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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd onsdag 24. mai 2017 kl. 14.00 – 15.30 

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

Erik Fleischer, Eva Olastuen, Ole Kristian Brumoen, Bjørg Bråten 

Forfall: Øystein Halling, Lise B. Svenkerud.   Ole Kristian Brumoen gikk etter første sak. 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

Ole kristian Brumoen ønsket at sak 12/ 17 ble tatt først 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 21.mars. 

• Fra Hamar Biskop. Fastsettelse av forordnede gudstjenester i Våler fellesområde. 

• Fra Hamar bispedømmeråd: Tilskudd trosopplæring -1. termin 2017. 

• Til Våler kommune Søknad om støtte til åpen kirke sommeren 2017. Må få en bekreftelse 

skriftlig 

• Fra  kantor A.M. Prosjektbeskrivelse for den internasjonale orgelfestivalen i Våler i Solør 

Søknad om støtte på 8.500 kr ble innvilget. Eventuelt overskudd går til kirkemusikalsk 

arbeid 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

Sak 11 / 17      REGNSKAPET  - REVISJONSBERETNING 2016   

Revisjonsberetningen, brev 2 –Årsoppgjør 2016 samt årsavslutningbrev 2016  blir sendt på mail. 

Det viser et netto driftsresultat på kr 219 342,09 og et  regnskapsmessig mindreforbruk  

på kr 201 926. Investeringsregnskapet er avlagt med et udisponert beløp på 100.000 kr   

 

Vedtak: 

• Regnskapet og revisjonsberetning  for 2016 samt brev -2 Årsoppgjør 2016 og 

årsavslutningbrev 2016 vedtas.  

• Overskuddet i drift på  201 926 kr  går til inndekning av tidligere merforbruk. 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 12 / 17 SØKNAD TIL VÅLER KOMMUNE OM MIDLER TIL DEKNING 

AV NYTT SERVICEBYGG 

Viser til brev angående søknad om midler til dekning av nytt servicebygg. 

 

Vedtak: 

Søknaden sendes Våler kommune ved rådmannen. 

 

 

Sak  13 /17 GAVE 

Kirken har fått tilbud om å få en gave fra en privat person. Erik orienterte  Fellesrådet om saken. 

 

Vedtak: 

Erik tar kontakt med Biskopen for å få hennes syn på saken. 

 

 

Sak  14 /17 RENHOLD I KIRKENE  - KLIPPING PÅ GRAVLUNDENE 

Vi trenger vikarer til renhold i forbindelse med ferieavvikling og ved mye bruk av kirken til 

omvisninger, åpen kirke og konserter,  samt vikarer til klipping på to av gravlundene ved 

ferieavviklingen til kirketjener.  

Ved innleie av vikarer  har dette økonomiske konsekvenser for budsjettet for 2017. 

 

Vedtak: 

Fellesrådet gir tillatelse til bruk av renholder ved ferieavvikling og ved mye bruk av kirken, spesielt 

ved konserter, omvisninger, mange begravelser og gudstjenester i høytidene. 

Det tas kontakt med tidligere kirketjener Rune Kørra om han kan klippe gresset på kirkelundene i 

Gravberget og Risberget i sommer.  

 

 

 

Sak 15/ 17   Eventuelt  

SØKNAD OM MIDLER TIL NY TYVERIALARM  I GRAVBERGET KIRKE 

Nestleder tok opp at det har vært mye feil med tyverialarmen  i kirken. Den har vært  

lenge i ustand selv om reperatør har vært der flere ganger for å reparere den. 

 

Vedtak:  

Kirkevergen tar kontakt med Arneberg Elektro for å sjekke alarmen og om det er behov for  ny 

alarm der. Det ønskes pristilbud på ny alarm. 

 

Det ble tatt opp at det ligger trær og kvister på baksiden, syd for kirka, etter jobben som ble gjort i 

fjor. Dette skulle ha vært fjernet ettersom det er til sjenanse. Det tas kontakt med han som har 

hogget for å få det fjernet. 

 

 

 

Erik Fleischer (sign)     Marit H. Kilen  (sign) 

Leder       kirkeverge 

 

 

 


