
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 25.04. 2013 

Møtetid: 18.00 – 22.30 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

Kjell Konterud, Torunn Syversen, Sevat Lappegard, Ola Nystuen,  

Eva Olastuen, Bjørg Bråten. Innbedt revisor E. Rismoen, J. Paulsrud og tidligere kirkeverge 

A. Lande til sak 19/13 

 
 

Sakliste 

Møtet er unntatt offentlighet, sak 19, 20 og 21, viser til forvaltningslovens § 13  
 

Godkjenning av innkalling. 

 

Det har ikke kommet inn bemerkninger innen fristen. Møtebok er dermed godkjent. 
 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 

 

Sak  19 / 13     REGNSKAPET FOR 2012 OG ÅRSBERETNING 
 

 

Sak   20 /13    BUDSJETT 2013  + saksfremstilling  
 

 

 
    

Sak  21 / 13  UTVIDELSE AV FAMILIEGRAVSTED  

 

 

 

Sak  22 /13  BRUK AV GRAVMINNER FØRSTE REKKE  

PÅ VÅLER GRAVPLASS 

 

Det har vært problematisk i mange år å grave opp graver som ligger  i første rekke mot hovedveien. 

Dette gjelder gravminner som ligger på felt A, G og H. Disse gravminnene  ligger ikke langt fra 



steingjerdet og der går det en strømkabel parallelt med  steingjerdet. Når det er behov for å grave 

opp ei grav der, kommer man lett i berøring med strømkabelen. Den ligger ca 20-30 cm inn i hver 

av gravene på denne rekka.  

Kirkevergen har vært i kontakt med kommunen for å høre hva som blir gjort med strømkabelen, og 

fikk bekreftelse på at kommunen ikke kommer til å grave opp kabelen og flytte den.  

Et annet problem er når snøen smelter og det blir tilsig av vann til gravminnene.  

For kirketjener er det to problem som vanskeliggjør graving, samtidig som det er risikofylt. 

Man kan lett komme i  berøring av strømkabelen ved oppgraving   og grunnen blir ustabil, ( leirete) 

på grunn av mye vann og dette gjør at gravingen blir  risikofylt og vanskelig. 

Vedlegg: Kartutsnitt målestokk 1:1500 over gravplassen der strømkabelen er inntegnet. 

     Kartblad og feltinndeling, målestokk 1:1000 

 

Vedtak: 

 Saken utsettes til ny behandling. 

 Finne ut hvem som har ansvaret for strømkabelen, og om den eventuelt kan flyttes. 

 Finne ut hvor mange graver som er berørt  

 

Eventuelt 

 

Sette opp datoer for: 

FR møte med Økonomiringen Våler og Regnskap Flisa. Få til møte i slutten av mai. 

FR møte med leder i Byggekomitee + leder i utsmykkingskomite, valg av kunstner Møte 8. mai kl 

18.00 på Kirkekontoret.  

 

 

Torunn Syversen (sign)   Marit H. Kilen  (sign) 

Leder      kirkeverge 

 
         

 

  

 

 


