
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelig fellesråd 
 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 06.12.2011 

 

 

Møtebok Våler kirkelige fellesråd  
Møtedato: 01.12.2011  

Møtetid: kl. 16.00 til 18.00 

Møtested: Stallen   

 

Tilstede:  
Ola Nystuen, Ragnar Petersson, Kjell Konterud, Eva Olastuen, Bjørg Bråten, Åse Lonkemoen Hansen 

Merete Helene Astrup, Jan Erik Gaup, Sol Olastuen 

 

Forfall: Fra nytt FR: Torunn Syversen (meldt forfall) 

Fra gammelt FR: Gunn Marit Nilsen (medlt forfall) 

 

Sakliste 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det kom spørsmål om hvorfor vara-medlemenne fra Gravberget ikke 

var innkalt til møtet. Kirkevergen beklaget det inntrufne og bekreftet at dette var en forglemmelse.  

 

SAK 22/11 KONSTITUERING 
 

I forbindelse med det oppsatte valget  av leder, deretter nestleder samt andre utvalg ble det reist spørsmål om det var 

sendt inn en klage til Menighetsrådet vedrørende Menighetsrådets sak på valg av representanter til Fellesrådet. 

Kirkevergen bekreftet at en slik klage fra tre av menighetsrådets medlemmer var sendt til Menighetsrådet og at klagen 

er til behandling og at svar fra Menighetsrådet kommer 8 desember 2011. Fellesrådet diskuterte denne 

problemstillingen.  

 

Vedtak:  

På bakgrunn av at Menighetsrådet har mottatt en klage på saken som omfattet valg av representanter til FR, ber 

Fellesrådet om at det gamle Fellesrådet opprettholder ansvaret for virksomheten til neste møte i FR den 15 desember, 

hvoretter  det nye FR overtar ansvaret på ordinær måte.  

 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 23/11 MØTEPLAN 
 

Fellesrådet diskuterte møteplan for 2012, herunder ulike uke-dager og tidspunkter . Det er ulike ønsker for de enkelte i 

FR, og det legges opp til å prøve å finne en møteplan som er best tilrettelagt for alle sammen.   

 

Neste møte blir 15 desember kl.16.00 

 

Til dette møtet bes kirkevergen legge fram tidspunkter for første halvår. 

 

 

Vedtak: Neste møte i FR er 15 desember kl.16.00 



 

Referat og drøftingssaker 

 

 Kirkevergen orienterte om status på arkitektkonkurransen. For å sikre en god og tilgjengelig utstilling av alle 

forslagene blir Vålerhallen benyttet. Åpning blir 27 desember kl.12.00. Arkitektkonkurransen for ny Våler kirke er 

norges nest største konkurranse målt i antall forslag, noe som er langt over forventet. Dette er åpenbart veldig bra for 

konkurransen. Samtidig har dette medført  utfordringer for planlegging og gjennomføring av utstillingen. Gjennom et   

godt samarbeid med Solør Videregårende Skole, avd Braskereidfoss og Våler kommune, ble det orientert om at man nå 

får til en tilfredsstillende utstilling i Vålerhallen.  

 

 

 

 

 
  
For Våler kirkelige fellesråd 

 

Arild Lande, kirkeverge 

(sign) 


