar med Regler for bruk av kirkens klokker – vedtatt av Kirkemøtet sak
18/15.
SAK 6/18
KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Vinterfestgudstjeneste 4. februar med deltakelse fra elever ved kulturskolen og tårnagenter.
Kirkekaffe. Trenger vi flere medhjelpere enn tekstleser og kirkevert, Cathrine og Elin?
Vedtak: Medhjelpere kirkevert/tekstleser og evt. andre frivillige.
Søndag 4. mars - Menighetens årsmøte med kirkekaffe avholdes etter gudstjenesten kl 17.00
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe; Einar, Merete og August (sak 25/17). Bevertning og
gjennomføring diskuteres på møtet.
Vedtak: Arbeidsgruppa tar ansvar for planlegging/gjennomføring.
Tirsdag 20. mars – Fasteaksjonen – Komitèen består av Merete, Ole Kristian og Anne Sofie.
Hvem i komitèen tar ansvaret for planlegging/gjennomføring?
Vedtak: Merete innkaller til planleggingsmøte. Heidi bestiller materiell og ordner navneliste.
Informasjonsmøte for konfirmantene i kirken 7.3. kl 17.00 v/Changemaker.
Informasjons- og diskusjonssaker:
Julekrybba trenger nye figurer og evt. få laget en adventsstake. Foreslås dekket av gaver/midler til
forskjønnelse av kirken. Saken undersøkes videre.

Våler kirkekontor

Rannveig Ø. Homlong
MR-leder

Heidi Gottenborg
kontorleder

Minner om årsmøtet søndag 4.3. kl 17.00
Neste MR-møte torsdag 26.04.17 kl 14.00 på kirketorget (merk tiden).

