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VINGER MENIGHET 
- en kirke for glede, fellesskap og omsorg. 

Menighetens visjon vedtatt febr. 2011 

 

 

Årsmelding 2019 
 

 

 
Angela Primm fra konserten i Vinger kirke 19. mars  fotograf: Geir Mannshaus 

 

 

 

 

én Herre, én tro, én dåp, 
Paulus’ brev til efeserne kap. 4, vers 5 

 
 
 

Fylt av beven foran ukjent fremtid  
legger vi vårt barn i dine hender.  

/:Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.:/ 
Nr. 586 v.2 i Norsk Salmebok 20 I 3 
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Årsmelding for Vinger menighetsråd 2019 
 

2019 har vært valgår i Den norske kirke, og det har naturlig nok preget arbeidet i 

menighetsrådet gjennom året. Avtroppende råd hadde mye arbeid med planlegging og 

gjennomføring av valget, mens påtroppende råd har hatt mye å sette seg inn i de to første 

månedene i menighetsrådsperioden.  

 

Menighetsrådets sammensetning og organisering 
Menighetsrådet har i 2019 bestått av: 

 

Avtroppende råd, fram til 31.10.19: 

Anne-Lise Brenna Ording, leder 

Aina Holen, nestleder  

Geir Hagerud 

Geir Ove Aasum 

Arnt Kristian Haug 

Vidar Hoel 

Reidar Tangen 

Inger Lise Wolden Moen 

Magnus Jansvik, sogneprest 

 

Varamedlemmer: 

Sverre Wold 

Heidi Iren Pettersen 

 

 

Påtroppende råd, fra 01.11.19: 

Eva Therese Aurdal, leder 

Karen Marie Torp Hansen, nestleder  

Nina Finsen 

Eli Skarphol Kvarme 

Solfrid Dullum Johansen 

Hans Ruud Reum 

Håkon Reum 

Lise Wolden Moen 

Magnus Jansvik, sogneprest 

 

Varamedlemmer: 

Eva Margrethe Taugbøl Eckbo 

Kåre Skarateppen 

 

 

 

Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, sogneprest og menighetsforvalter.  

 

 

Menighetsforvalter Hans Hansen har vært saksbehandler og sekretær for menighetsrådet. 
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Vinger menighetsråd har hatt 6 møter og behandlet 33 vedtakssaker i tillegg til referat- og 

orienteringssaker og andre faste saker. I tillegg til kontinuerlig arbeid knyttet til budsjett, 

regnskap og annet menighetsarbeid har menighetsrådet blant annet jobbet med bemanning til 

utvalg, gitt høringssvar til fellesrådet angående vedtekter for gravplasser i Kongsvinger og gitt 

innspill på bakgrunnsfarge til det nyoppussede krusifikset i Vinger kirke.  

 

Følgende faste utvalg har vært i virksomhet: 
 

Kirkeutvalg * 

Diakoniutvalg 

Gudstjeneste- og misjonsutvalg *  

* (Det er vedtatt at kirkeutvalget og gudstjenesteutvalget slås sammen fra 2020) 

Kulturutvalg 

Økonomiutvalg 

Planutvalg  

Redaksjonskomité for menighetsbladet 

 

 

Menighetsrådet har hatt følgende representanter til: 

 
Kongsvinger kirkelige fellesråd:  

Fram til 30.11.19:  

Geir Ove Aasum og Geir Hagerud som faste medlemmer med Arnt Kristian Haug og Aina 

Holen som varamedlemmer. 

 

Fra 01.12.19:  

Eva T. Aurdal og Nina Finsen som faste medlemmer med Håkon Reum og Eli Skarphol 

Kvarme som varamedlemmer. 

 

Råd for trosopplæring i Kongsvinger (RTK):  
Fram til 31.10.19: Elisabeth Sørensen/Lise Wolden Moen 

 

Fra 01.11.19: Solfrid Dullum Johansen, Lise Wolden Moen er varamedlem. 

 

Styret for Nærmiljøsenteret: Heidi Iren Pettersen til etter valget, ny representant for Vinger 

menighet er Karen Marie Torp Hansen og Magnus Lindberg Jansvik fortsetter som VMR 

representant. 

 

Kongsvinger Kristelige Samarbeidsutvalg (KKS) / har skiftet navn til «Sammen for 

Kongsvinger» (SfK): Venkah Gjermundsen og Øystein Halling til etter valget, ny 

representant for Vinger menighetsråd er ikke oppnevnt enda. 

 

Kirkens nødhjelp kontakt: Integrert i Diakoniutvalget. Etter valget Eli Skarphol Kvarme. 

 

Bibelkontakt: Integrert i Diakoniutvalget. 

 

Menighetens misjonsprosjekt: Integrert i gudstjeneste- og misjonsutvalget. 
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Ansatte  
Alle ansatte, unntatt prestene, er ansatt av Kongsvinger kirkelige fellesråd med hele 

Kongsvinger (alle tre menigheter) som sitt arbeidsområde.  

Av disse har i første rekke følgende tjenestegjort i Vinger menighet: 

Berit Billingsø, kantor, Trygve Meldalen, diakon, Heidi Iren Pettersen, diakonimedarbeider, 

Morten Ruud, kateket, Solfrid Holm-Glad Haagensen, trosopplæringsleder, Angelica Holm-

Glad Sæther, trosopplærer, Svein E. Skarateppen til 1. april, Tor Melgård, Arvid Strømstad og 

Yngve Nilsen har vært kirketjenere i Vinger kirke og Hans Hansen, menighetsforvalter.  

 

Prester: 

Øystein Halling, prost, Magnus Jansvik, sogneprest og Turid Lindal, barne- og ungdomsprest. 

Vikarer / prostiprester som har tjenestegjort noe i Vinger i 2019 har vært, Jona Lovisa 

Jonsdottir og Kjell Svarstad. 

Klokkertjenesten 
Klokkertjenesten i Vinger menighet utføres av frivillige og betalingen for klokkertjenesten 

forvaltes av menighetsrådet.  

 

Kirkevert- og tekstlesertjenesten 
Kirkeverter og tekstlesere har for det meste bestått av medlemmer/varemedlemmer i 

menighetsrådet og har fungert bra. Frivillige har også bidratt som tekstlesere og kirkeverter. 

Gjennom året har vi hatt enkel kirkekaffe etter de aller fleste gudstjenestene. Dette har vært 

kirkevertens ansvar.  

 

Økonomi  
Det foreløpige regnskap for 2019 viser pr. 31/12-19, et samlet mindre forbruk / overskudd på 

kr. 108 348. 

Av dette er kulturutvalgets andel kr. 92 847. Dette overføres deres kulturfond for senere bruk.  

Den øvrige drift viser et samlet overskudd på kr. 15 501, som overføres til disposisjonsfond. 

 

Vinger menighets forvaltning av de bundne fond framstår ved årsskiftet 2019/2020 slik. 

 

Bundne fond 
Holt kirkefond Vinger menighetsfond 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Bankinnskudd 0 2 154 960,46 2 147 606 608 486,40 604 829,75 598 163 

Renter 392,62 7 354,81 21 090 3 656,65 6 666,49 7 219 

Endring 2 155 745,70 7 354,81 21 090 3 656,65 6 666,49 7 219 

 

 

Holt kirkefond er nå overført Kongsvinger kirkelige fellesråd inkl. renter kr.   2 155 745,70 

 

Vinger menighetsfond er nå  kr.    608 486. 

 

Driftsregnskap, balanse og budsjett kan fås ved henvendelse til Kirkekontoret 

Regnskapet føres av kirkevergen i Eidskog og revideres av Hedmark Revisjon IKS. 
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Menighetsrådets virksomhet – årsmelding fra underutvalg 
Menighetsrådets oppgaver er vidtfavnende. I kirkeloven § 9 er oppgavene definert: 

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og 

nære det kristelige livet i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende 

betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig 

og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk 

og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.» 

 

Menighetsrådet har organisert sitt arbeid gjennom utvalg. Det er bortimot den samme 

utvalgsstruktur i 2019 som forrige år. Hvert av utvalgene består av 4 – 8 personer og satt 

sammen av frivillige, medlemmer/varemedlemmer av menighetsrådet og ansatte. 

 

Ved et tilbakeblikk på året vil Menighetsrådet trekke frem følgende: 

 

 Barne- og ungdomsarbeidet i Vinger fungerer bra. Vi har et godt samarbeid med 

Nærmiljøsenteret når det gjelder ungdomsarbeidet. 

 

 Ungdomsklubben BD-huset samler ungdommer (også konfirmanter) hver torsdag, 

Vinger konfirmantene deltar på klubben tre ganger.  

 

 Trosopplæringen har gitt oss gode gudstjenesteopplevelser for og med barn og unge. 

  

 Vi er fornøyd med at samarbeidet med Nærmiljøsenteret fungerer godt. Det har vært 

stabilt frammøte på ungdomskafeen 

 

 Gode sang- og musikkopplevelser i Vinger kirke, blant annet gjennom konserter og 

solister i gudstjenester. 

 

 Menighetens utflukt som diakoniutvalget arrangerte til Karlstad var svært populær.  

29 betalende deltakere fra de tre menighetene i kommunen. 17 fra Vinger menighet. 

 

 Jevnlig besøk i fengslet. 

 

 Utfordring til å få flere frivillige til å bidra. 

 

 En stor utfordring er å få opp inntektene for å kunne drive og utvikle 

menighetsarbeidet.  

 

 Vellykket gjennomføring av kirkevalget. 

 

 

 

ÅRSMELDINGER FRA UTVALGENE: 

 

 

 



6 

 

Årsrapport Diakoni i Vinger Menighet- 2019 
 

«Diakoni er kirkenes omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet». 

-Vi ønsker å nå fram til mennesker med nærhet og omsorg! 

-Fengselsbesøk, Kongsvinger Fengsel, Vardåsen. 

Vi har diakonibesøk i Kongsvinger fengsel 1 gang pr måned.  

I 2019 hadde vi til sammen 7 besøk hvor vi hadde med musikanter hver gang. Vi når 2 

avdelinger pr gang vi er der, ca 30 innsatte. I mai var vi med å arrangerte stor konsert ute for 

alle de innsatte, ca 100 tilstede. 

 Vi ser at de innsatte setter veldig pris på å få besøk av musikanter som kan synge og spille litt 

for de. Med musikk når vi frem til de innsatte på en god måte og de får en veldig hyggelig 

stund.  

Vi har alltid med oss frivillige medhjelpere som har med seg kaker og er med å serverer. 

Diakon eller diakonimedarbeider er alltid med.  

 

-Damenes aften i Vinger Kirke 

Vi gjennomførte 1 kveld i 2019 hvor temaet var –  

 «Å tro på seg selv betyr å bruke kraften i seg selv fullt og helt.» 

En kveld for kvinner i alle aldre.  

Det ble en varm og innholdsrik kveld med deling av opplevelser i livet og tenning av lys for 

alle oppmøtte. Vi danset «Groove» med veiledning av Tine Agreey.  Vi avsluttet med enkel 

servering. Ca 27 var tilstede.  

Arrangert av diakonimedarbeider. 

 

-Hyggetreff på Hov Bofellesskap 

I samarbeid med Nærmiljøsenteret ble det arrangert treff på Hov 10 ganger i 2019. Vi møttes 

til kaffekos, god prat, andakt, Alf Prøysen historier og allsang.  

Veldig koselige treff og det er alltid mange som møter. 

Diakonimedarbeider og Sverre Wold fra Nærmiljøsenteret er arrangør.  

 

 

Felles arrangement for Austmarka, Brandval og Vinger Menighet. 

 

Sommerkonsert og adventskonsert for de eldre i byen vår og spesielt invitert var de som 

bor ved sykehjemmene.  

-Detter er et formiddags arrangement så det er mulig for denne generasjonen å delta. Vi har et 

godt samarbeid med sykehjemmene og planlegger i god tid hvem som skal være med. Vi 

hadde i 2019- to konserter. Ca 100 besøkende på hver konsert. Det kom gjester fra 

Langelandshjemmet, dagsenteret, Roverud hjemmet, omsorgsboligene på Roverud, Hov 

Bofellesskap, Skyrud sykehjem, Holt Hdo, Austbo Hdo. Vi har fått støtte av 

Overskuddsfabrikken på kr 5000,- til hver konsert for å hente de eldre med taxi. 

Livsgledeforeningen på Kongsvinger har deltatt med frivillige til å hjelpe de elde til rette og 

servere kirkekaffe. Sogneprest deltok med andakt på sommerkonserten og Prosten deltok med 

andakt på adventskonserten. Arrangeres av diakonimedarbeider.  

 

- Busstur 

En årlig busstur for alle tre menighetene.  7 juni- 2019 gikk turen til Karlstad med besøk på 

Sandgrund og Lars Lerin sin kunstutstilling, sightseeing i byen med guide, besøk i kirken med 
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omvisning og avslutning med felles middag. Diakonen leder denne tur med hjelp av 

diakonimedarbeider og frivillige.  

 

- Tro og lys 

Dette er et tilbud til alle tre menighetene.  Gruppen har møttes 11 ganger i 2019. 

Tro og Lys –gruppen møtes for å spise sammen, dele opplevelser, feire gudstjeneste. Styrke 

gjennom svakhet. I sentrum av det kristne evangeliet står et paradoks, nemlig at styrke blir 

åpenbart gjennom svakhet. Tro og Lys er grunnet på overbevisningen om at enhver 

funksjonshemmet er et fullverdig menneske, med rettigheter som alle ander. Fremfor alt 

gjelder dette rettigheter til å bli elsket, akseptert og respektert for sin egen skyld og for egne 

valg.  Dette gjelder også retten til all nødvendig hjelp for å utvikles åndelig så vel som 

menneskelig, til tross for utviklingshemming.  

Tro og Lys er et internasjonalt tverrkirkelig fellesskap med ca 1500 grupper over hele verden. 

Vi i Kongsvinger møtes en fredag i måneden i Kongsvinger Metodistkirke. Tro og Lys 

felleskapet ønsker deltagere fra hele distriktet.  

Frivillige er med og hjelper til. Leder er Diakonen.  

 

-  I alle tre menighetene har vi har også et tilbud om besøkstjeneste  
Det blir flittig brukt. Vi har et samarbeid med forvaltningsteamet i kommunen som henviser 

brukere videre til oss.  

Vi ønsker at dette skal være et fleksibelt tilbud. Det kan f.eks. være aktuelt ved: Langvarig 

sykdom, isolasjon, ha en telefonvenn, følge til butikk/lege, tap av nære 

familiemedlemmer/venner, behov for noen å snakke med.  

Vi har hatt ca. 183 besøk i 2019 og telefonkontakt. 

 

Diakon og diakonimedarbeider har ansvaret for denne gruppen.  

 

 

Årsrapport 2019, Vinger menighets kulturutvalg   
 Kongsvinger, 12.02.20 

Medlemmer av kulturutvalget i 2019: 

Solfrid Evensen 

Gerd Rotmo 

Heidi Pettersen 

Maria Skjæveland 

Berit Billingsø 

 

Vinger menighets kulturutvalg arbeider for å styrke kultur- og musikklivet i menigheten.  

 

I 2019 arrangerte kulturutvalget 12 konserter i Vinger kirke. Det var et godt år, da vi mottok 

kr 40 000 i tilskudd fra avkastningen i Opplysningsvesenets fond (OVF) etter å ha sendt 

søknad til Hamar bispedømmeråd. I tillegg har vi hatt enkelte konserter med svært gode 

besøkstall, noe som har gitt et overskudd totalt sett. I denne kategorien kan nevnes konserten 

med Truls Mørk og Håvard Gimse i januar, samt gospelkonserten med Angela Primm, Elsa 

Harris og stort lokalt prosjektkor i mars. «Vi synger julen inn» -arrangementet fylte også 

kirken til randen. Øvrige konserter har gitt store musikalske opplevelser til dem som har møtt 

opp, etter publikums tilbakemeldinger å dømme. Vi har hatt besøk både av lokale artister og 

utøvere i landets toppsjikt. Konsertene har representert et bredt spekter av genre, med 

hovedvekt på klassisk/kirkemusikk.  
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Høsten 2019 arrangerte vi med støtte fra Kongsvinger kirkelige fellesråd konserter i tre av de 

andre kirkene i kommunen; Brandval, Austmarka og Lundersæter. Med dette har utvalget 

ambisjoner om å øke den kulturelle aktiviteten i alle kirkene, samt å stimulere til kulturelt 

samarbeid mellom de tre menighetene. Besøkstallene kunne vært bedre, men vi anser dette 

som et prosjekt i startfasen, og vurderer hvilke tiltak vi kan gjøre for å trekke flere til disse 

konsertene. 

 

Det ble holdt 10 utleiekonserter i Vinger kirke i 2019. Alt i alt har det vært et svært aktivt 

konsertår, og mitt inntrykk er at Kongsvingers befolkning har lagt merke til og benyttet seg av 

kulturtilbudet i Vinger kirke. 

 

Berit Billingsø 

Kantor i Vinger kirke og leder av Vinger menighets kulturutvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Årsmelding Vinger og Austmarka menighetsblad 2019 
 

Vinger og Austmarka menighetsblad (VAMBL) har i 2019 gitt ut 5 nummer.  

Ansvarlig redaktør for bladet har vært Ann Charlotte Karlsen, ved Flisa Trykkeri.  

Redaksjonskomiteen har bestått av Heidi Iren Pettersen, Magnus L. Jansvik, Mette Olsson og 

Bjørg Aulie. 

Mette Selbekk har vært regnskapsfører for virksomheten. 

 

Styret for VAMBL har vært redaksjonskomiteen i tillegg til menighetsrådslederne i Vinger og 

Austmarka sokn.  

 

Styret ansatte høsten 2018 Håkon Marcello som redaktør for utgivelse nr 1.-2019, men valgte 

å avslutte samarbeidet i februar 2019. 

 

VAMBL fulldistribueres  ved hjelp av Posten Norge. Flisa trykkeri følger opp avtalen med 

posten.  

 

 

 

For styret i VAMBL 

 

Magnus L. Jansvik 
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Årsrapport for Råd for trosopplæring i Kongsvinger (RTK) 2019 

 

Medlemmer av RTK: 

Leder for RTK: Morten Ruud, Kateket.  

Trosopplærer Angelica Sæther 

For de ansatte i fellesrådet: Heidi Pettersen 

For Austmarka menighet: Laila Sagli, vara Ingun Vetle Olsen 

For Vinger Menighet: Elisabeth Sørensen, vara Lise Wolden Moen  

For Brandval: Ellen Meldalen Øsleby, vara Annette Kanehl 

For prestene: Turid Lindal Vikar: Jona Lovisa Jons-Olafsdottir 

Sverre Wold ressursperson i RTK 

Nye medlemmer fra 1. november fra de nye menighetsrådene er: 

For Austmarka menighet: Laila Sagli 

For Brandval: Håvard Monsen 

For Vinger menighet: Solfrid Dullum Johansen 

 

Rådet har hatt 3 møter i 2019 

 

Ansatte i trosopplæringen i Kongsvinger Kirkelige fellesråd  
(med lønnsmidler fra trosopplæringen) 

Solfrid Holm-Glad Haagensen 50 %   

Angelica Holm-Glad Sæther 80 % 

Jonathan Løvås ettåring, tilknyttet Bibelskolen i Grimstad. 

Timebaserte medarbeidere: Linn Marit Gjermshus Haugen 

    Mina Holm-Glad Sæther 

    Vilde Holm-Glad Haagensen 

    Lars Jackson Salbu Holen 

 

Medarbeidere i trosopplæringen 

Morten Ruud, Kateket 

Turid Lindal, Barne - og ungdomsprest i Vinger, Vikar siden mars: Jona Lovisa Jons-

Olafsdottir 

Trygve Meldalen Diakon, Heidi Pettersen Diakonmedarbeider. 

Prestene i menighetene er også med på å gjennomføre trosopplæringstiltak. 

Kirketjenerne er gode resurser for gjennomføring av tiltakene i kirken og Natta 

arrangementet. Det er mange frivillige som deltar i arbeidet. 

 

Studie 

Angelica gikk i vår på ett studie for menighetspedagoger. 

Hun bruker en del av sin arbeidstid til dette, derfor er ikke alle tiltak gjennomført i alle 

menigheter. 

 

Trosopplæring i Kongsvinger 

Trosopplæringen har som nasjonalt motto: «Gud gir, vi deler». I denne forbindelse har vi 

gjennomført mange tiltak i 2019. 

 

Alt barne og ungdomsarbeid som drives i Menighetene våre er trosopplæring. 

Noen har aktivitet hver uke, mens andre arrangementer er bare en gang i året. 

 

 

http://www.gulesider.no/p/ellen+øsleby/80518742?search_word=Ellen+Meldalen
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Rapport på gjennomførte trosopplæringstiltak for Kongsvinger 2019 

(Dette er rapporten som sendes inn til bispedømmet i forhold til vår plan) 

 

Dåp 

Det ble gjennomført 78 dåp i Kongsvinger dette året. 

 

2-åringer 

Alle døpte 2-åringer var invitert på Gudstjenester i menighetene våre, 18 barn kom. Det ble 

delt ut en bok: om skapelsen eller en 2 årsbok. 

 

3-åringer 

Det er egne familiegudstjenester for 3-åringer med utdeling av boken «Lille sau går seg vill» 

Det kom 18 barn til disse gudstjenestene. De lette etter sauen som ble borte og deltok på 

denne måten i prekenen. Dette arrangeres i alle 3 menigheter. 

 

4-årsboka  
Dette er en tradisjon for mange. De ble invitert til høsttakkefest eller familiegudstjenester. På 

Austmarka var de invitert til Julefesten, der 4-års boka ble delt ut.  

Det var 26 barn som mottok boka.  

Dette arrangeres i alle 3 menigheter. 

 

Orgelknapp 

5-åringene blir invitert i forkant av en familiegudstjeneste. Barna får høre om og ha 

nærkontakt med orgelet i sin lokale kirke. Det ble utdelt diplom under gudstjenesten for 

gjennomført «orgelknapp». I Austmarka var det 3 barn som deltok. 

 

Karnevalsgudstjeneste 

Det inviteres til Karnevalsgudstjeneste på Vinger med utdeling av barnebibel for 5-åringene. I 

denne gudstjenesten deltar de med sang sammen med KingKids. De får boller og saft etter 

gudstjenesten, samt får lov å slå på Piñataen med godis i. Det kom 12 stk 5-åringer til denne 

gudstjenesten. Det var mange barn i kirken denne søndagen. Mange synes det er morsomt å 

kle seg ut. En gudstjeneste med full fart. 

 

6-åringer 

6-års bok ble delt ut i menighetene. Det kom 10 barn og mottok denne. I Brandval ble det delt 

ut i forbindelse med en skolestartgudsjeneste, i Vinger ble det delt ut på Juletrefesten og i 

Austmarka under en familiegudstjeneste. 

 

7-åringer 

Miljøvokter er en familiegudstjeneste med fokus på miljø hvor familiene og barna er med på 

en «natursti». Det ble sendt ut invitasjon i alle 3 menigheter men ingen meldte seg til dette. 

 

Tårnagenter for 8-åringer 

Vi har sendt ut invitasjoner i alle 3 menigheter. Er morsomt opplegg hvor barna er spioner og 

løser gåter i kirkerommet og i tårnet. Det ble bare gjennomført i Austmarka med 6 deltakere.  

I de andre menighetene var det for få påmeldte. 
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Adventsverksted i samarbeid med UNIK. 

Første søndag i advent hadde vi adventsverksted i Herdahlsalen. Det var 150 personer innom. 

Det er et opplegg som mange kommer til. Vi har gode rutiner for å lage ett opplegg for alle, 

og samtidig ta vare på de spesielt inviterte 9-åringene.  

På Brandval var det adventsverksted i samarbeid med juniorklubben. Det var 19 stk 9-åringer 

som kom på dette. 
 

Påskeversksted for 10 åringer 

Det ble gjennomført påskeverksted i alle 3 menighetene på Akks, Juniorklubben på Roverud 

og KingKids med malerier i påsketemaer og andre hobbyaktiviteter. 35 barn deltok på dette. 
 

LysVåken for 11-åringer 

I oktober gjennomførte vi Lysvåken i Vinger kirke. Her var alle 11-åringer fra Vinger, 

Brandval og Austmarka var invitert. Det kom 22 barn totalt. De overnattet i kirken, hadde 

refleksløp ute, samt andakt, sang, skuespill, film og godteri. Det var ungdomsledere fra alle 3 

menighetene med for å gjennomføre arrangementet.  
 

Juletrefest  

Det ble gjennomført Juletrefest i alle menighetene. Til sammen var det 47 barn mellom 3-6 år 

på dette. 
 

Ungdomsarbeid 
Tilbud som ble gitt etter konfirmanttid var lederkurset Loved, samtalegrupper og 

Nattalederkurs. Dette foregikk på Nærmiljøsenteret. 
 

På Natta var det 14 ungdommer fra 15-18 år med som ledere fra Kongsvinger. 

Lederkurs gjennomføres hver høst i samarbeid med Acta og ungdomsklubben BD-huset. Alle 

konfirmerte i Kongsvinger får tilbud om dette. 
 

Natta er en konfirmantfestival for hele prostiet som pågår i 11 timer med konserter 

gruppeoppgaver, Gudstjeneste og idrettsturneringer. 
 

Ledersamling for gruppeledere på natta. Vi har ca. 60 unge gruppeledere. 
 

Ung Messe, ble gjennomført i Vinger og Austmarka. 
 

Ungdomskafe i Roverud Kirke 

Ungdomsklubb med frivillige medarbeidere fra Brandval menighet. Det har vært med 10-20 

deltagere. 
 

Konfirmanter i Kongsvinger. 

Ca. 70% av alle døpte 9-klassinger velger konfirmasjon i våre menigheter. 

Brandval og Austmarka har konfirmantundervisning i menighetene og en helgeleir. 
 

Vinger konfirmantene har 4 tilbud: 

 Helårskonfirmanter med helgeleir og 9 undervisningsamlinger i menigheten.  

 Londonkonfirmanter med 5 dagers tur til London i samarbeid med Sjømannsmisjon, 

undervisning i London og 4 undervisningssamlinger på våren. 

 Konfcamp 6 dagers telttur til Skjærgårds Music & Mission festival, med undervisning 

på leiren og 4 undervisningssamlinger på våren. 

 Nytt av året var Actionkonfirmant som begynte med en fjelltur til Romsdalseggen og 

de skal være med på en padleleir i vår, ellers følger de undervisningen til 

Helårskonfirmant men ble ikke med på leiren deres. 
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Konfirmantbibelen har ett undervisningsopplegg som brukes i undervisningen vi har i 

menighetene. 
 

London og Konfcamp er et tilbud til konfirmantene i alle tre menighetene. 
 

Austmarka 

AKKS er en etter-skoletids-klubb for barn og ungdom (6-15 år) som samles hver måned. 
 

Brandval 

Juniorklubben Roverud en etter-skoletids-klubb for barn fra 2-7 klasse som samles annenhver 

uke. Tilbudet er for Brandval og Vinger menighet. 
 

Felles for alle menigheten i Kongsvinger 
 

KingKids 

Kingkids er ett barnekor som øver hver tirsdag på Kongsvinger bedehus og er for alle som bor 

i Kongsvinger. Koret deltar på Gudstjenester, møter og diverse arrangement i hele 

kommunen. 
 

UPENDO 

Ungdomskor øver etter KingKids er for tenåringer 
 

HalloVenn  
Arrangeres i Storhallen på Kongsvinger med leker og aktivitetsposter og skal være alternativt 

arrangement til Halloween. HalloVenn har fokus på vennskap og ikke skremmende kostymer. 

Det samlet seg over 700 med stort og smått, i hallen denne dagen.   
 

Lørdagsklubben Unik 

Lørdagsklubben Unik er for alle barn i menighetene våre, det er hobby aktiviteter og 

samlingsstund og kafe for foreldre og barn. 

Vi ønsker å legge flere av tiltakene våre til Unik, som bl.a. søndagskole og babysang 

etterhvert. 

Vi er på den nye ungdomskolen på Kongsvinger KUSK og har 3 samlinger i hvert semester. 
  
Ungdomsklubben BD-huset 

Ungdomsklubb fra 13-19 år åpen klubb for alle annen hver torsdag, med spill, musikk, 

samtaler. Det er samlingsstund fra kl 20-20:45 ca. 10-20 ungdommer er på samlingsstunden 

Konfirmantene i Vinger har oppmøte 3 ganger i konfirmanttiden på klubben. 

Detter er ett fellestiltak for alle menighetene i Kongsvinger. 
 

Samtale kafeen, G3 

G3 er nå slått sammen med ungdomsklubben og vi viderefører en del av elementene på 

samlingsstunden og samtaler vi hadde der. 
 

Kontinuerlige tiltak slik som Juniorklubben(Brandval), AKKS(Austmarka), 

KingKids(Vinger), Ungdomsklubben (Vinger) og G3(Vinger), er bærebjelken i alle våre tiltak 

som går under Trosopplæringen. Flere av våre enkelt tiltak for aldersgruppene, er i samarbeid 

med ett av disse lagene.  

Vær med å be for dette arbeidet. 

 

 

Morten Ruud leder for Råd for trosopplæring Kongsvinger 
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Årsmelding for Kongsvinger Misjonsforening - NMS 
(Misjonsringen)  2019. 
 

Kongsvinger Misjonsforening (Misjonsringen) har vært aktiv med møter også i 2019. Møtene 

går på omgang i hjemmene. Alle er velkommen til å delta på møtene. Møtene holdes hver 

andre mandag i måneden. Vi som kommer på møtene blir eldre etter hvert. Det blir også færre 

som har mulighet for å ta møtene i hjemmene sine. Vi trenger ny rekrutering. Kongsvinger 

Misjonsforening er en forening tilknyttet Det Norske Misjonsselskap. Kongsvinger 

Misjonsforening har gått sammen med Norsk Luthersk Misjonssamband, Kongsvinger og 

Normisjon, Kongsvinger om å etablere Kongsvinger Misjonsforsamling (KMF) som har sine 

møter på Bedehuset.  

 

Styret i Kongsvinger Misjonsforening har bestått av: Berit Sørmoen Aasen (leder), Inger 

Møller (nestleder), Inge Walla (sekretær), Klarfrid Ringsbu (kasserer), Morten Grindvoll 

(styremedlem), Signe Opseth (varamedlem) og Gerd Solheim (varamedlem), 

 

Kongsvinger Misjonsforening er med i Kongsvinger Nærmiljøsenter og Sammen for 

Kongsvinger. Dette året har Morten Grindvoll og Inge Walla vært i styret for Nærmiljøsentret. 

I styret for Sammen for Kongsvinger har Inge Walla vært med. I styret for KMF: Thor 

Ringsbu og Inge Walla. 

 

Det Norske Misjonsselskap har misjonsprosjekt – Kirkelig undervisning på Madagaskar – i 

Vinger menighet.   

 

Styret takker Vinger menighet for at de også i år har gitt ofring i Vinger kirke til NMS, og for 

arbeidet de gjør for NMS gjennom sitt misjonsprosjekt. 

 

Styret takker alle for innsatsen i 2019, for godt samarbeid og ønsker Guds velsignelse over 

misjonsarbeidet videre. 

 

Berit Sørmoen Aasen 

leder 

Inge Walla 

sekretær 
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Årsmelding 2019 for Kongsvinger Misjonsforsamling (KMF) 
 

2019 har vært et godt år for virksomheten i KMF, og aktiviteten vår på Bedehuset har vært 

stor og jevn gjennom året.  

 

I vårsemesteret hadde vi emner fra brevlitteraturen til Paulus som tema for onsdagsmøtene og 

søndagssamlingene. Vi føler at disse møtene har funnet en god form, og tilbakemeldingene fra 

møtene og samlingene er gode. Samtalene om temaene gjør møtene lettere og mer utbytterike 

for de fleste av oss. Opplegget er innmeldt til Kristelig studieforbund som studiearbeid. 

Søndagssamlingene har ofte startet med ettermiddagskaffe og prat tidlig i møtet, og vi 

forsøker å få plass til glimt fra arbeidet ute på misjonsfeltene kalt «misjonsvindu». Oftest 

hadde vi tilreisende talere fra en av de tre medlemsorganisasjonene til møtene, men også 

lokale talere.  

Langfredag deltok vi på korsvandring i Kongsvingers gater med stans og bønn ved viktige 

steder i sentrum. 17. mai var vi sammen med Pinsekirken Filadelfia om felles feiring av 

nasjonaldagen der tidl. generalsekretær Gunnar Prestegård var festtaler og et prosjektkor med 

deltakere fra alle menigheter under ledelse av Leif Erling Fagermo fra Frelsesarmeen sang.  

2. pinsedag feiret vi kirkens bursdag med gudstjeneste i Bedehuset sammen med Vinger 

menighet. Dette har blitt en fin tradisjon. 

 

Nytt for høstsemesteret var oppstart av Alphakurs på onsdager fra midten av september, slik 

at det bare ble et par vanlige onsdagssamlinger der vi fortsatte med noen resterende tema fra 

brevlitteraturen til Paulus. Alpha-opplegget har vært vellykket og har ført til mange gode 

samtaler om kristen tro. Helgen 23.-24. november hadde vi besøk av Torill Solli Haugen med 

temaet «Mine tider i Guds hånd». 

 

Bedehuset Praise har fortsatt sine samlinger for familier en søndag i måneden. Det fine med 

disse møtene er at det er opplegg både for barna og de voksne, og oppslutningen har vært bra. 

Flere nye familier har funnet veien til disse samlingene, og mange fra Praise-miljøet deltar i 

dugnader for Bedehuset. 

 

KMF’s årsmøte 2019 ble avholdt 04. mars med 12 frammøtte.  

Styret har i 2019 bestått av: 

- Leder og kasserer:  Hans Hansen 

- Nestleder og info-ansvarlig:  Wenche Walla  

- Sekretær:   Thor Ringsbu 

- Koordinator praktisk arb.: Sverre Wold 

- Styremedlem:   Inge Walla  

Arnt Olav Sørmoen 

Styret har hatt 4 møter og behandlet 29 saker. I tillegg har styremedlemmer hatt uformelle 

samtaler og telefonkontakt mellom møtene. 

Semesteroppleggene med temavalg, talere og øvrig program har naturlig nok tatt mest tid. 

Samarbeidet med Kongsvinger Nærmiljøsenter og med styret for Bedehuset er det aller beste. 

 

Styret ønsker å takke alle for frivillig innsats i året som gikk. Uten at alle tar et tak stopper 

arbeidet opp, og vi ønsker fortsatt flere til å dele på de praktiske oppgavene. Vi takker også 

alle for aktiv deltakelse i møtene. Vi ser fram til fortsatt samarbeid og innsats, og vi ønsker 

alle Guds rike velsignelse i det nye arbeidsåret. 

  

Styret 
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Årsmelding 2019 for Sammen for Kongsvinger (tidl. KKS) 
 

Følgende menigheter og organisasjoner i Kongsvinger er medlemmer i KKS. 
Nedenfor er oppsatt hvem som er representanter i styret pr. 31.12.2019: 
 
Den norske Kirke/Vinger menighet:   Øystein Halling 
Metodistkirken:     Kari Nielsen og Jan-Erik Fjukstad Hansen  
Pinsemenigheten:      Terje Nyland og Gullborg Thorsen Lie 
Frelsesarméen:     Leif-Erling og Anne-Beth Fagermo  
    
Norsk Luthersk Misjonssamband:   Hans Hansen 
Normisjon:      Wenche Walla 
Det Norske Misjonsselskap:    Inge Walla 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter + årsmøte. 
Styret har vært. 
Leder: Jan Erik Fjukstad Hansen 
Sekretær: Wenche Walla 
Kasserer: Hans Hansen 
Revisorer: Jan Petter Randen og Inge Walla 
Det ble vedtatt nytt navn: Sammen for Kongsvinger. 
 
Aktiviteter: 
Årsmøtet ble avholdt 6.mars 2019 i Frelsesarmeen. Alle menigheter møtte og nesten alle 
representanter møtte.  
Bønnemøte første tirsdag i måneden fortsetter. Vi har en ordning der møtene går på 
omgang mellom  Pinsekirken, Metodistkirken og Frelsesarmeen. Det fungerer godt.  
Økumenisk gudstjeneste 1.nyttårsdag. Thomas Midtsund prekte.  Gospelgruppa SHINE fra 
Grue sang og Trekkspillklubben medvirket. Strømmen gikk, men det ble bare fin stemning 
tross noen utfordringer. 
Kvinnenes internasjonale bønnedag ble i mars arrangert i Pinsekirken. Grethe Poulsen holdt 
andakt. 
Korsvandringen langfredag gikk fra Pinsekirken til Frelsesarmeen.  Det var en liten men aktiv 
gruppe som var med.  
Felles 17.mai-fest i Pinsekirken med fullt hus og stormende jubel! Gunnar Prestegård talte 
og det nyoppstartede Prosjektkoret sang. Trekkspillklubben var også med.  
Samkjøring av sommerens gudstjenester. Sommeren er en stille tid, og foruten 
gudstjenestene i DnK, ble det arrangert tre gudstjenester fordelt på menighetene. 
Julekrybba i Kongssenteret er betydelig oppgradert. Har ikke fått noen bemerkninger denne 
gang heller! KingKids sang to tirsdager i advent. Flott tiltak som gjerne gjentas! 
Vurdering 2019: 
KKS har i 2019 opplevd flere positive endringer.  Vi arrangerte fellesmøte på høsten for 
første gang på lenge den 29.september på kvelden Det var mye folk og et godt møte i 
Pinsekirken. Det fristet til gjentagelse.  Her var også et prosjektkor med, og det ble også 
brukt på den felles gudstjenesten 1. nyttårsdag 2020. Det ble forberedt med øvelser på 
forhånd som skapte sangglede og fellesskap. En stor takk til Leif Erling som var primus motor 
for dette.  Ellers har vi hatt program og aktivitetsnivå som tidligere. Julekrybben, 
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nyttårsgudstjenesten og korsvandringen er godt innarbeidede arrangementer som det har 
blitt gitt uttrykk for bør fortsette. Det samme kan sies om Kvinnenes internasjonale 
bønnedag.  Vi har vært i tvil om korsvandringen, men har bestemt oss for å forsøke å løfte 
denne samlingen slik at den oppleves enda bedre.  
 
Det er et godt økumenisk fellesskap i Sammen for Kongsvinger. Det er en svært nyttig 
plattform for å holde seg orientert om hverandres opplegg. Bønnesamlingene er viktige der 
vi kan legge hverandre, barn og unge, byen vår, menighetene, verdenssituasjonen og den 
verdensvide kirke fram for Gud. Vi synes å merke et lite løft i bønnemøtene, også som følge 
av mer sang og form på møtene. 
 
Vi fortsetter vårt arbeid for å gjøre Guds rike synlig for flere i Kongsvinger og hjelpe og støtte 
hverandre slik at hver menighet kan fungere best mulig.  
 
  
Kongsvinger 24.februar 2020 
 
Wenche Walla    
Sekretær 

Jan-Erik Fjukstad Hansen  
leder 

 

 


