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ÅRSBERETNING FOR VÅLER MENIGHETSRÅD 2014 

 
Våler menighetsråd har hatt følgende sammensetning: 

Leder: Åse L. Hansen 

Nestleder: Merete Helene Astrup 

Medlemmer: Kjersti Svartholt Torunn L. Syversen 

 Ola Nystuen Arne Otto Øxseth   

 Anne Sofie Hynne 

 Sokneprest Ingfrid Norum 

 

Arbeidsutvalget har bestått av leder, sokneprest og kontorleder som forbereder sakene til 

menighetsrådet. Det har vært holdt 1 menighetsmøte. Menighetsrådet har hatt 8 ordinære møter og 

behandlet 47 saker. Referatene er lagt ut på hjemmesiden Vålerkirken.no 

 

Gudstjenester, musikkandakter og konserter 
Det har vært 55 forordnede gudstjenester i Våler og Risberget, 1 fellesgudstjeneste i prostiet,  

14 dåp, 3 vielser og 58 begravelser/bisettelser i Våler. Det har vært holdt 9 konserter/ 

musikkandakter og 4 kultur-arrangementer. I alt har 7.640 personer vært tilstede ved gudstjenester, 

gravferder, vielser og kirkemusikalske arrangement i Våler og Risberget dette året. 

 

Trosopplæring 
Trosopplæringsplanen er en systematisk og sammenhengende plan på 315 timer for barn og unge i 

alderen 0-18 år. Våler samarbeider om trosopplæringsprosjekt med menighetene i Åsnes og Grue 

hvor det ble arrangert babysang (0-1 år), Tårnagenter (3. trinn) og Lys Våken (5. trinn). 

 

Under dåpsgudstjenesten får barnet et dåpslys og det sendes ut dåpshilsen fra menigheten til  

1, 2 og 3 års dåpsdag. Under familiegudstjenester får 4-åringene med fokus på jul, utdelt ”Min egen 

kirkebok”, 6-åringene med fokus på påske, utdelt boken ”Engelen og Duen” og 5. klassingene får 

utdelt skolebibel.  

Lørdagsklubben er et tiltak for barn i alderen 4-8 år som inviteres til Kommunelokalet 8 ganger 

årlig. Der synges en, har formingsaktiviteter, leker, hører fortellinger fra Bibelen, spiser og hygger 

seg sammen. Det har også i år vært tilbud om småbarnssang for 2 og 3-åringer med sanger, dans, 

rim og regler. Konfirmantåret ble arrangert med lokale aktiviteter, week-end treff på Lillehammer, 

”Natta” i Kongsvinger og konfirmantleir i Kragerø. Konfirmantene har vært med på Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon og diakonal tjeneste med besøk ved Bofellesskapet og Transittmottaket, eller 

ut i naturen med Våler JFF og Fiskeutvalget for å ta vare på våre naturressurser.  Konfirmasjonen i 

Våler var 6. og 7. september med 37 konfirmanter fordelt på Gravberget og Gjesåsen.  

I tillegg ble en konfirmant bosatt i Siljuberget konfirmert i Risberget kirkesal 25. mai. 

 

Samarbeid kirke/skole 

Jule-, påske- og pinsetime – arrangeres i kapellet/Kom.lokalet for 1.-7. klassetrinn ved barneskolene 

i Våler; påsketime 6. klasse og pinsetime 7. klasse. Presten har undervisning på skolene i alle  

5. klassetrinn om Bibelens historie og juleavslutning med jule-evangeliet. 

 

Diakonalt arbeid 
Diakoniutvalget arrangert bl.a. juletrefest for voksne og fest for frivillige. Da diakonen sluttet og i 

mangel på faglig kompetanse, ønsket ikke utvalget å fortsette sin aktivitet.  

Besøkstjenesten ble videreført av soknepresten og en frivillig. Det er 10 frivillige besøkere. 

Gullkonfirmantjubilèet ble administrert av en frivillig gullkonfirmant.  

Hyggekvelder på Vålertunet med sang og sosialt samvær ledes av prostiprest Eugene 

Rakotonirainy. 

Fasteaksjonskomitéen var ansvarlige for gjennomføringen av innsamlingen til Kirkens Nødhjelp. 

Fasteaksjon med årets konfirmanter samlet inn kr 40.219 
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Side 2 

 

Arbeidsutvalget i Risberget – har i løpet av året arrangert juletrefest og dugnad på gravlunden.  

En stor takk til Risberget menighet for innsatsen. 

 

Våler menighetsblad (VMB) - Det er gitt ut 5 nummer i 2014 i 56. årgang. Redaksjonen har 

bestått av Gunhild Grønvold (redaktør) og Arne Moseng. Annonseredaktør har vært Steinar H. 

Sandnæs. 

   

Annen virksomhet i menigheten 
Kirkens Julemesse – har i 2014 arrangert sin 36. julemesse som ble godt besøkt. Årets julemesse 

innbrakte brutto ca 104.000 kroner.  Kirkens Julemesse gjør en viktig innsats for å skaffe økonomi 

til kirkens arbeid og bidrar med årlig støtte til konfirmantarbeid, lørdagsklubb, blomster ved 

gudstjenester og leie av Stallen/Kommunelokalet til menighetens formål.   

 

Innsamlingskomitè – Fellesrådet har i sin finansieringsplan budsjettert med kr 5,8 mill. i dugnad og 

innsamlede midler til ny kirke. Innsamlingsgruppa har under mottoet «Å løfte i flokk for Ny kirke»,  

gjort en meget flott jobb som har gitt gode resultater, ca 3.000.000 kroner i innsamlede midler.  

Dugnadsgruppa har i sommer/høst lagt ned en stor dugnadsinnsats på den gamle tomta med å sette 

opp igjen kirkemuren. De har vært 20-25 mann som har fått kyndig hjelp av anleggsgartner og 

gravemaskinfører, mens damene har sørget for bevertning, en dugnadsverdi ca 400.000 kroner.  

Vi er meget takknemlige for gruppenes engasjement og dugnadsånd og takker for deres innsats! 

 

 

Våler menighetsråd ønsker å rette en varm takk til alle frivillige som har gjort en innsats og 

medvirket på våre arrangementer i menigheten.  En stor takk til alle som har gitt gaver til arbeidet i 

vår egen menighet og til andre formål. Spesielt takker vi givere for det som blir gitt til  

”Ny Våler kirke”. 

 

 
Våler, 5. februar 2015  

 

Åse L. Hansen (sign) Heidi Gottenborg (sign) 

menighetsrådsleder kontorleder  

 


