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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 18. 03. 2015 

Møtetid: 15.00 – 17.30 

Møtested:  kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede 
Torunn Syversen,  Kjell Konterud, Ola Nystuen og Ingfrid Norum 

Forfall: Eva Olastuen og Bjørg Bråten 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Det ble lagt fram og diskutert en ny versjon om merforbruket for 2010 -2014.  

Noen tall må kvalitetsikres før saken går til fornmannskapet. 

 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 

 Fra Hamar Bispedømmeråd: Tildeling av tilskudd til trosopplæring 2015-1.termin 

 Fra Hamar Biskop: Klimapilgrim 2015 i Hamar bispedømme 

 Til Våler formannskap: Søknad om midler i forbindelse med nye Våler kirkes innvielse 

24.05.2015 Brev fra Våler menighetsråd, datert 09.02.2015 samt budsjett datert 18.02. 2015. 

 Fra KLP: Egenkapitaltilskudd til KLP 2014. 

 Avtale om lokal samordning i kirkelig beredskapsarbeid 

 Samarbeid med kultur angående arrangement /debattmøte der temaet er knyttet til hva 

kirken skal tilby i en balanse med det liturgiske og kulturelle tilbudet fremover. 

 Fra Byggekomiteen: Vedtak fra byggekomitemøtet 27.01. 2015 

 Høringsnotat: Veivalg for fremtidig kirkeordning. Sendt tidligere på mail 

 Møtereferat fra innvielseskomiteen med budsjett 

 Fra arrangementskomiteen: Oppfylt mandat 

 Fra Hamar Biskop: Godkjenning av valg av stoler til Våler nye kirke 

 Fra Våler kommune: Tildeling av midler til innvielse av Våler nye kirke 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

  

 



Sak 06 /15      FORORDNEDE GUDSTJENESTER - HØRING 
Biskopen har sendt ut høring om gudstjenesteforordninger til alle sokn i bispedømmet. Generelt i 

landet som helhet har antallet avholdte gudstjenester sunket over år, uten at antallet forordnede 

gudstjenester har blitt forandret.  Våler menighet vedtok 54 forordnede gudstjenester i okt. 2007 

 

Soknepresten la frem forslag til endring i forordnede gudstjenester i Våler og orienterte. 

 

Vedtak: Våler kirkelige fellesråd vedtar å gå ned til 48 forordnede gudstjenester. Endring i 

forordnede gudstjenester er lagt fram for Menighetsrådet og årsmøtet tidligere. Menighetsrådet og 

årsmøtet har bestemt hvilke som tas bort. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

SAK 07 /15  FORSIKRING TIL DEN NYE KIRKEN 

Kirkevergen, leder og nestleder i Fellesrådet  har den 20.02. 2015 hatt befaring i den nye kirken 

sammen med en representant fra KLP.  Etter denne befaringen har vi mottatt et pristilbud på 

forsikring av bygget. Denne forsikringen dekker bare bygget, slik at når kunst og inventar er på 

plass i den nye kirken, må det tegnes en egen forsikring på dette. Kirkevergen har vært i kontakt 

med KNIF som også kan tilby forsikring på bygget. Kirkevergen  ønsker at KNIF gir et tilbud som 

dekker alle byggene samt alt av inventar. 

Det som er viktig,  er at vi har en forsikring på plass når Fellesrådet overtar bygget, derfor foreslår 

kirkevergen at det inngås en avtale med KNIF på bygget nå, og at det kan være mulighet for inngå 

en avtale med dem på de andre forsikringene,  hvis dette  tilbudet  er lavere  enn det KLP kan tilby. 

 

Budsjettet for 2015 må justeres  ettersom det ikke er lagt inn forsikringsum på kirkebygget. 

Budsjettet blir satt opp som sak på neste møte. 

 

Vedtak: 

 Det inngås avtale med KNIF på forsikring av Våler nye kirke fra 20.mars 2015.  

 

 Når alt er ferdig og på plass av kunst samt orgel blir både KNIF og KLP kontaktet for 

pristilbud på alle forsikringer. Etter det tas det en totalvurdering hvem Fellesrådet ønsker å 

inngå avtale med. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

SAK 08/15 OPPARBEIDELSE AV UTEAREALET RUNDT KIRKEN 

Våler kirkelige fellesråd har vedtatt at bruk av midler til opparbeidelse av arealet  rundt kirken 

skulle tas bort for å få ned kostnadene i byggeprosjektet.  

Anleggsmessig er det optimalt å realisere prosjektet. Men prosjektet har også en 

gjennomføringsstrategi som tilsier at ikke alle samlede kostnader behøver dekkes i en og samme 

omgang. Dette ved at man ikke behøver å ferdigstille hele anlegget i en og samme operasjon. 

Fellesrådet ønsker i den videre prosessen å se på om noen av disse punktene kan vente med å 

realiseres og at noen punkter kan gjøres rimeligere. 

 

Ved å ta økonomiske veivalg, som går på å kutte de økonomiske investeringene til et minimum kan 

man velge å ta bort bla. mur, sykkelstativ, kantstein, trær, benker asfalterte veier og asfalterte 

parkeringsplasser. Det er fullt mulig for Fellesrådet å kutte alle disse tiltakene. Det blir nå opp til 

Fellesrådet hva de ønsker å ta med av infrastruktur og hva som eventuelt kan vente av investeringer.  

Man kan ha et langsiktig perspektiv for å realisere det som ikke blir tatt med nå av infrastruktur. Det 

som kan bli negativt ved ikke å realisere alt rundt kirken nå er at anlegget kan bli seende uferdig ut. 

 

 



Vedtak: 

Forespørre dugnadskomiteen om de kan være behjelpelig med å legge på grus på utearealet etter 

vedtatt ramme. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

SAK 09/15  PRIORITERING AV OPPGAVER                      unntatt off viser til FVL § 13 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Eventuelt 

Informasjon fra leder og kirkeverge. unntatt off. FVL §13 

Forespørsel fra O.B. angående  fotografering av kirken. 

 

 

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

leder                   kirkeverge 

 

        

 

 

 


