
 VÅLER MENIGHETSRÅD 
 Den norske kirke 

Postadr: Kirkekontoret 2436  Våler i Solør  Tlf. 62 42 40 91 Telefaks  62 42 40 71 

E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no 

  

 

MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 
 
År 2012, 28. mars holdt Våler menighetsråd ekstraordinært møte i kapellet kl 18.30-19.30  

 

Tilstede:  

Judith R. Stokkerud, Svein Kynbråten, Torunn L. Syversen, Ragnar Thoresen, Ola Nystuen, Arne Otto Øxseth, 

Åse L. Hansen og sokneprest Reidun Rakotonirainy. Forfall var meldt av Kjersti Svartholt.  

Vara Merete H. Astrup.  Dessuten møtte prost Ragnar Petersson, men.sekr. Heidi Gottenborg og kirkeverge Arild 

Lande.  

 

REFERATER 

 Møtebok 15.3. – godkjent etter utsending  pr e-post 23.3. 

Hamar bispedømme Informasjon i menigheten (kopi sendt MR) 

Regler for utleie av kirker (Referer på møtet) 

Rolf Gunnar Trosterud Våler kirke/kulturbygg. Svarbrev sendt 29.3.2012 

Aud Smedstad Kopi av brev til FR – Ny kirke i Våler (kopi e-post 23.3.) 

NAL Kopi av notat til FR – Åpen arkitektkonkurranse Ny Våler kirke. (Kopi MR) 

 

 

 

SAK 13/12 NY VÅLER KIRKE – OPPSUMMERING ETTER MENIGHETSMØTE 
I etterkant av gudstjenesten i Vålerhallen søndag 25.3. kl 17.00 avholdt Våler menighetsråd 

menighetsmøte vedrørende Ny Våler kirke. 

På menighetsmøtet presenterte og orienterte juryleder Rolf Arne Lie Holter og arkitekt Espen Surnevik 

over arkitektskonkurransens vinner ”En med to av tre”. 

 

Menighetsrådet vedtok i sak 13/12 følgende vedtak som ble lagt frem for menighetsmøtet for  

rådgivende uttalelse: 

Våler menighetsråd anbefaler menighetsmøtet å støtte juryens vinner av arkitektkonkurransen og 

anbefaler fellesrådet om å sette i gang forprosjektering av den nye kirken.  Enstemmig vedtatt. 

 

Etter menighetsmøtet gjør menighetsrådet en oppsummering og videresender sitt vedtak til FR.  

 

Forslag til vedtak: 

Våler menighetsråd gir sin tilslutning til juryens vinner av arkitektkonkurransen og tar menighetsmøtets 

rådgivende uttalelse til etterretning. 

Menighetsrådet anbefaler fellesrådet om å starte forprosjektering og utarbeidelse av budsjett for den nye 

kirken. Resultatet av dette forprosjekteringsarbeidet er avgjørende og menighetsrådet ber om å bli 

oppdatert fortløpende.  

 

Svein Kynbråten fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes inntil notat fra NAL datert 27.3.2012 er juridisk vurdert av fellesråd og administrasjonen i 

Våler kommune. Dette forslaget ble nedstemt med 6 mot 3 stemmer. 

 

 

 

 

 



Side 2 

 

Vedtak:  

Våler menighetsråd gir sin tilslutning til juryens vinner av arkitektkonkurransen og tar menighetsmøtets 

rådgivende uttalelse til etterretning. 

Menighetsrådet anbefaler fellesrådet om å starte forprosjektering og utarbeidelse av budsjett for den nye 

kirken. Resultatet av dette forprosjekteringsarbeidet er avgjørende og menighetsrådet ber om å bli 

oppdatert fortløpende.  Vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  

Repr. Svein Kynbråten fremmet sitt forslag som protokolltilførsel. 

 

SAK 14/12 ANSETTELSE AV KIRKEVERGE 

 

Forslag til vedtak: 

Våler menighetsråd henstiller at FR ansetter ny kirkeverge i 50% stilling snarest. 

 

Vedtak:  

Våler menighetsråd henstiller at FR forbereder ansettelse ny kirkeverge snarest.  Enstemmig vedtatt. 

 
SAK 15/12 EVENTUELT 

 15.1. Brev fra Rolf Gunnar Trosterud ”Våler kirke-kulturbygg” og svarbrevet fra MR ble opplest. 

15.2. Sak fremlagt av leder, trukket.   

 15.3. Møtetidspunkt MR – Enighet om å flyttet møtetidspunktet for MR-møter til kl 16.00 

 15.4. Kjersti Svartholt søker om permisjon frem til sommerferien.  

Vedtak: MR innvilget søknaden. 

 

 

 

 

 

For Våler menighetsråd 

 

 

Judith R. S. Stokkerud  

Leder  

 Heidi Gottenborg 

 Men.sekr. 

 

 

 


