
 VÅLER MENIGHETSRÅD 

 Den norske kirke 

 

Postadr: Vålgutua 199, 2436  Våler i Solør  Tlf. 62 42 40 90 Telefaks  62 42 40 71 

E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no Hjemmeside: www.vålerkirken.no 

 
 

28. august 2015 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD 

 
Møtedato: 27. august 2015 i Risberget kirkesal kl 17.00-19.00 

 

Tilstede: Åse L. Hansen, Ingfrid Norum, Ola Nystuen, Torunn L. Syversen, Anne Sofie Hynne og  

Arne Otto Øxseth. Forfall: Kjersti Svartholt og Merete H. Astrup. 

Dessuten møtte kirkeverge Marit H. Kilen og kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

REFERATER 

 Møtebok 22. juni 15  – godkjent. 

Trosopplærerne i Solør Årshjul for trosopplæring. 

Hamar bispedømmekontor Stoff vedrørende kirkevalget. 

Hamar biskop TV-aksjon 18.10.2015 – Vi skal vokte regnskogen! 

Sparebanken Hedmark Søknad gavemidler – avslag. 

 

SAK 38/15 SAKER FRA ARBEIDSUTVALGET I RISBERGET 

Risberget kulturhistoriske forening har rettet et par forespørseler til arbeidsutvalget i Risberget.  

Brannvern og rømningsveier i Risberget kirkesal og strømkabel til tårn ved minnelunden. 

 

Kirkevergen informerte om branntilsyn i Risberget kirkesal, alternative brannvernstiltak i Risberget 

og at brannverndokumenter er under utarbeidelse. Kirkevergen undersøker om bygget er 

verneverdig og hvilke tiltak som kan gjøres.  

Minnelunden er vedtatt at flyttes til østre hjørne på tunet ved kirkesalen og er under opparbeidelse. 

Det ble vanskelig med steiner rundt minnelunden, så kulturhistoriske forening ønsker derfor et tårn, 

likt tårnet på gravlunden, men 10% lavere og med lys.  

Kirkevergen undersøker evt. godkjenning/melding vedrørende oppsetting av tårn på minnelunden.  

Arbeidsutvalget forespurte om lekkasjen i tårnet på kirkesalen er utbedret og ordning for 

gressklipping og snørydding foran kirkesalen. Kirkevergen undersøker. 

 

Vedtak: Menighetsrådet er informert og oversender sakene om brannvern, tårn på minnelunden og 

snørydding/klipping foran kirkesalen til fellesrådet. 

 

 

SAK 39/15 KIRKEVALGET - VALGSTEDER 
Klargjøring på valgstedene med bord, stoler og avskjerming ordnes av Ola (valgstyreleder) og Marit 

H. Kilen og evt. i samarbeid med stemmestyreleder.  

 

Stemmestyrene og tellekorpset inviteres til informasjonsmøte i kirketorget (endring)  

torsdag 10. sept. kl 19.00. Ola, Åse, Heidi og Marit setter seg inn i regler og tar gjennomgangen av 

informasjonen. Forhåndsstemmer kontrolleres og telles i forkant av møtet (kl 18.30) 

Valgstyre (MR) stiller som tellekorps med Ola som ansvarlig. I tillegg forespørres flere medhjelpere 

til å være med på opptellingen som skjer i Stallen. 

Oppdatert liste over stemmestyrene ved de forskjellige stemmesteder og tidspunkter legges frem på 

møtet. 

Veiledning for stemmestyrets oppgaver, regler for stemming og veiledning ved opptelling sendes ut 

sammen med invitasjonen til stemmestyrene i kirketorget (endring) 10. sept. Kl 19.00 

Presentasjon av kandidatene, slik at velgerne har en mulighet for å gjøre seg kjent med kandidatene 

og deres satsningsområder er ikke utsendt. Skal vi gjøre noe mer der? 
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SAK 40/15 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Søndag 30. august – Finnskogvandring m/konfirmantene –  Konfirmantene starter med 

morgenandakt i Risberget kirkesal kl 11.00. Gudstjeneste med dåp i Gravberget kirke kl 17.00  

(NB endret klokkeslett). Åse og Torunn blir med. 

 

Søndag 27. september i Kommunelokalet kl 11.00 – Høsttakkegudstjeneste og utdeling av bibler til 

5. klassingene. Rannveig og Ola (Torunn byttet) er satt opp som tekstleser/kirkevert.  

Ingfrid tar kontakt med bygdekvinnelaget. Kirkekaffe i samarbeid med Våler bygdekvinnelag?   

Kan noen stille som medhjelpere på kirkekaffen og hvordan ordner vi bevertning?  

 

Vedtak: Bygdekvinnelaget tar ansvaret for kirkekaffen. Ola stiller som kirkevert istedenfor Torunn. 

 

SAK 41/15 EVENTUELT 

41.1. Informasjon om gudstjenesteagenda/program, endring. Menighetsrådet hadde 

kommentar til ordlyden i forslag til tekst i gudstjenesteagenda vedr. barna, men 

overlater dette til prest og organist.  

Kirkevertene tilrettelegger for barna ved behov. Det lages til en «barnekrok» med 

tegnesaker, puslespill og bøker.  

Vedtak: Anne Sofie og Ola ordner innkjøp. 

41.2.  Belysning gangvei mellom kirken og fotavtrykket 

Lyspunktene på gangveien mellom kirken og fotavtrykket er ferdig oppsatt og det 

haster med å få på plass belysningen for å hindre ødeleggelser på lyspunktene ved 

klipping/snøbrøyting. Pristilbudet er på ca kr 60.000. Menighetsrådet er i gang med 

takkoffer til belysningen, men det er behov for å forskuttere utgiften gjennom bruk 

av fond.  

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok og dekker innkjøp av belysning på gravlunden 

med inntil kr 60.000, ved bruk av fond til forskjønnelse på gravlunden. 

 41.3. Bruk av kirken, innredning og igangsettelse av kjølerom 

  Det kjøpes inn sorte bord til kirketorget fra Ikea. Anne Sofie og Ola ordner innkjøp. 

Kjølerommet settes i drift fra 4.9. Innkjøp av utstyr, begr.byrået kommer med forslag 

Innkjøp persienne på visningsrommet, motorisert, men ikke lystett. Kirkevergen 

undersøker saken. 

Bruk av kirken/åpen kirke, bør tas i bruk så snart som mulig etter grovmontering av 

orgelet, ca 3 uker. Må være klar over at stopp i arbeid kan medføre ekstra kostnader. 

Harry undersøker saken. 

 

Informasjons- og drøftingssaker: 

 Kirkerommet mangler liturgiske farger, for å bli et sakralt rom. Haster med å få dette på 

plass. 

 Kirketoret veldig varmt på solfylte dager, blir da uegnet til undervisning og møter. 

Solskjerming? 

 Ingfrid gjør oppmerksom på at utstyr i koret, også kisteplassering, medbestemmes av 

biskopen. Ventilasjonsanlegget gjør at stearinlysene renner mye, bør det byttes til 

batteridrevne? 

 Minnelund – Tas opp på et senere møte. 

 

Våler kirkekontor 

 

Åse Lonkemoen Hansen (sign)  Heidi Gottenborg (sign) 

MR-leder  kontorleder 
 

 

Neste møte torsdag 1.10. på kirkekontoret evt. kirken? 


