VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
11. september 2017
MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD
Møtedato: 7. september 2017 i Risberget samfunnshus kl 18.00-20.00
Tilstede: Rannveig Ø. Homlong, Merete H. Astrup, Ole Kristian Brumoen, Henriette Svenneby,
Veronica H. Solhaugen, Elin Østeberg og sokneprest Einar Vannebo.
Forfall: August Embretsen og Erik Fleischer. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

Åpningsord v/Einar
Godkjenning av innkalling.
REFERATER
Trosopplærer i Solør
Kirkens SOS Hedm./Oppl.
Kirkerådet
Trosopplæringsutvalget
Søndagsskolen i Hedmark

Møtebok 15. juni 17 – godkjent.
Årsresultat 2016 – Trosopplæringen.
Protokoll fra årsmøte 10.5.17
Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering.
Referat fra møte 16.6.
Invitasjon til inspirasjonshelg 23.-24.9. - trosopplæring.

350-ÅRS JUBILEUMSGUDSTJENESTE – FINNEINNVANDRINGEN TIL
RISBERGET
I forbindelse med markeringen av finneinnvandring til Risberget for 350 år siden, blir det
jubileumsgudstjeneste i Risberget kirkesal søndag 17.9. kl 11.00, med oppstart på gravlunden ved
klokka fra Savolax og pilegrimsvandring til kirkesalen. Elverum folkemusikkensemble medvirker
med lokal tradisjonsmusikk. Arbeidsutvalget sørger for kirkekaffe.
SAK 17/17

SAK 18/17 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017
Dato:
Sted:
Klokkeslett:
Torsdag 19.10.
Kirketorget
kl 13.00
Torsdag 16.11.
Kirketorget
kl 13.00
Torsdag 14.12.
Prestegården
kl 16.00 (merk tidspunkt)
Juleavslutning for råd og ansatte i prestegården kl 17.00
Vedtak: Våler menighetsråd vedtar møteplan for 2. halvår 2017

SAK 19/17 ENDRING I TROSOPPLÆRING FOR SOLØR
Viser til brev fra Grue FR vedrørende varsel om uttreden av trosopplæringssamarbeidet i Solør,
henvendelse fra kirkevergen i Åsnes, vedrørende prosedyrer ved endring av enheter i
trosopplæringsarbeidet (jf brev fra biskopen) og innkalling til drøftingsmøte for MR i Våler, Åsnes
og Grue. Forslag om ny organisering legges frem på møtet.
Vedtak: Våler menighetsråd vedtok enstemmig det fremlagte notat om videre organisering av
trosopplæringssamarbeidet i Solør. De økonomiske konsekvensene ved opprettholdelse av
stillingsstørrelsene må vurderes av fellesrådet.

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 20/17 REGNSKAPSRAPPORT PR 31.07.2017
Vedlagt ligger oversikt over menighetsrådets regnskap pr 31.07.2017 til orientering.
Det søkes fellesrådet om tilskudd for 2018 til menighetens utvalg med kr 60.000,
dvs kirkemusikalsk, konfirmanter og trosopplæring.
Forslag til vedtak: Menighetsrådets regnskap pr 31.07.2017 tas til orientering.
Det søkes fellesrådet om tilskudd for 2018 til menighetens utvalg med kr 60.000,-.
Kostnaden for gjenkjøp av lesepultkleder, kr 8.400, belastes bruk av blomsterfond, forskjønnelse av
kirken.
Vedtak: Menighetsrådets regnskap pr 31.07.2017 tas til orientering. Det søkes fellesrådet om
tilskudd for 2018 til menighetens utvalg med kr 60.000,-. Kostnaden for gjenkjøp av lesepultkleder,
kr 8.400, belastes av blomsterfondet til forskjønnelse av kirken.
Ubrukte frifondsmidler fra Søndagsskolen pr 31.12.2016, kr 3.109,75 tilbakeføres og belastes
disposisjonsfondet.
SAK 21/17 VEDTEKTER FOR KIRKENS JULEMESSE - ENDRING
Kirkens Julemesse ble startet av noen damer i menigheten i 1978 som en forening.
De opparbeidet en grunnkapital og i 1987 ble det utarbeidet statutter, hvor de i §2 ble organisert
under menighetsrådet, med eget styre, som årlig behandler vanlige årsmøtesaker.
KJ er dermed ikke en juridisk selvstendig enhet, noe som er et krav for å være registrert i
enhetsregisteret. For å være registrert med egen bankkonto, er det krav fra banken om å være
registrert i enhetsregisteret. En organisering under Våler MR er ikke ønskelig eller naturlig for KJ,
og vil muligens få konsekvenser i fht mva-registrering.
Årsmøtet i Kirkens Julemesse har behandlet saken på sitt ekstraordinære årsmøte 22.08.2017 endret
statuttene fra 09.02.1987. KJ ønsker å fortsette som en egen interesseorganisasjon/ forening for
innsamling av midler til kirkens arbeid i Våler kommune, jf. vedtekter pr 22.08.2017.
De ber Våler menighetsråd godkjenne vedtektsendring.
Vedtak: Våler menighetsråd godkjenner endringen av vedtekter for Kirkens Julemesse, vedtatt på
ekstraordinært årsmøte 22.08.2017. KJ fortsetter som frittstående interesseorganisasjon med formål
å samle inn midler til kirkens arbeid, jf vedtektenes §1 og §12.
SAK 22/17 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT
Søndag 10.9. kl 11.00. Utdeling av bok 11-åringene – Kirkekaffe. Hvem kan være medhjelper?
Vedtak: Veronica og Merete (kirkevert/tekstleser).
Søndag 17.9. kl 18.00. Konfirmasjonspresentasjon – Kirkekaffe. Hvem kan være medhjelper?
Vedtak: Elin og Rannveig (kirkevert/tekstleser). Heidi ordner innkjøp og bestiller kringle og boller.
Søndag 1.10. Høsttakkegudstjeneste – Kirkekaffe v/Bygdekvinnelaget.
Vedtak: Tar i tillegg tekstleser og kirkevertoppgaven.
Søndag 5.11. Minnegudstjeneste Våler – kirkekaffe. Hvem kan være medhjelper?
Vedtak: Cathrine, Torstein og August (kirkeverter/tekstl. Heidi ordner innkjøp og bestiller kake.
Informasjon- og diskusjonssaker:
Arb.utv. i Risberget stiller spørsmål om ansvar for utførelse av vedlikehold foran kirkesalen,
diverse forefallende inne i kirkesalen og årlig kantklipping av veien opp til gravlunden.
Spørsmålene avklares med kirkeverge/FR.
Oversikt over åpen kirke/omvisninger jan-aug. 17 og rapport fra omviserne v/YA, sendes MR
til info.

Rannveig Ø. Homlong (sign)
MR-leder
Neste MR-møte torsdag 19.10.17 kl 13.00 på kirketorget.

Heidi Gottenborg (sign)
kontorleder

