1

ÅRSBERETNING FOR VÅLER MENIGHETSRÅD 2015
Våler menighetsråd har til 31. oktober 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
Etter menighetsrådsvalg i høst har Våler menighetsråd har fra 1. november hatt følgende sammensetning:
Leder:
Rannveig Østertun Homlong
Nestleder:
August Embretsen
Medlemmer:
Erik Fleischer
Varamedlemmer: Kjetil Ruud
Merete Helene Astrup
Kjell Torstein Risberg
Ole Kristian Brumoen
Kari Helene Sæther
Henriette Svenneby
Inger Berger Bjørnebye
Veronica Heidi Solhaugen
Frank Olav Kilen
Elin Østeberg
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 12 ordinære møter og
behandlet 59 saker. Referatene er lagt ut på hjemmesiden Vålerkirken.no

Gudstjenester, musikkandakter og konserter
Det har vært 57 forordnede gudstjenester i Våler og Risberget, 1 fellesgudstjeneste i prostiet,
14 dåp, 1 vielse og 60 begravelser/bisettelser i Våler. Det har vært holdt 17 konserter/
musikkandakter og 4 kultur-arrangementer. I alt har 9.461 personer har vært tilstede ved
gudstjenester og kirkemusikalske arrangement i Våler og Risberget dette året. Våler kantori er et
liturgisk og konserterende kor, som også deltar med forsangergrupper på gudstjenester.
Det ble arrangert en ”kirkesafari” for ansatte i Solør, Vinger og Odal prosti, hvor gjennomføring av
èn gudstjeneste ble fordelt på hhv Gravberget, Risberget og Våler kirke.

Kirkefestuka 24.-31. mai
Kirkefestuka ble innledet med klokkeringing pinseaften. Våler kirke ble innviet 24. mai med en
fullsatt kirke, nærmere 600 personer. De kirkelige elementer ble båret i prosesjon fra kapellet, via
”fotavtrykket” av den gamle kirken og inn i den nye Våler kirke, ledet av en konfirmant og de som
medvirket i gudstjenesten. Magne Østlie Hjelmervik framførte sitt spesialbestilte verk ”Lovsang til
Våler nye kirke”. Gudstjenesten ble også vist på storskjerm utenfor kirken. Etter gudstjenesten var
alle invitert på kaffe og bløtkake, servert på plassen foran kommunelokalet. Der var det taler og
underholdning. Gjennom hele ”kirkefestuka” var det arrangementer og kirkemusikalske opplevelser
i kirken, minnestund på ”fotavtrykket” og uken ble avsluttet med konfirmasjonsgudstjenester.

Orgelinnvielse 29. november
Orgelet i Våler kirke er bygget av det tyske firmaet Richard Rensch orgelbau og har 31 stemmer og
ca 2000 piper. Det er 12 meter høyt og bygd i finsk bjørk. Monteringen og finjusteringen av orgelet
tok ca 2 måneder. Orgelet ble innviet ved festgudstjenesten 29. november. Den 2. desember ble det
holdt en orgelkonsert med professor i orgel og orgelimprovisasjon Inger-Lise Ulsrud.
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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”, 5-åringene med fokus på påske, får utdelt heftet ”Barabas”, 6-åringene får utdelt 6-års
bok 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,
og konfirmantleir i Nidaros. Konfirmantene har vært med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og
diakonal tjeneste med at de er medhjelpere ved bevertning på Vålertunet og VOS.
Konfirmasjonen er fra 2015 lagt tilbake til våren. Årets konfirmantkull på 31, var de første som ble
konfirmert i Våler kirke 31. mai. To utenbygds konfirmanter ble konfirmert i Risberget kirkesal
30. august.
Samarbeid kirke/skole
Etter 6 år uten kirke, var det gledelig å igjen kunne invitere til julegudstjenester for barnehagene og
skolene.

Diakonalt arbeid
Diakoniutvalget har ikke fungert i år, men 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 40.736
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 2015 i 57. 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 2015 arrangert sin 37. julemesse som ble godt besøkt. Årets julemesse
innbrakte brutto ca 91.000 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 er det gitt støtte til
”stolaksjonen” og klassesett med bibler til kirken.
Dugnadsarbeid – Dugnadsgruppa har i sommer gjort en dugnadsinnsats ved parkeringsplassen
foran kirken, planert og sådd i grøntområdet rundt kirken og arbeid med gangveien opp til
”fotavtrykket”. Dugnadsarbeidet i 2014/15 beløper seg til en dugnadsverdi litt i underkant av 1
million kroner. Vi er meget takknemlige for gruppenes engasjement og dugnadsånd og takker for
deres innsats!
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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, 3. mars 2016

Rannveig Østertun Homlong (sign)
menighetsrådsleder

Heidi Gottenborg (sign)
kontorleder

