
VÅLER HAR FÅTT NY SOKNEPREST 
 

Einar Arvid Vannebo har takket ja til tilbudet om å bli sokneprest i Solør, Vinger og Odal 
prosti med tjenestested Våler.  Det måtte tre utlysningsrunder til før prestesituasjonen i 
Våler ble avklart.  I innsettelsesgudstjenesten søndag 2. april i Våler kirke blir Einar Arvid 
ordinert av biskop Solveig Fiske. 
 
Arne Moseng 
 
Den nye soknepresten er født i 1952 og kommer fra Steinkjær. Siden 1974 har han bodd i 
Oslo med unntak av tre år i London. Begynte på teologistudium da ha var 22 – men skiftet 
over til engelsk og pedagogikk. Etter hvert tok han doktorgrad på temaet religion og 
menneskesyn i Olav Duns dikning. I hele sin yrkeskarriere har Einar Arvid jobbet på 
universitetet – de siste 25 år som direktør for Den internasjonale sommerskolen. 
 
Aktiv i kirkearbeid 
Gjennom årene har han vært aktiv som frivillig medarbeider i kirken bl.a. som 
menighetsrådsleder, medlem i ulike utvalg, kirkevert og tekstleser. For noen år siden meldte 
lysten og motivasjonen til å ta fatt på teologien igjen. Det ble studier ved siden av jobben – 
og høsten 2016 var han ferdig og kan ta fatt på sine siste yrkesaktive år i prestetjeneste. 
”Det er et bevisst valg basert på et indre og ytre kall og en velfundert motivasjon” sier Einar 
Arvid. 
 
Våler et interessant sted 
Jeg søkte stillingen i Våler og Gravberget fordi jeg ønsker å være prest i et levende og aktivt 
lokalsamfunn sier Einar Arvid – og han fortsetter: Kirken er en viktig del av lokalsamfunnet, 
og som prest vil jeg være opptatt av dialog, samspill og samarbeid med resten av bygda. 
Samspillet mellom kirken og det allmenne kulturlivet opptar meg. 
Noe av det som gjør Våler spesielt interessant og attraktivt, er de tre særegne kirkebyggene 
som jeg gleder meg til å gjøre tjeneste i. Skape gode gudstjenester, forkynne meningsfylt og 
relevant. Mitt første møte med Våler kirke var midnattskonserten Lille julaften – og jeg ble 
imponert over det jeg fikk oppleve. 
 
Våler prestegård 
Jeg gleder meg - og ser fram til å bli Vålersokning sier Einar Arvid. Det er også avklart at jeg 
skal bo i Prestegården. Jeg har tre voksne døtre som bor i Oslo og København – og som jeg 
håper blir hyppige gjester.  Mitt ønske er å være en prest som kan bli godt kjent med de som 
bor i Våler – og som folk føler de kan snakke med, avslutter Vålers nye sokneprest 
 
 
 


