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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 23.04. 2014 

Møtetid: 15.00 – 18.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

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

Forfall:  Ola Nystuen. Innkalt Åse L. Hansen  

Innkalt leder i Byggekomiteen Harry Vinje.  

 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

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

 

Orientering ved leder i Byggekomiteen Harry Vinje. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 
 

 Stausrapport ved Økonomiringen pr. april 2013 angående byggeprosjektet Våler nye kirke. 

Økonomiringen ønsker å kvalitetssikre rapporten slik at den blir lagt fram på neste møte. 

 Fra Hedmark Fylkeskommune: Kirkelund, gnr/bnr 43/5, Våler kommune. Bruk av fredete 

låven 

 Søknad til Hedmark Fylkeskommune ved kulursjef Cathrine Hagen:Dispensasjon av fredet 

bygning-låven på Kirkelund. 

 Kommunestyret, vedtak av 24.03.2014 Overføring av kirker og kirkegårder til Våler 

kirkelige Fellesråd. 

 Orientering om ny organisasjonsmodell i Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret 

24.03.2014. Kirkens plass i denne modellen. Mail fra rådmannen at det var ingen endring. 

 Søknad om tildeling fra Kirkens Landsfond. 

 Anbefaling /påtegning fra Hamar Biskop ang.søknad til Kirkens landsfond. 

 Fra Hamar Biskop: Nye rutiner for avtale om enkelttjenester. 

 Oppdrag med oppgradering av detektorer på Gravberget kirke er ferdig. 

 Fra Hamar Biskop: Kirkelig praksis for forbønn for borgelig inngått likekjønnet ekteskap. 

Lage sak til neste møte i FR. 

 Fra Richard Rensch: Bekreftelse på bestilling/avtale av orgel. 

 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 



 

 

 

Sak 15  /14 ISTANDSETTING AV BRANNTOMTA  
 

Fellesrådet har vedtatt at istandsetting av branntomt  ikke skal prioriteres, men at fokuset skal være 

på byggingen av den nye kirken og at bygge-budsjettet skal holdes. 

Etter henvendelser fra enkelt personer,  dugnadskomitee, Byggekomitee og Våler Menighetsråd 

ønsker Fellesrådet å se på saken på nytt.   

Viser til brevet fra Våler Menighetsråd ang. istandsetting av branntomta 

Vedtak fra Fellesrådsmøtet den 19.03.2014: 

Saken tas til etterretning. Den tas opp på ny i neste møte, samt spørsmålene som er stilt til 

arkitekten. Spørsmålene er  forslag på lavere mur, plassering av tårn, alter, døpefont og portal, samt 

to gangstier til den nye kirken. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 Trinn 1 kirkegårdsmuren- der den gamle kirken sto 

Byggekomiteen får utvidet mandat til å mure opp igjen kirkegårdsmuren i naturstein, 

planere og sette brostein av grå granitt inne i fotavtrykket til der den gamle kirken sto, samt 

lage  gangsti til den nye kirken. Jmf arkitektnotat – N 12 av arkitekt Espen Surnevik  

 Byggekomiteen organiserer dugnad så snart det er praktisk mulig for å komme i gang med 

arbeidet. Nødvendig undersøkelser og avklaringer foretas med myndigheter. 

 Intensjonen er at trinn 1 holder seg innenfor budsjettet som er beregnet til å koste 348.000kr. 

med dugnadsarbeide og materialer. Prosjektet finansieres gjennom gavemidler. 

 Trinn 2  portal og trinn 3 klokketårn lages som egne prosjekt som behandles i Fellesrådet 

med forslag til finansiering. 

 Be arkitekten lage forslag til utforming og plassering av klokketårn. 

 

Kirkeverge undersøker hva klokketårnet i Risberget kostet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 16 / 14  REVIDERING AV TJENESTEYTINGSAVTALEN   2014   

                 unntatt off viser til FVL §13 

 

Vedtak: 

. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Eventuelt 

Gave til April i forbindelse med hennes  fratreden.  

 

 

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

Leder      kirkeverge 

 

         

 

  

 


