VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
28. november 2016
MØTEREFERAT-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 17. november 2016 på kirkekontoret kl 13.00-16.00
Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, Veronica H. Solhaugen, Ole Kristian Brumoen,
Elin Østeberg, fung.prest Thomas Midtsund og August Embretsen i sak 39 og 40.
Forfall: Henriette Svenneby og Erik Fleischer. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

Sakliste
Godkjenning av innkalling.
Referater/orienteringssaker:
 Godkjent møtebok 29.09.2016
Bibelselskapet
Minner om Bibeldagen 11.-12. febr. 2017, Bibler til Sentral-Asia.
Hamar Bispedømmeråd Kunngjøring av OVF-tilskudd til kirkelige formål.
Tiltak/prosjekter innen kirkemøtets satsningsområder.
Hamar bispedømmes ungdomsting, en arena for unge mellom 15-30 år,
arrangeres 25.-26. mars 2017 på Hamar.
Kirkens Nødhjelp
Adventskalender til trosopplæring og andre ressurser.
Kirkens SOS Hedm/Oppl. Takk for offertildelingen.
Kirkerådet
Høring – opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i DNK.
Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist?
Servicebygg – Det er stort behov for bl.a. kaldt og varmlager til maskiner og utstyr, samt lagerplass.
I tillegg er det ønskelig med rom tilrettelagt for gravplassarbeideren. Arealet øst for kirken er
allerede regulert for servicebygg. Ole Kristian orienterte om fremdriften.
Flyktningvenn - Viser til e-posthenvendelse fra Flyktningekoordinator Hanne S. Pedersen.
Elin informerte, vi avventer evt. forespørsel fra flyktningekoordinator om behov.
«Kirketorg» - Thomas informerer om tema- og kveldssamlinger som er under planlegging.
SAK 36/16 BUDSJETTJUSTERING 2016 OG BUDSJETT 2017
Budsjettjustering for 2016 og budsjettforslag 2017 ettersendt. Fellesrådet har for 2016 budsjettert
med en reduksjon i tilskudd til menighetens utvalg. Det ser ut for at MR vil få et merforbruk
inneværende år pga reduksjonen og søker fellesrådet om økt tilskudd på kr 15.000.
Det søkes fellesrådet om tilskudd til menighetens utvalg for 2017 med kr 60.000,(Konf 25, kirkemusikalsk 20, trosopplæring 15).
Det foreslås at innenbygds kontingent på menighetsbladet økes til kr 200,-, og utenbygds
uforandret.
Det diakonale tiltaket for besøkstjenesten i høst, på til sammen kr 2.500, og refusjon til FR, for
bordplatene i kirketorget på kr 3.160,-, foreslås bruk av disposisjonsfond.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok budsjettjustering for 2016 og forslag på budsjett for 2017
Det søkes FR om økt tilskudd på kr 15.000 for inneværende år og tilskudd til menighetens utvalg
for 2017 med kr 60.000. Menighetsbladets innenbygdskontingent blir kr 200,- fra 2017. Det
diakonale tiltaket for besøkstjenesten og refusjon til FR for bordplatene belastes disposisjonsfondet.
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SAK 37/16 DELEGASJONSREGLEMENT MENIGHETSRÅD - REVIDERING
Viser til tidligere vedtak 31.05.2012 i sak 20/12. Delegasjonsreglementet gjennomgås og tas opp til
revidering med utgangspunkt i fellesrådets økonomireglement.
Eventuelt at det blir utarbeidet et nytt økonomireglement for menighetsrådet. Diskuteres på møtet.
Reglementene ettersendes.
Forslag til vedtak:
Våler menighetsråd vedtar revidering av delegasjonsreglement for Våler menighetsråd.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok revidering av delegasjonsreglementet med utgangspunkt i
fellesrådets økonomireglement.

SAK 38/16 GUDSTJENESTELISTE 1. HALVÅR 2017
Forslag til gudstjenesteliste 1. halvår 2017 legges frem på møtet.
Forslag til vedtak: Våler menighetsråd tar gudstjenestelisten til etterretning.
Vedtak: Våler menighetsråd tar gudstjenestelisten til etterretning. Forslag om endring av påskens
gudstjenester tas opp som sak i staben.

SAK 39/16 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Søndag 20.11. Innsettelse av kantor, med kirkekaffe. Hvem kan være medhjelpere?
Vedtak: Merete og Rannveig (kake).
Søndag 4.12. «Stille Natt»-konsert. Brannvakter/kirketjener/kirkeverter.
Tilrettelegging i hht kontrakt som tas med på møtet.
Vedtak: Kirkeverter; Veronica og August. Brannvakter; Arne M., Thomas og kirketjener.
Oppmøte senest kl 16.00. Kirkeverter/brannvakter må oppfordre publikum til å sette seg på ledige
stoler, uten opphold. Som oppholdsrom for arrangør/medvirkende kan «prestesakresti» og
dåpssakrestiet benyttes. Kirkevertene legger til rette i hht kontrakt.
Juleavslutning med ansatte torsdag 15.12. kl 17.00. MR-møtet starter kl 16.00 på kirketorget.
Heidi undersøker bevertning hos Nabo´n.

SAK 40/16 EVENTUELT
40.1. SØKNADER SOKNEPREST I SOLØR, VINGER OG ODAL PROSTI –
TJENESTESTED VÅLER OG GRAVBERGET SOKN
Hamar bispedømmeråd har oversendt søknader til soknepreststilling med tjenestested Våler og
Gravberget sokn til menighetsrådene for uttalelse innen 30. november.
Det er 6 søkere til stillingen. Søknadspapirer gjennomgått på møtet.
Vedtak: Saken er behandlet unntatt offentlighet Offl.§ 25.
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Informasjonssaker:
Trosopplæring i Solør - Ny representant i styringsgruppa fra Våler. Rannveig møter på første møte.
Oppslagstavle - Arne Moseng har jobbet videre med saken om oppslagstavle og kommet med
forslag. Våler menighetsråd er positive og går for oppslagstavlen i sort.
Utvendig belysning ved kirken – Repr. fra leverandør på utvendig belysning av kirken har vært på
befaring. Det vil komme forslag om ytterligere belysning av kirketårnene.
Pynting av juletre – Søndag 19.12. etter kl 14.00. Rannveig møter sammen med Elin (Veronica).

Våler kirkekontor

Rannveig Ø. Homlong (sign)
MR-leder

Heidi Gottenborg (sign)
kontorleder

Neste møte torsdag 15.12.16 kl 16.00 på kirketorget
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