
 VÅLER MENIGHETSRÅD 
 Den norske kirke 

 

Postadr: Vålgutua 199, 2436  Våler i Solør  Tlf. 62 42 40 90 Telefaks  62 42 40 71 

E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no Hjemmeside: www.vålerkirken.no 

  

11. mars 2015 

MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
Møtedato: 10. mars 2015 på kirkekontoret kl 16.00-20.00 

 

Tilstede: Åse L. Hansen, Ola Nystuen, Merete H. Astrup, Ingfrid Norum, Torunn L. Syversen, 

Anne Sofie Hynne og Arne Otto Øxseth. Møtte ikke: Kjersti Svartholt. 

Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Menighetsrådet hadde et kort møte med kunstkomitèen i forkant av MR-møtet. Kunstkomitèens  

1. alternativ er fortsatt Arper/Catifa-stolen, men de går også for 2. alternativ HAY-København-

stolen. Nytt møte med kunstkomitèen om kunstplan, er berammet til tirsdag 24. mars kl 15.00 

 

SAK 14/15 STOLER TIL NY KIRKE 
Tidligere behandlet i sak 7/15 med følgende vedtak: Våler menighetsråd går ikke inn for 

kunstkomitè og arkitektens forslag til stoler da disse er for tunge og uhåndterlige i hht HMS og pga 

økonomi. Det bør ikke være stoff på setet av hygienemessige årsaker. Våler menighetsråd utfordrer 

kunstkomitè, kunstner og arkitekt til å finne en annen type stol som kan stables og kobles og som er 

rimeligere i innkjøp. Menighetsrådet ber om tilbakemelding fra kunstkomitèen innen 1. mars 2015. 

Menighetsrådet går inn for stolaksjon. 

 

Viser forøvrig til e-post 26.2.15 fra arkitekt Espen Surnevik med vedlagt dokumentasjon 

 Arkitektnotat nr 15 – revidert kirkestol til Våler kirke (24.2.15) 

 Interiørprosjekt til byggekomitè (3.10.14) 

 

Viser til vedlagte referat fra møtet med kunstkomitèen 5.3.2015 og tilbud på stoler fra Hero.basic 

fra Brunner. 

 

------------------ 

 

Viser til nytt tilbud på HAY-København stolen fra Espen Surnevik i e-post 9.3.15,  

(jf. pkt 1 (pris) og pkt 5 (forsterket versjon)) og tilbudet fra HAY-Norge. 

 

Med bakgrunn i anmodningen i vedtak 7/15 har arkitekt utarbeidet nytt forslag til stoler som 

kunstkomitèen har vurdert og prøvesittet. Ut i fra de forskjellige alternativene ble det satt opp en 

prioritering og en anbefaling til menighetsrådet. 

 

Nr. 1.  ARPER /CATIFA- stolen. Pris 2100,- (Den som ble forkastet i forrige møte i MR) 

Nr. 2  HAY- KØBENHAVN stolen, dansk modell i bjørk Pris 1430,- 

Nr. 3  PEG CHAIR Pris 1.700,-  

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok med flertall å gå for innkjøp av HAY-København stolen  

i hht til e-post 9.3.15 fra siv.arkitekt Espen Surnevik og tilbud fra HAY-Norge.  

 

 

Menighetsrådet var innkalt til arbeidsmøte med Byggekomiteen, Fellesråd og Økonomiringen etter 

MR-møtet. Arbeidsmøtets agenda var overdragelse av bygget og økonomien i prosjektet og startet 

med befaring i kirken.  

 

 
 

mailto:kirken@vaaler-he.kommune.no


Side 2 

 

Drøftings- og Informasjonssaker:  

Innvielsen av kirken - Noen inviterte har forespurt om mulighet for reservering av plasser til 

ektefelle/samboere. Menighetsrådet bestreber seg på minst mulig reserverte plasser og åpner ikke 

for flere reservasjoner enn de spesielt inviterte. Gudstjenesten er åpen for hele menigheten. 

 

Neste møte:  

MR-møte torsdag 9. april 2015 kl 16.00 
 
 

For Våler menighetsråd 

 

 

Åse L. Hansen Heidi Gottenborg 

Leder kontorleder 


