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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 21.05. 2014 

Møtetid: 15.30 – 18.00 

Møtested: kommunelokalet/ kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Bjørg Bråten,  Sevat Lappegard og Ingfrid Norum 

Forfall:  Kjell Konterud og Ola Nystuen. De ankom møtet kl. 17.00 til orienteringen fra 

Økonomiringen. 

Ingfrid Norum forlot møtet kl. 17.00 

 

Fra Byggekomiteen møtte Arild Lande, fra Økonomiringen, Per Aarstad og Tone Nyborg, og  

fra Risberget kulturhistoriske forening, Liv Burud. 

 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 
 

 Statusrapport ved Økonomiringen pr. 14.mai 2014 angående byggeprosjektet  

Våler nye kirke. 

Orientering ved Per Aarstad, Økonomiringen, og ved Arild Lande, Byggekomiteen.  

Prosjektet er innenfor budsjettet på 61.864 mill, og likviditeten er ajour i henhold til 

betalingsplanen som ble vedtatt i kommunestyret i februar 2014.  

 Møte med teknisk etat ved Marit Ekeberg ang. revidering av tjenesteytingsavtalen 2014. 

Kirkeverge og leder i FR har lagt fram forslaget fra Fellesrådet for kommunen, der målet er 

et samarbeid med kommunen i forbindelse med gravferdsforvaltningen. Kommunen ser på 

et samarbeid som positivt, og det blir en prøveperiode fram til høsten. 

 Rundskriv fra kulturdep. Statsbudsjettet 2014- Tilskot til istandsetting av kyrkjebygg- ny 

investeringsramme under ordningen med rentekompensasjon. 

 NOU 2014: 2 –Høring. 

Regjeringen oppnevnte 10.08.2012 et offentlig utvalg (gravferdsavgiftsutvalget) som skulle 

utrede rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med gravlegging. 

Utvalget leverte sin innstilling 03.03.2014. Departementet ber om høringsinstansenes syn 

(deriblant kirkelige fellesråd) på utvalgets forslag, med frist 01.10.2014. 

Settes opp som sak i Fellesrådsmøtet i september. 

 Innkjøp av gressklipper til gravlunden i Risberget.  



Det er innkjøpt ny klipper ettersom den vi hadde ble stjålet i høst.  

 Vanninnsig ved dørene/lemmene i klokketårn på Risberget kirkesal.  

Kirkevergen tar kontakt med Tore Bru og ber han utarbeide et prisoverslag ang.utbedring av 

lekkasjen. Fellesrådet får  prisoverslaget til behandling.  

 Fra Hamar Biskop: Svar på søknad om videreutvikling av gammel kirketomt 

 Fra Hedmark Fylkeskommune: Svar-dispensasjon av fredet bygning-låven på Kirkelund- 

Gnr/bnr 43/5- Våler kommune. 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 

 

 

Sak 17  /14 KIRKELIG PRAKSIS FOR FORBØNN FOR BORGELIG INNGÅTT 

LIKEKJØNNET EKTESKAP  
Viser til notatet fra Hamar biskop datert: 10.04.2014 ang. kirkelig praksis for forbønn for borgelig 

inngått likekjønnet ekteskap. 

Menighetsråd, fellesråd og ansatte må bli enige om rutiner for hvordan en skal møte henvendelser 

der likekjønnede par ber om om forbønn for inngått ekteskap. 

For  prester utenfor sitt eget sogn som ønsker å foreta en forbønnshandling, må menighetsrådet 

forespørres. Menighetsrådet  behandler saken på sitt neste møte. 

 

Vedtak: Fellesrådet stiller organist og kirketjener til disposisjon i forbindelse med forbønn for 

borgelig inngått likekjønnet ekteskap. 

 

Viser til særutskrift fra møtet i Gravberget Menighetsråd, Sak 08/14:  

Ved en eventuell forbønn for ekteskap for borgelig inngått likekjønnet ekteskap, ønskar Gravberget 

Menighetsråd at Fellesrådet dekker utgifter til kirketjener og organist. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 18/ 14  SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE TOMT VED RISBERGET KIRKESAL 

Viser til brev fra styret i Risberget kulturhistoriske forening ved Anne Grethe Risberg Vigeland. 

De søker om å få disponert tomt utenfor Risberget kirkesal til et kulturhistorisk  senter. 

Ettersom kommunen og VKF er i dialog angående overskjøting av hjemmel til VKF,  så mener 

kirkevergen at dette må være formelt i orden, før eventuell tillatelse til bruk av tomt er i orden.  

 

Viser også til kommunalsjef Asgeir Rustad i sitt svar datert 31. januar 2014, der han peker på at slik 

det ser ut angående søknaden, trengs det ikke byggetilatelse til dette, men  at det bør lages noe mer 

detaljert skisse på hvordan gjerder med mer skal utformes. 

 

Vedtak fra 19.02.-14 

Saken utsettes til hjemmelsoverdragelsen  fra Våler kommune til VKF  formelt er  i orden.    

VKF stiller seg positivt til søknaden  som er foreslått fra styret i Risberget kulturhistoriske forening, 

og de  ønsker seg en orientering fra foreningen før saken blir behandlet på nytt i Fellesrådet. 

Det framlegges detaljert skisse over hvordan planløsningen er tenkt. 

 

Orientering ved Liv Burud  fra Risberget kulturhistoriske forening. 

Hun la fram detaljerte skisser over prosjektet. 

 

 Vedtak: 

 Risberget kulturhistoriske forening får disponere et areal ved kirkesalen i Risberget av Våler 

kirkelige fellesråd. Dette arealet blir inngjerdet, det er på ca 20m*15m, og det vil ligge i 

hjørnet av tomten opp mot veien.  



 Formålet er å etablere et kulturhistorisk senter og synliggjøre deres kulturarv. Dette gjøres  

med å etablere  minnesteiner og tavler  over bosetningen i Risberget fra 1667 og fram til i 

dag.  

 Prosjektet kan starte opp etter at detaljert skisse over prosjektet vedtas.  

 Detaljert skisse over prosjektet til Risberget kulturhistoriske forening vedtas. 

 

Enstemmig vedtatt  

 

 

 

Sak 19/14 MØTEPLAN ANDRE HALVÅR 2014 

 

27.08.-14 kl. 15.00                           19.11.-14 kl. 15.00 

24.09.-14 kl. 15.00    17.12.-14 kl. 15.00 

22.10.-14 kl. 15.00 

 

Vedtak: møtedatoene vedtas 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 20 /14 Personalsak                                                                     unnatt. off. FVL.§13 

 

Eventuelt 

Spørsmål fra forrige møte ang. kostnader i forbindelse med bygging av klokketårn i Risberget. 

Kirkevergen har undersøkt dette, klokketårnet er satt opp på dugnad og for gavemidler, slik at 

Fellesrådet  ikke hadde utgifter i forbindelse med dette prosjektet. 

 

 

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

Leder      kirkeverge 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 


