VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
14. september 2018
MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 6. september 2018 på kirketorget kl 14.00-16.00
Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg,
Henriette Svenneby, Ole Kristian Brumoen og August Embretsen og Einar Vannebo. Forfall: Erik Fleischer.
Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

Åpningsord v/Einar
Godkjenning av innkalling.
REFERATER
Møtebok 7. juni 2018 – godkjent.
Kirkens SOS Hedm./Oppland Referat fra årsmøtet 27.5.2018
M.Ruud, kateket i Kongsv.
Invitasjon til «Natta» på Kongsvinger 23. mars 2019
Hamar bispedømmeråd
Informasjon til menighetsblad vedrørende kirkevalg 2019

SAK 16/18 REGNSKAPSRAPPORT PR 31.08.2018
Vedlagt ligger oversikt over menighetsrådets regnskap pr 31.08.2018 til orientering.
Det søkes fellesrådet om tilskudd for 2019 til menighetens utvalg med kr 60.000,
dvs. kirkemusikalsk, konfirmanter, trosopplæring og diakoni.
Forslag til vedtak: Menighetsrådets regnskap pr 31.08.2018 tas til orientering.
Det søkes fellesrådet om tilskudd for 2019 til menighetens utvalg med kr 60.000,-.
Vedtak: Menighetsrådets regnskap pr 31.08.2018 tas til orientering. Det søkes fellesrådet om
tilskudd for 2019 til menighetens utvalg med kr 70.000,-, da det i 2019 blir et stort konfirmantkull
(43) og dermed økte utgifter.
SAK 17/18 BISPEVISITAS 7. – 12. MAI 2019 - KOMITÈ
I forbindelse med bispevisitas 7.-12. mai 2019, bør det nedsettes en komité på 4 repr. fra MR.
Til orientering ligger programmet for bispevisitasen i 2009. Les igjennom og vi diskuterer litt om
tanker for bispevisitasen i 2019. Vedlagt ligger også biskopens utfordringer til menighetene etter
visitasen for 10 år siden.
Vedtak: Repr. fra MR til komité for bispevisitas; Einar, Henriette, Rannveig, Merete, kirkeverge og
kontorleder.
SAK 18/18 VALG AV MISJONSAVTALE
Henviser til sak 12/18, hvor følgende ble vedtatt: «Våler menighetsråd går inn for å støtte et
misjonsprosjekt. Det legges frem forslag til 3-4 prosjekter med profil til neste møte.»
Einar legger frem prosjekter på møtet. Orienterte om 7 forskjellige institusjoner med ulik profil.
Vedtak: 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.
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Side 2
SAK 19/18 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Søndag 9.9. kl 11.00. Utdeling av bok 11-åringene – Kirkekaffe. Medhjelpere; Henriette (kirkevert)
og Merete (tekstleser).
Søndag 16.9. kl 17.00. Konfirmasjonspresentasjon – Kirkekaffe. Medhjelpere; Erik (kirkevert),
Rannveig (tekstleser) Trenger et par medhjelpere ekstra, hvem kan delta?
Vedtak: Veronica og Merete.
Søndag 30.9. kl 11.00. Høsttakkegudstjeneste og 70 års konf.jubileum – Kirkekaffe
v/Bygdekvinnelaget. *MR - innkjøp av kaffe m.m.
Helgen 27. – 28. oktober - Aksjon «Bibelen til alle». Henviser til sak 11/18, hvor MR stiller med
hjelp med tilrettelegging og det praktiske. Avventer mer info i aug./sept. fra prosjektgruppa.
*Saken tas opp på MR-møte 11. okt.
Informasjons- og diskusjonssaker:
Einar informerte om oppstart av barnekor, at tilbudet er godt mottatt og om orgelfestivalen i
september.
Den nye personvernloven gjør at rutiner angående kirkelige handlinger må endres med samtykker
og bedre kunngjøring. Det er ikke lenger mulig å sende invitasjon om dåp til nybakte foreldre, så
andre kommunikasjonsformer må benyttes.
Ole Kristian informerte om at låvegulv og tak er reparert. Reparasjon av kapellet gjøres i høst.
Før minnelunder kan godkjennes og tas i bruk, må det gjøres mer forarbeid.

Våler kirkekontor

Rannveig Ø. Homlong
MR-leder

Neste MR-møte torsdag 11. oktober 2018 kl 14.00 på kirketorget.

Heidi Gottenborg
kontorleder

