VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
27. april 2018
MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 26. april 2018 på kirketorget kl 14.00-16.00
Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, Erik Fleischer, Ole Kristian Brumoen, Veronica H.
Solhaugen, Elin Østeberg, Henriette Svenneby og Einar Vannebo. Møtte ikke: August Embretsen.
Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

Åpningsord v/Einar
Godkjenning av innkalling.
REFERATER
Det norske bibelselskap
Hedmark Revisjon IKS
Kirkens SOS Hedm./Oppl.

Møtebok 1. februar 2018 – godkjent.
Takk for offeret til Syria og Irak.
Revisjonsberetning Våler menighetsråd 2017
Årsmøteinnkalling m/vedlegg, 27.5. i Storhamar kirke.

Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist?
Erik informerte fra FR om bl.a.; anstrengt økonomi, gressklipping på gravplassen i sommer,
elektronisk arkivsystem og forslag til plassering for minnelunder, med en navnet minnelund i
hjørnet sør-øst for fotavtrykket (sakristiinngang) og en anonym minnelund i hjørnet vest for
kapellinngangen.
SAK 7/18
LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN I VÅLER - GJENNOMGANG
Viser til årsberetning for trosopplæringen i Solør, mottatt pr e-post 20.12.17 av trosopplærerne
Gunhild og Hilde. Den nye trosopplæreren i Solør, Kim Hoffensetz, blir med på møtet for å
gjennomgå årshjulet for trosopplæringen inneværende år.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtar den lokale trosopplæringsplan slik den foreligger og tas opp til
årlig behandling.
SAK 8/18
REGNSKAP 2017 - GODKJENNING
Hedmark Revisjon IKS har fremlagt revisors beretning for Våler menighetsråds regnskap 2017,
som er revidert og funnet i orden. (Jf e-post 27.2.)
Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 34.707,53. Resultatet fremkommer slik;
Brutto driftsresultat
kr
21.105,84
+ renteinntekter
kr
3.036,00
= netto negativt driftsresultat
kr
24.141,84
+ bruk av avsetninger (fond)
kr
60.100,55
– avsetninger til fond
kr
- 49.534,86
= mindreforbruk
kr
34.707,53
===============
Vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2017 godkjennes. Mindreforbruk (overskudd)
kr 34.707,53 avsettes de tilhørende disposisjonskonti med kr 6.816,43 til MR-utvalg og
kr 27.891,10 til VMB.
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 9/18
BRUK AV KIRKETORG OG KAPELL - KUNSTFESTIVAL
Under årets Kyllingfestival (Vålerdagene) 16.-18. august skal det arrangeres en Kunstfestival med
kunststi gjennom Vålgutua. Det er kunstner Turid Evang som er ansvarlig for utstillingen og
inviterer med seg lokale kunstnere i samarbeid med Våler kommune.
I den forbindelse forespør kulturkontoret om muligheten til å bruke bl.a. kirketorget og kapellet som
utstillingslokaler for kunstnere. Det vil kun bli benyttet utstillingsvegger til opphenging av kunsten.
Vedtak: Våler menighetsråd stiller seg positive til at kirketorget og kapellet kan benyttes som
utstillingslokaler under Kunstfestivalen. Det forutsettes bruk av løse utstillingsvegger og at
kunstner/ansvarlig er tilstede. Det bør være mulighet for omvisning i kirken under kunstutstillingen.
SAK 10/18 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Torsdag 3. mai – Dugnad på gravplassen kl 17.00 med værforbehold tirsdag 8.5.
Ole Kristian har tatt ansvar for planlegging av dugnaden i samarbeid med kirketjener.
Rådene oppfordres til å møte opp.
Søndag 6. mai – Samtalegudstjeneste kl 17.00 med påfølgende kirkekaffe.
Hvem kan være medhjelpere på kirkekaffen? Det bestilles boller.
Vedtak: Ola, Merete og Veronica.
Søndag 13. mai – Gudstjeneste kl 11.00 med utdeling av kirkebok til 6-åringene. Medhjelpere?
Vedtak: Henriette og Rannveig.
Informasjons- og diskusjonssaker:
*Teleslyngeanlegg - Erik informerte om at anlegget nå er montert i kirken og fullfinansiert gjennom
søknader om støtte. MR stiller seg undrende på hvorfor dette tidligere ikke har vært teknisk mulig!
*Ny personvernlov trer i kraft 25. mai – kontorleder informerte om noen av konsekvensene.
*Kapellet - Ole Kristian informerte om at østre kapellvegg blir skrapet og malt, samt reparasjon
etter en mindre lekkasje i takrenne.
*Fasteaksjon – Henriette forespurte om tydeligere forklaring på innsamlingsruter, som tas opp med
komitèen.

Våler kirkekontor

Rannveig Ø. Homlong
MR-leder

Heidi Gottenborg
kontorleder

Neste MR-møte torsdag 7. juni 2018 kl 14.00 på kirkekontoret (merk møtested).

