VÅLER MENIGHETSRÅD
Den norske kirke
MØTEBOK – VÅLER MENIGHETSRÅD
År 2012, 25. oktober holdt Våler menighetsråd ekstraordinært møte i Stallen kl 16.00-17.30
Tilstede:
Svein Kynbråten, Torunn L. Syversen, Ragnar Thoresen, Merete H. Astrup, Arne Otto Øxseth, Åse L. Hansen,
Ola Nystuen og sokneprest Reidun Rakotonirainy. Forfall var meldt av Kjersti Svartholt. Som vara møtte
Gudmund Gjerdrum. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.

REFERATER
Møtebok 04.10. utsendt til godkjenning (8.10.)
S. Kynbråten (MR-leder)
Informasjonsmøte 10.10.12
Bygdegruppa v/Grandahl, Einarsrud og Gjerdrum
Kopi av brev til formannskapet vedr. gammel kirketomt.
Diakoniutvalget
Møtebok 3.10.2012
FR-leder Åsnes, Aandstad
Fellesuttalelse om Solør prosti
Kjernlie/Skarderud/Svenneby Kopi av brev til formannskapet vedr. støtte til FR´s arbeid med ny kirke
– ”en med to av tre”.
S. Kynbråten (MR-leder)
Fellesrådsmøte 15.10.12 – utsettelse.
Glåmdal revisjon IKS
Kopi av brev til FR – revisors beretning 2011. MR til orientering.
Hamar biskop
Kopi av brev til G.M. Lindmoen – Svar på henvendelse med spørsmål
angående ny Våler kirke.
SAK 39/12 KIRKESAKEN – FORPROSJEKT NY KIRKE
Viser til MR-sak 13/12 på møte 28.3.12 hvor det bl.a. ble vedtatt at resultatet av forprosjekteringarbeidet
skal forelegges menighetsrådet.
Fellesrådet har gjennom flere arbeidsmøter kommet frem til en konklusjon og finansieringsplan som ble
lagt frem på informasjonsmøtet i kommunelokalet 10. okt.
FR-leder Eva Olastuen og prost Sevat Lappegard deltar på MR-møtet med informasjon.
Fellesrådets søknad og finansieringsplan som ble oversendt Våler kommune 16.10.12, ble ettersendt MR
som vedlegg til sak 39/12.
Sevat Lappegard redegjorde for noen endringer som er gjort etter informasjonsmøtet, bl.a. om
”Treprosjektet” – bruk av tre i bærende konstruksjoner som er til utredning og økning av ”gavemidler”
til 1 mill. Dugnad og gaver gjort til et godt poeng.
Gudmund Gjerdrum, også kommunestyrerepr., mente han var inhabil i behandling av saken i MR.
Dette ble avvist da det ikke er anledning til å erklære seg inhabil i første instans.
Alle ni medlemmene voterte dermed over M. Astrup´s forslag til vedtak som ble fremlagt på møtet.
Vedtak:
MR er kjent med forprosjektet Våler nye kirke med finansieringsplan og det vedtak FR har gjort
i denne sak nr 27/12.
MR gir FR ros for grundig arbeid og slutter seg til FR´s vedtak om å legge forprosjekt og
finansieringsplan fram for Våler kommune. Vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Repr. Svein Kynbråten, Ragnar Thoresen og Gudmund Gjerdrum leverte følgende protokolltilførsel:

Postadr: Kirkekontoret
2436 Våler i Solør Tlf. 62 42 40 91
Telefaks 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no
Hjemmeside: vålerkirken.no

Side 2

Som mindretall ønsker vi å understreke at vi ikke kan stille oss bak Våler kirkelige fellesråds søknad til
Våler kommune om NOK 22 mill. til bygging av ny kirke i Våler.
Begrunnelse:
1. Vi er klar over at det iflg. Kirkelovens § 15 er kommunens ansvar å bygge ny kirke. Det vil si:
Fellesrådet er prisgitt de økonomiske rammer som kommunen stiller til rådighet. Dette betyr at
Fellesrådet må være lydhør over for kommunens syn på hvilke økonomiske rammer kommunen stiller til
disposisjon for bygging av ny kirke og at kommunen ikke er pliktig til å bekoste enhver utgift til ny
kirke. Det vil si at: Fellesrådet kan ikke binde kommunen til å finansiere et kostbart kirkeprosjekt
dersom det finnes andre alternativer som fyller behovet. Dette mener vi man finner i ”gammel tomt”.
2. Vi vil også minne om at Våler kommune bevilget over 100.000,- kroner til arkitektfirmaet Narud
Stokke Wiig for en mulighetsstudie av ny kirke på gammel tomt. Denne konkluderte med at det er fullt
ut mulig å bygge ny kirke på gammel tomt.
3. Vi vil bemerke at det ikke på noen måte er tatt hensyn til resultatet av avstemmingen ved
menighetsmøte den 25. mars 2012, hvor et klart flertall av menigheten stemte i mot at man skulle gå
videre med vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen. Et resultat som ikke er behandlet på en seriøs måte,
verken i Våler kirkelige fellesråd eller Våler menighetsråd.
4. Vi kan ikke se at søknaden fra Våler kirkelige fellesråd inneholder nødvendig kvalitetssikring og ber
om at en slik blir foretatt før menighetsrådet kommer med sin uttalelse. Vi frykter at det endelige beløp
langt vil overstige det Våler kirkelige fellesråd har søkt om.
5. Det hersker også stor usikkerhet i forhold til allerede benyttede midler av forsikringssummen og
dermed den reelle sum som per i dag står til disposisjon.
På denne bakgrunn vil vi stemme mot flertallets innstilling.

Informasjonssaker:
Svein henviser til befaring på kirkegården om oppfølging og pynting rundt kirkeruinen.
Heidi informerte om redusert åpningstiden på kirkekontoret pga intern opplæring.
Neste møte torsdag 15. nov. kl 16.00

For Våler menighetsråd

Svein Kynbråten (sign)
Leder
Heidi Gottenborg (sign)
Kontorleder

