VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
16. juni 2017
MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 15. juni 2017 på kirketorget kl 13.00-15.00
Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Erik Fleischer, Merete H. Astrup, Ole Kristian Brumoen,
Henriette Svenneby, Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg og sokneprest Einar Vannebo.
Forfall: August Embretsen. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

Åpningsord v/Einar
Godkjenning av innkalling.
REFERATER
Møtebok 20. april 17 – godkjent.
Høring: Forslag til nye regler for valg av MR, BDR og kirkemøtet (jf e-post
MR 29.3.17)
Kantor
Prosjektbeskrivelse for den internasjonale orgelfestivalen i Våler 6.-20.8.
Søndagsskolen Hedm./Oppl. Invitasjon til inspirasjonssamling Hafjell 23.-24. sept. (trosoppl.)
Hamar bispedømmeråd Hamar bdr.ungdomsting 2017 – protokoll med vedlegg.
Hamar biskop
TV-aksjon 2017 – Informasjon til menighetene.
Kirkerådet

Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist?
FR-leder orienterte om fellesrådssaker. Merete har deltatt på møte i besøkstjenesten.
SAK 13/17 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017
Forslag til møteplan legges frem på møtet.
Vedtak: Møteplan for 2. halvår legges frem på neste MR-møte torsdag 31. august kl 14.00 på
kirketorget.
SAK 14/17 OFFERLISTE 2. HALVÅR 2017
Forslag til offerliste 2. halvår ligger vedlagt.
Forslag til vedtak: Våler menighetsråd vedtar offerlista for 2. halvår 2017
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok forslag til offerliste for 2. halvår med endring 6.8.
til Kirkens SOS Hedmark/Oppland og 22.10. til Unicef (TV-aksjon).
SAK 15/17 PLASSERING AV INVENTAR OG UTSTYR I KIRKEN
Fortsettelse med plassering av inventar og utstyr i kirken (jf sak 9/17).
Vedtak:
• Glassbilde av Våler kirke – Plasseres fremtidig på sørveggen i kirketorget når en større
glassmontér er kommet på plass.
• Plaketter og innrammede diplomer – Diplomene plasseres på sørveggen mellom
inngangsdør og toalett.
• 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.
• Gammelt skap fra Mariakirken – Monteres i kirketorget på veggen over piano.
• «Treprisbildet» – Plasseres i sakrestiet.
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 16/17 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Lørdag 29. juli – Mariakirken minnelund kl 18.00. Vedtak: Merete stiller som medhjelper.
Onsdag 23. august – Informasjonsmøte i Våler kirke kl 18.00 for foresatte/konfirmanter 2018
Kirkekaffe – Hvem kan lede møtet og hvem kan være ansvarlig for kirkekaffen?
Vedtak: Einar leder møtet. Medhjelpere til kirkekaffen: Henriette, Elin og Merete.
Det bestilles boller og Rannveig baker kringle.
Søndag 3. september – Finnskogvandring m/konfirmantene.
Konfirmantene fraktes med privatbiler til Risberget kirkesal hvor de starter med andakt foredrag.
De fraktes videre til Haldammen og går finnskogleden. Avslutter med gudstjeneste i Gravberget
kirke kl 17.00. Fint om noen fra Våler menighetsråd deltar.
• Hvis dere ønsker å være med på bevertning av motti og flesk (ca kr 50,-), så er det viktig
med påmelding til kirkekontoret innen 29. august.
Vedtak: Rannveig forespør frivillige veivisere. Foreldrene oppfordres til å være med på
vandringen.
Informasjon- og diskusjonssaker:
Bårehusteppe – Det undersøkes om bårehusteppet som er laget av Eva Skarderud Jensen, og som
henger i bårerommet under kapellet, kan komme til nytte i et annet seremonirom. Heidi undersøker
saken.
Vedlikehold gravlund – Det har enkelte ganger ligget igjen gress etter klipperen på betongen ved
inngangen til kirken. Det henstilles til å kjøre gressklipperen minst mulig på betongen og på veiene
som er grusbelagt.
Liturgi, fredshilsen – Einar informerte om at gudstjenestedeltakerne gir hverandre fredshilsen ved
håndtrykk. Menighetsrådet har ingenting imot at denne praksis fortsetter.

Rannveig Ø. Homlong (sign)
MR-leder
Neste MR-møte torsdag 31.08.16 kl 14.00 på kirketorget.

Heidi Gottenborg (sign)
kontorleder

