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ÅRSBERETNING FOR VÅLER MENIGHETSRÅD 2013
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, Reidun Rakotonirainy1.1.-30.9. / Ingfrid Norum 1.10.-31.12.

Arbeidsutvalget har bestått av leder, sokneprest og kontorleder som forbereder sakene til
menighetsrådet. Kontorlederen har fungert som sekretær. Det har vært holdt 1 menighetsmøte.
Menighetsrådet har hatt 8 ordinære og 1 informasjonsmøte og behandlet 36 saker.
Referatene er lagt ut på hjemmesiden Vålerkirken.no

Gudstjenester, musikkandakter og konserter
Gudstjenester – Det har vært 47 forordnede gudstjenester i Våler og Risberget, 3 fellesgudstjenester i prostiet. I 2013 har det vært 10 dåp, 6 vielser og 61 begravelser/bisettelser i Våler.
Kirkemusikalsk arbeid - Det har vært holdt 9 konserter/musikkandakter og 4 kultur-arrangementer
med variert innhold og det foreligger rapport over det kirkemusikalske arbeidet. I alt har 2.963
personer, et gjennomsnitt på ca 50, vært tilstede ved gudstjenester og kirkemusikalske arrangement
i Våler og Risberget dette året.

Trosopplæring
Menigheten har et trosopplæringsutvalg og et konfirmantutvalg med planer for aktivitetene.
Trosopplæringsmider blir tildelt Solør prosti med Åsnes som vertsfellesråd. Det er opprettet en
plangruppe med representanter fra alle prestegjeld. Trosopplæringsplanen er en systematisk og
sammenhengende plan på 315 timer for barn og unge i alderen 0-18 år.
Felles i prostiet gjennom trosopplæringsprosjektet ble det i 2013 arrangert babysang (0-1 år),
samling for 1, 2 og 3 åringer, Lys Våken (5. trinn), Tårnagent og Fiber-ledertrening.
I Våler menighet har 4-åringene trosopplæring med fokus på jul og 6-åringene med fokus på påske.
Dåp - Dåpsforeldre får boken ”Arvegull” i gave fra menigheten. Under dåpsgudstjenesten får barnet
dåpslys. Til 1, 2 og 3 års dåpsdag sendes det ut dåpshilsen fra menigheten.
Utdeling av bøker - Under familiegudstjenesten 2. søndag i advent fikk 4-åringene utdelt ”Min
egen kirkebok”. Sammen med invitasjonen fikk de tilsendt CD m/barnesanger.
Under familiegudstjenestene fikk 6-åringer utdelt boken ”Engelen og Duen” og i oktober fikk
5. klassingene utdelt nytestamentet som tegneseriebok.
Lørdagsklubben – er tilsluttet Hedmark Søndagsskolekrets og barn i alderen 4-8 år inviteres til
Kommunelokalet 8 ganger årlig. Det er et populært tiltak som mange småbarnsforeldre benytter seg
av. Der synges en, har formingsaktiviteter, leker, hører fortellinger fra Bibelen, spiser og hygger seg
sammen.
Konfirmantutvalget – I konfirmantåret arrangeres det utenom lokale aktiviteter bl.a.vintertreff på
Lillehammer, ”Natta” i Kongsvinger og konfirmantleir i Kragerø. Konfirmantene er tilsluttet Ung
Kirkesang og er med på forskjellige aktiviteter innen kor, drama og dans. Konfirmantene har vært
med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og diakonal tjeneste. Konfirmantgruppa velger en tjeneste:
besøk ved Bofellesskapet med en liten julehilsen, besøk ved Transittmottaket, eller å dra ut i
naturen med Våler JFF og Fiskeutvalget for å ta vare på våre naturressurser. Konfirmasjonen i
Våler var 31. august og 1. september og 26 konfirmanter sto til konfirmasjon fordelt på Gravberget
og Gjesåsen.

2
Samarbeid kirke/skole
Jule-, påske- og pinsetime – arrangeres i kapellet/Kom.lokalet for 1.-7. klassetrinn ved barneskolene
i Våler; juletime 1.-4. klasse, påsketime 6. klasse og pinsetime 7. klasse.
Presten har undervisning på skolene i alle 5. klassetrinn om Bibelens historie.

Diakonalt arbeid
Menigheten har et diakoniutvalg og en lokal diakoniplan. Diakoniutvalget har arrangert bl.a.
juletrefest for voksne, Sorgmøter, gullkonfirmantjubileum, kirkekaffe ved allehelgens, diakoniens
søndag med fokus på demens, og kirketorg med tematikk: Forsoning.
Åpent kapell - har 8 kirkeverter holdt kapellet åpent i to timer 28 onsdager i løpet av 2013.
Tilbudet ble lagt ned i høst, men diakoniutvalget ser frem til å ta opp tilbudet i den nye kirken.

Besøkstjenesten – har 17 frivillige som besøker Bofellesskapet (VOS), ca. 130 besøk. Besøk etter
dødsfall, 11 besøk. Individuelle besøk, ca 593 besøk i året! Soknediakonen har hatt 6 samlinger for
besøkerne og kirkeverter åpent kapell.
Flerkulturelle sammenkomster. Det ble arrangert en flerkulturell idrettsdag i regi av Transittmottaket,
Idrettsrådet og menigheten. Transittmottaket har fått besøk av konfirmanter og beboerne har blitt invitert
med på menighetens gudstjenester og flere har benyttet seg av tilbudet gjennom året.

Vålertunet - Det har vært arrangert 8 hyggekvelder på Vålertunet med sang og sosialt samvær ved
prostiprest Eugene Rakotonirainy.
Våler Omsorgssenter – Det avholdes sangstunder oppe i stua.
Fasteaksjon-komitéen - er ansvarlig for gjennomføringen av innsamlingen til Kirkens Nødhjelp.
Fasteaksjon med årets konfirmanter samlet inn kr 34.548,-.
Menighet og misjon - Våler menighet samarbeider med Det Norske Misjonsselskap om prosjektet
” sosial innsats på Antsirabe” på Madagaskar.
Arbeidsutvalget i Risberget – har i løpet av året arrangert juletrefest i samarbeid med idrettslaget.
Risberget kirkesal ble innviet 18.10.1863 og 150 års jubiléet ble markert 15.9. med festgudstjeneste
i kirkesalen, åpning av det nye gravferdsrommet i 1. etg. og jubileumssamvær på samfunnshuset.
Arbeidsutvalget serverte god mat, det ble holdt takketaler og overrakt gaver.
En stor takk til Risberget menighet for innsatsen og støtten til gravferdsrommet.
Våler menighetsblad (VMB) - Det er gitt ut 5 nummer i 2013 i 55. årgang. Opplaget har vært
2.150 og vel 80 menighetsblad sendes utenbygds. Redaksjonen har bestått av Gunhild Grønvold
(redaktør) i samarbeid med April Holten og Arne Moseng. Annonseredaktør har vært Steinar H.
Sandnæs. Menighetsbladet samarbeider med kommunen som utgir ”Vålerpila”.

Annen virksomhet i menigheten
Kirkens Julemesse – har i 2013 arrangert sin 35. julemesse som ble godt besøkt. Årets julemesse
innbrakte brutto ca 107.000 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. I år har de gitt ekstra
støtte til utsmykning/inventar i visningsrom i ny Våler kirke med kr 100.000,-.
Sammenslåing av prosti – Hamar bispedømmeråd vedtok å slå sammen Solør, Vinger og Odal
prosti til ett prosti fra 1.2.2013.
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Innsamlingskomitè – Fellesrådet har i sin finansieringsplan budsjettert med kr 5,8 mill. i dugnad og
innsamlede midler til ny kirke. De har utfordret menighetsrådet til å være innsamlingskomitè.
Menighetsrådet har oppnevnt en innsamlingsgruppe bestående av; Merete og Anne Sofie (fra
menighetsrådet), Inga Helgesen (leder), Torstein Risberg, Berit Skulstad og Morten Wenstad. Deres
mandat er å sette i verk idèer for å skaffe økonomiske midler til ny kirke under mottoet «Å løfte i
flokk for Ny kirke». Gruppa har arrangert infomøte, ”stand” under Vålerdagene med utlodning og
utdeling av informasjonsbrosjyrer. Laget kort for minnegaver, delt ut informasjonsskriv til alle
husstander og sendt brev til alle skogeiere med oppfordring om støtte. Deres innsats har gitt gode
resultater og vi er takknemlige for deres pågangsmot og innsats!
På informasjonsmøtet tok Ola Svenneby utfordringen med å kalle sammen en dugnadsgruppe for å
gjøre praktisk arbeid. De har hatt flere dugnadshelger med rydding av hekker og kratt nær tomta og
fjernet det øverste jordlaget. De har lagt ned mange timer og stilt med egne maskiner, dugnadsverdi
ca 200.000 kroner.
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 for det som nå blir gitt til ”Ny Våler kirke” og saldoen på gavekontoen er ved
årsskiftet kr 1.345.168

Våler, 23. februar 2014

Åse L. Hansen (sign)
menighetsrådsleder

Heidi Gottenborg (sign)
kontorleder

