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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd tirsdag 31.05. 2016 kl. 13.00 - 15.00 

Møtested: kirkekontoret 

 

Innkalte: 
Erik Fleischer, Eva Olastuen, Ole Kristian Brumoen, Bjørg Bråten, Lise B. Svenkerud,  

Øystein Halling 

Meldt forfall: Lise B. Svenkerud og Bjørg Bråten 

 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 1 års befaring i kirken. Leder i Fellesrådet tar kontakt med MMB for videre oppfølging av 

avvikslisten. 

 Orientering angående gravstell/ blomsterpyntingsavtaler 2016. Viser til tidligere vedtak i 

Fellesrådet i november angående geyr for pynte og stelleavtaler. Det vedtas at 

administrasjonsgebyret økes fra 100,-kr til 300,- kr for 2016. 

 Fra Våler kommune: Vedrørende arbeid med sentrumsplanen i forbindelse med 

kommuneplan for 2017-2019 

 Fra B. S. gave, lysestaker. Takkekort er sendt  

 Rapport  fra kirkemusikalsk arbeid for 2015 

 Ønske om innkjøp av safe til oppbevaring av verdifulle ting. Kirkevergen tar kontakt med 

kommunen. 

 Innføring av M- Cash. Avtalen underskrives og sendes. 

 Tjenesteytingsavtalen med Våler kommune. Fellesrådet godtar avtalen slik den ble fremlagt. 

 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

 

 



 

Sak 09 / 16 DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAPET 2015 
Drift og Investeringsregnskapet for 2015  blir lagt fram på møtet. 

 

 

Vedtak: 

 Fellesrådet tar det foreløpige drift og  investeringsregnskapet til orientering og ber om at 

både drift og investeringsregnskapet for 2015 sammen med revisorberetning kommer tilbake 

til Fellesrådet for endelig godkjenning. 

 

 

 

Sak 10 / 16 GRAVFERDSRITUALER 

Viser til brev datert 11. mai 2016  fra Våler Pensjonistforening der de  har diskutert 

gravferdsritualer ved Våler kirke og hvor man kommer med forslag på hvordan man ønsker å skape 

en mer ryddig begravelse ute på kirkegården når det er kistenedsettelse. 

 

Vedtak:  

Saken tas til etterretning, og sendes menighetsrådet for uttalelser der. Det kom fram forslag om å 

kjøpe inn et grønt teppe som kan legges over jordhaugen. Slikt teppe blir brukt mange gravplasser. 

 

 

SAK 11 /16 OPPBEVARING AV RESTMATERIALET ETTER BRANNEN  

Viser til mail fra Asgeir Rustad og mitt svar til ham angående bruk av restmaterialet etter brannen 

Restmaterialet ligger nå oppbevart på Haslemoen under tak. 

 

Vedtak: 

Fellesrådet ønsker at restmaterialet fortsatt skal oppbevares på Haslemoen og at saken tas opp ved 

en senere anledning. 

  

SAK 12/ 16  unnt. Off fvl.  § 13  

 

 

SAK 13/ 16 UTLEIE AV KIRKETORGET 

Det har kommet henvendelser anående bruk / leie av kirketorget i forbindelse med barnedåp. 

Det er ikke gjort noe tidligere vedtak om utleie av dette rommet, og eventuelt pris. 

Fellesrådet tar stilling til om kirketorget skal leies ut til forskjellige arrangement. 

 

 

Vedtak: 

Fellesrådet vedtar at det gis anledning å leie ut kirketorget til forskjellige arrangement.  

Prisen settes til kr 2000,-  pr gang. 

 

 

 

SAK 14/ 16 BRUK AV KAPELLET 

Det har vært et par henvendelser angående bruk av kapellet til begravelser. Dette er blitt 

imøtekommet. 

Varmepumpen i kapellet har gått i stykker og det er ikke blitt kjøpt inn ny,  dette pga av stram 

økonomi. Hvis kapellet skal brukes, må det vurderes opp mot budsjettet om det er økonomi til 

ekstra renhold av kapell, og til oppvarming, eventuelt kjøp av ny varmepumpe.  

 

 

 



Vedtak: 

Fellesrådet vedtok at alle kirkelige handlinger fortrinnvis skal forrettes fra kirken. I enkelte tilfeller 

kan det være mulighet å benytte kapellet, med kuldebegrensning. Ved bruk av kapellet er det 

fastsatt en leiepris på kr 2500,- som dekker oppvarming, vask og renhold. 

  

 

SAK 15/ 16 KJØP AV LASTER 

Ole K. Brumoen legger fram på møtet forskjellige tilbud / priser på laster.  

Fellesrådet vurderer de forskjellige tilbudene angående pris  og hvilken funksjon de har. 

Disse  kriteriene legges til grunn når det fattes vedtak om kjøp av laster til bruk på gravplassene. 

 

Vedtak: 

Fellesrådet går til innkjøp av laster Avant 220 og O. K.B. inngår avtale. 

 

 

 

SAK 16/ 16 SALG AV GRAVEMASKIN 

Det er blitt kjøpt inn ny gravemaskin (beltegraver) som er tatt i bruk på gravplassene. 

Det er ikke behov for den gamle gravemaskinen lenger, slik at den selges.  

Viser til sak 13/15  (del) av vedtaket  

Gravemaskinen som Fellesrådet innehar, selges til høystbydende. 

 

Vedtak: 

Gravemaskinen  IZEKI  D 225 model 1987 selges. 

 

 

Eventuelt 

 Innlandets trepris: Utbetaling av prispenger 

 Pengegave fra O.N. B` minne brukes til belysning av tårnene 

 Våler kommune bidrar med 50.000,- kr for å holde kirken oppe for besøkende daglig i 

perioden 1. juli -21. august 2016 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


