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ÅRSBERETNING FOR VÅLER MENIGHETSRÅD 2017
Våler menighetsråd har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Rannveig Østertun Homlong
Nestleder:
August Embretsen
Medlemmer:
Erik Fleischer
Varamedlemmer:
Merete Helene Astrup
Ole Kristian Brumoen
Henriette Svenneby
Veronica Heidi Solhaugen
Elin Østeberg
sokneprest Einar A. Vannebo (startet 1.4.)

Kjetil Ruud
Kjell Torstein Risberg
Kari Helene Sæther
Inger Berger Bjørnebye
Frank Olav Kilen

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 39 saker. Referatene er lagt ut på hjemmesiden Vålerkirken.no

Gudstjenester, musikkandakter og konserter
Det har vært 61 forordnede gudstjenester i Våler og Risberget, 1 friluftsgudstjenste i samarbeid med
Løten menighet, 17 dåp, 4 vielser og 40 begravelser/bisettelser. Det har vært holdt 14 konserter/
musikkandakter og 12 konserter gjennom utleie av kirken. I alt har 7.204 personer vært tilstede- ved
gudstjenester og kirkemusikalske arrangement i Våler og Risberget (5.143) og andre arrangementer
(2.061) dette året.
Kantor Andrey Mirgorodskiy gjennomførte en internasjonal orgelfestival med i alt 4 konserter med
varierende innhold. Han har også arrangert orgelmatiné 2 lørdager i år, hvor bl.a. kantorer fra
nabomenigheter har deltatt. Disse arrangementene fortsetter neste år.
Våler kantori er et liturgisk og konserterende kor, som også deltar med forsangergrupper på
gudstjenester. Fra i høst har kantoren hatt permisjon fra kantoriet pga videreutdanning og
Arne Moseng er engasjert som musikalsk leder/dirigent frem til sommeren 2018.
I forbindelse med Vålerdagene ble det i samarbeid mellom menigheten og Visit Elverum arrangert
«kirkerundtur», hvor det ble gjennomført én gudstjeneste fordelt på alle tre kirkene.
Torstein Risberg var med som guide på bussen.

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), Førsteklasses (6-åringer), Tårnagenter (8 og 9 åringer),
Lys Våken (10 åringer), Slush-kurs (12 og 13-åringer) og Hekta-Solør (etter konfirmasjon).
Under dåpsgudstjenesten får barnet et dåpslys og det sendes ut dåpshilsen fra menigheten.
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 nytestamentet som tegneseriebok «Manga Messias».
Lørdagsklubben er et tiltak for barn i alderen 4-8 år som inviteres til samlinger i kirken 6 ganger
årlig. Der synger de, har formingsaktiviteter, leker, hører fortellinger fra Bibelen, spiser og hygger
seg sammen. Småbarnssang for 2 og 3-åringer, med sanger, dans, rim og regler, skjer samtidig og
har felles start med lørdagsklubben.
Konfirmantåret ble arrangert med lokale aktiviteter, week-end treff på Lillehammer, og
konfirmantleir i Nidaros. Konfirmantene har som diakonal tjeneste vært med på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Årets konfirmantkull var på 32.
Samarbeid kirke/skole
Det har vært avholdt julegudstjenester for barnehagene og skolene.
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Diakonalt arbeid
Besøkstjenesten har gjennom 7 frivillige besøkere videreført den diakonale tjenesten i menigheten
og har gjennomført 181 besøk. Gullkonfirmantjubilèet ble administrert av en komité av frivillige
gullkonfirmanter.
Fasteaksjonskomitéen var ansvarlige for gjennomføringen av innsamlingen til Kirkens Nødhjelp.
Fasteaksjon med årets konfirmanter samlet inn kr 34.861
Arbeidsutvalget i Risberget – har i løpet av året arrangert juletrefest og dugnad på gravlunden.
I forbindelse med 350 års jubiléet for Finneinnvandringen til Risberget, ble det gjennomført en
vandring fra gravlunden til kirkesalen, avsluttet med en jubileumsgudstjeneste og kirkekaffe.
En stor takk til Risberget menighet for innsatsen.
Våler menighetsblad (VMB) - Det er gitt ut 5 nummer i 2017 i 59. årgang. Redaksjonen har
bestått av Gunhild Grønvold (redaktør), Elin Østeberg (MR-repr.) og Arne Moseng.
Annonseredaktør har vært Steinar H. Sandnæs.
Økonomi
Regnskapet i år viser totalt et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 34.707,53 fordelt på
MR-utvalgene og menighetsbladet. De samlede driftsinntekter har vært kr 615.774,99, og utgifter
kr 594.669,15. Det har innkommet ca kr 141.000 i tilskudd/gaver/takkoffer til menighetens eget
arbeid og ca kr 63.000 i takkoffer og innsamling til andre organisasjoner.
Til disposisjonsfond er avsatt fjorårets overskudd, ca kr 47.000 og det er brukt ca kr 3.200.
På bundne fond er det avsatt kr 1.900 og brukt ca kr 9.400. Menighetsrådet har god likviditet og
egenkapital. Det er ingen større avvik i hht budsjett. Noe økte inntekter og utgifter på
kirkemusikalsk arbeid, pga flere konserter/musikkarrangement. Kantor planlegger en ny
internasjonal orgelfestival neste år og det søkes om eksterne midler til prosjektet.

Annen virksomhet i menigheten
Kirkens Julemesse har i 2017 arrangert sin 39. julemesse som ble godt besøkt. Årets julemesse
innbrakte brutto ca 102.000 kroner. Kirkens Julemesse gjør en viktig innsats for å skaffe økonomi
til kirkens arbeid og bidrar med årlig støtte til konfirmantarbeid, lørdagsklubb og blomster ved
gudstjenester. I år har de støttet innkjøp av nye salmebøker til alle kirkene i Våler.
Åpen kirke og omvisninger
Kirken har vært åpen hver dag fra 1. juli – 20. august. Det har også vært jevn pågang med
omvisninger for grupper gjennom året. Det har til sammen vært i overkant av 1.700 besøkende
innom kirken i forbindelse med åpen kirke/omvisninger. Det gis positive tilbakemeldinger på våre
dyktige guider. Inntekten på tiltaket går i sin helhet tilbake til kirken, ved innkjøp av inventar og
utstyr. Menigheten er meget takknemlig til gruppen med frivillige guider og kirkeverter, som brukte
av sin fritid, og har gjort dette mulig å gjennomføre. Dette er et positivt tiltak, som vi ønsker skal
fortsette neste år. Kommunen har støttet tiltaket til markedsføringen.
Våler menighetsråd ønsker å rette en varm takk til alle frivillige som har gjort en innsats og
medvirket på våre arrangementer i menigheten. En spesiell takk for pengegavene gitt til kirken,
slik at vi har kunnet gå til innkjøp av prekestolkleder og inventar.
En stor takk til alle som har gitt gaver til arbeidet i våre menigheter og til andre formål.
Våler, 1. februar 2018 (korrigert pr 21. febr. 2018)

Rannveig Østertun Homlong
menighetsrådsleder

Heidi Gottenborg
kontorleder

