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JERNSPENNINGEN I OLDSAKSAMLINGEN
Som gave til kirken ga Olav en jernspenning som hadde sittet 
i grima til kongens hest. Olavsspenningen har form etter en 
vidjespenning. Den godt bevarte olavsspenningen fra Våler er 
i dag oppbevart i Oldsakssamlingen i Oslo. Bildet viser en 
etterligning av spenningen, laget av Anders Løvås. Den skal 
inngå i utstillingen som åpnes i mai i Våler kirke, og vil 
deretter få sin faste plass i kirka.

Godt nytt år!



2

Vålermenighetsblad

Vålgutua 199, 2436 Våler i Solør
Utgiver: Våler menighetsråd
Opplag: 2050

Redaksjonskomité:
Gunhild Grønvold Tlf. 906 23 773
 e-mail: gunhgron@online.no
Arne Moseng e-mail: arnmos@online.no
Randi Fengsrud Tlf. 948 37 062
 e-mail: rfengsru@online.no
Einar Vannebo kontaktinfo lenger ned på sida
 
Annonseredaktør: 
Steinar H. Sandnæs   Tlf: 909 99 733
Profileringsannonse: Kr. 400,– pr. gang.
Takkeannonser: Kr. 50,-
Annonse (Grunntakst kr. 400,-)
Kontingent 2021: Kr. 200,– pr. år.
Utenbygds abonnementer: Kr. 250,– pr. år.
BANK: 1913.28.04489
VIPPS NR: 625395

Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS, 2270 Flisa

Frist for materiell neste nr: 15.03.2022.

Kirkekontoret (Vålgutua 199):
Tlf 62 42 40 90  
Kontortid: Tirsdag – torsdag kl. 10–14 
Kontoret er stengt på mandager og fredager.
Direkte telefoner:
Kontorleder Heidi Gottenborg  62 42 40 91
Kirkeverge Marit H. Kilen 62 42 40 95
Kontortid: tirsd., onsd. og torsd. 10–14  
Sokneprest Einar A. Vannebo 62 42 40 94
Ellers trefftid etter avtale.
Kantor Daniel Bjørlo 62 42 40 93
Trosopplærer Kim Hoffensetz 983 54 227

E-postadresser ved Våler kirkekontor:
Kirkekontoret: kirken@vis.kommune.no
Kirkeverge Marit H. Kilen:
kirkevergen@vis.kommune.no
Sokneprest Einar A. Vannebo:
sokneprest@vis.kommune.no
Kantor Daniel Bjørlo: kantor@vis.kommune.no

Privat-telefoner:
Sokneprest, Einar A. Vannebo: 958 10 441
Kirkeverge, Marit H. Kilen: 904 05 641
Kantor, Daniel Bjørlo: 977 29 302 
Kontorleder, Heidi Gottenborg: 482 95 051

Kirketjenere:
Kirketjener i Våler/Gravberget/Risberget:
Geir Rivenes: 977 64 647

Ledere i menighetsråd/fellesråd:
Våler kirkelige fellesråd:
Ola Sørlundsengen 909 67 256 
Våler menighetsråd: 
Rannveig Østertun Homlong 957 98 480
Gravberget menighetsråd: Bjørg L. Bråten  971 06 955

Forsidefoto: Olavsspenningen. Foto: Janne Mari Nygård
Følg oss på facebook 
under «Vålerkirkene»

Kirkens hjemmeside: 
www.kirken.no/vaalerisolor

Nr. 1 2022 64. årgang       

Godt nyttår. 

Her kommer det første nummeret av Menighetsbladet i 2022, 
det store jubileumsåret i Våler.  I år er det 1000 år siden 
Olav Haraldsson kom hit og la grunnlaget både for bygda og 
kirka. Kommune og kirke har lagt opp til et omfattende 
program, som ble sendt ut som vedlegg til forrige nummer av 
Menighetsbladet. Nå pryder logoen for 1000-årsjubileet hele 
Vålgutua og også andre steder i kommunen, og vi er klare for 
å begynne. Dessverre gjorde koronarestriksjoner det nødvendig 
å utsette åpningen, men vi håper forholdene blir slik at vi 
kan gjennomføre programmet så langt det lar seg gjøre etter 
planen – om enn med noen tilpasninger ut fra smittevern-
restriksjoner. Menighetsbladet vil også være preget av jubileet, 
og mainummeret vil i sin helhet bli viet til Olavsvikua med 
mye interessant bakgrunnsstoff og et mer detaljert program, 
både for Olavsvikua og det som skal skje videre framover. Vi 
oppfordrer ellers alle til å følge med på nettsida for jubileet: 
1000vis.no

Det nummeret av bladet du nå holder i handa, inneholder 
foruten de faste spalter nytt fra kirkelivet i bygda. 

Selv om koronarestriksjoner har ført til noen avlysninger og 
neddimensjoneringer av aktiviteter, har vi greid å gjennomføre 
det meste. Det er vi glade for. 

Vi håper alle at forholdene etter hvert vil normalisere seg, 
og at 2022 vil bli et godt og spennende år, både for den enkelte 
og for hele samfunnet vårt.

             Med vennlig hilsen Redaksjonen

Kjære leser
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Barne- og ungdomsaktiviteter  

 

LØRDAGSKLUBB
Her synger vi, har samlingsstund, holder 
på med formingsaktiviteter og leker. For 
de litt større barn har vi aktiviteter som 
Lego Boost og Nerf Gun skyting. I tillegg 
inviterer vi foreldre og barn til fellesskap rundt 
bordet der det serveres saft/kaffe og kaker.

Møtested og tid:
Våler kirke 19. februar kl. 11.00 – 13.00
Våler kirke 19. mars kl. 11.00 – 13.00

BABYSANG
Babysang er for foreldre med sine små barn i alderen 
0-1 år. PS: Foreldre med babyer kan gjerne bli med i 
facebookgruppen «Babysang Solør». Der holder vi dere 
orientert om når neste samling blir.

LYS VÅKEN
For alle 10 åringer. Vi skal ha en spennende dag med 
aktiviteter i kirken lørdag 26. mars. Søndag er det 
fellesgudstjeneste for hele familien. Invitasjon kommer i 
posten eller kontakt oss.

Følg oss på Facebook! Siden vår heter: Trosopplæring i Solør. 

TÅRNAGENTHELG
Det blir sendt invitasjon til 8 og 9-åringene til 
tårnagenthelg med mange spennende aktiviteter i 
Våler kirke 27. mars 2022.

HEKTA
Alle ungdommene som ble konfirmert i vår blir invitert 
til å være med i Solørs lokale HEKTA-klubb. Datoer 
for det som skjer legges ut på facebooksiden vår! Følg 
med der! Den heter: HEKTA Solør lokallag.

12.-13. februar er det konfirmantweekend i Håkons 
hall på Lillehammer. Konfirmanter melder seg på 
gjennom menigheten sin. Einar kommer med mer
info til dere!

Til deg som er fjorårskonfirmant eller eldre:
På denne weekenden arrangeres til Teen camp for 
fjorårskonfirmanter! De som er over 16 år og går på 
videregående kan være ungdomsledere. 

Påmelding for både teencamp og ungdomsleder skjer 
på: www.konfirmantleiren.no. MEN: Send gjerne en 
sms til prest Einar (95 81 04 41) slik at menigheten 
i Våler vet hvor mange som drar.

Vi tar forbehold om koronasituasjonen når det gjelder 
alle arrangementer for barn og unge.

Konfirmantforberedelsene går sin gang tilrettelagt etter 
de koronarestriksjoner som til enhver tid gjelder. I år 
fikk vi anledning til å møtes til juleavslutning i preste-
gården igjen. Vi snakket om jul og juletradisjoner, sang 
julesanger og hadde også julesangquiz – og på menyen 
stod selvsagt julegrøt - og pølser. Konfirmantene gjør en 

flott innsats som ministranter eller medhjelpere under 
gudstjenester. Nå i vårsemesteret håper vi at forholdene 
tillater turer til Lillehammer og Trondheim – og at vi 
igjen kan feire konfirmasjonsdag i pinsen, etter to år med 
høstkonfirmasjon.

Konfirmanter

Julegrøten 
prestegården falt 

i smak..... 
og pølsene også!
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Vi har alle et navn. Og navnet er 
viktig. For mange foreldre er prosessen 
med å finne et egnet navn til et nytt 
menneske vanskelig og tidkrevende. 
Skal vi oppkalle? Hva betyr navnet? 
Og kanskje enda viktigere: Er navnet 
fint? Klinger det bra? 

Men hva ligger det egentlig i et 
navn? Gjennom Bibelens tekster har 
navn stor betydning. Omveltende 
hendinger i en persons liv kunne 
føre til navneendring. Vi husker 
f.eks. Jakob som tok navnet Israel 
etter at han hadde kjempet med Gud 
ved Jabboks vadested. Ikke minst 
Guds navn har en betydning som 
vanskelig lar seg overdrive. Gud  
kalles ved flere navn, men spesielt 
det navnet som gis til kjenne for 
Moses – Jahve, som betyr Jeg er.   
Et navn som etter hvert oppfattes 
som så hellig at det ikke skal uttales 
som annet enn Adonai – Herren. 

I lys av dette har vi god grunn til å 
forvente at det ikke er noe tilfeldig 
eller uvesentlig ved det navnet som 
gis Guds Sønn – Gud selv inkarnert, 
altså Gud som er blitt menneske. 
Som trofaste jøder lar Maria og 
Josef den åtte dager gamle gutten 

omskjære, og han får navnet Jesus. 
Dette navnet var allerede kunngjort 
av engelen før barnet ble unnfanget; 
det er altså Gud selv, ikke Maria og 
Josef som har valgt dette navnet. 
Jesus, på hebraisk Jesjua - og det 
navnet betyr Herren frelser. 
En annen variant av navnet er 
Immanuel, som betyr Gud med oss. 
Gjennom gjennom dette barnet og 
dette mennesket vil altså Gud gå 
med oss og ta vare på oss, han vil 
berge oss fra alt ondt.

Betydningen av Jesusnavnet - at 
Herren frelser – kan vi trekke flere 
lærdommer ut av. For det første 
kom Jesus gjennom sin fødsel inn 
som en del av vår historie, og vi blir 
en del av hans. Det betyr at vi stadig 
har muligheter til å skape mening ut 
av nederlag og meningsløshet, fordi 
kjærligheten ble født inn i verden. 
Det første som møtte det nyfødte 
barnet, var en hard, ubarmhjertig  
og meningsløs virkelighet med  
flukt fra tyrannen Herodes til en 
flyktningetilværelse i Egypt. Men  
det som i utgangspunktet var en  
fortvilt situasjon ble vendt til det 
gode. Barnet Jesus vokste opp, ble 
mann, og igjen og igjen viste han 

gjennom sine holdninger og gjerninger 
at han kunne vende mismot og 
fortvilelse til håp og glede, at han 
kunne vende død til liv. Viktigere 
enn å stresse oss selv og andre med 
nyttårsforsetter er det å følge i hans 
fotspor, leve slik han viser oss at vi 
skal leve. Vi er kalt til å kjempe for 
fred, for han har fredstanker med 
oss. Vi er kalt til å bringe kjærlighet, 
for han er kjærlighet. Vi er kalt til å 
bringe tilgivelse, for Gud ønsker å 
tilgi oss.

Nyttårsdag kalles i kirken også 
Jesu navnedag, for det var på denne 
dagen, åtte dager etter sin fødsel at 
han fikk sitt navn, Jesus – Herren 
frelser. Ved inngangen til et nytt år 
er det fint å minnes om dette. Vi går 
inn i et nytt år med alle de følelser 
det fyller oss med: forventning og 
spenning forhåpentligvis, men sikkert 
også usikkerhet og frykt for pandemi 
og andre farer som truer oss og  
samfunnet vårt. Midt i alle disse 
motstridende følelsene inviteres vi 
til å løfte blikket og holde fast ved 
at Gud er en Gud som frelser og er 
nær oss – også i et nytt år.

NavnetAndakt

I februar fyller jeg 70 og går dermed av som sokneprest 
i Våler og blir pensjonist fra 1. mars. Det betyr imidlertid 
ikke at jeg samtidig forsvinner fra Våler. Jeg vil bli boende 
her fram til høsten og vil fortsette å jobbe som prosti-
prest på pensjonistvilkår. Det betyr at jeg kommer til å 
gjøre tjeneste i ulike menigheter i prostiet etter behov. 
Men de fleste av mine oppgaver vil fremdeles bli i 
Våler. Jeg tar meg bl.a. av alle gudstjenester og kirkelige 
arrangementer knyttet til 1000-årsjubileet, og jeg vil 
også fullføre forberedelsene og konfirmere 2022-kullet. 

Enkelte gudstjenester og kirkelige handlinger i Våler vil 
imidlertid bli tatt hånd om av andre prester. Det betyr 
også at ny prest i Våler ikke vil tiltre før over sommeren. 
Dette er derfor ingen avskjedshilsen. Min avskjedsguds-
tjeneste blir trolig 25. september, da vi også skal feire 
høsttakkegudstjeneste og festgudstjeneste i tilknytning 
til orgelfestivalen. 

Einar Vannebo

Avgang, men ikke avskjed
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Det har vært en travel advents- og juletid i kirkene i 
Våler til tross for at pandemirestriksjoner førte til en  
del avlysninger og nedskaleringer av det planlagte  
programmet. Adventstiden ble innledet med en vakker 
og verdig lysmesse med konfirmantene i Våler kirke, 
der vi tradisjonen tro tente det første adventslyset med 
flamme fra lyset i Fødselskirken i Betlehem. Andre søn-
dag i advent var det familiegudstjeneste med dåp og 
utdeling av bøker til 10 fireåringer. På ettermiddagen 
ble den tradisjonelle adventsgudstjenesten med Vaaler 
Sangforening i Gravberget holdt, og også her var det 
dåp. Tidlig i adventstida var det en rekke konserter 
både med lokale og profesjonelle utøvere: Seniorkoret, 
Trine Rein, Wenche Myhre og søstrene Vinje og Oliver 
Bråten. Så kom smittevernrestriksjonene, og det førte 
til avlyste adventssamlinger for skole og barnehager, og 

også flere avlyste konserter, bl.a. midnattskonserten med 
kantoriet på lillejulaften. Julegudstjenester på omsorgs-
senteret og Vålertunet fikk vi imidlertid gjennomført 
innenfor tillatte rammer, og julegudstjenestene ble også 
holdt med påmelding for de som ville komme, inntil 40 i 
Gravberget, 25 i Risberget og 50 i Våler. Det ble fine og 
stemningsfylte gudstjenester på julaften i Gravberget og 
Risberget og to i Våler, og på juledag var også så mange 
som vi kunne ta imot, samlet til høytidsgudstjeneste i 
Våler. På Finnnskogen deltok Gjermund og Sytske Pas 
fra Sørskogbygda som solister på cello og horn, og i 
Våler fikk Peder Øiseth med sin trompet salmesangen 
til å løfte seg. På juledag fikk han også følge av to 
unge julegjester fra Steinkjer, Kristian og Sofie Vannebo 
Taylor, som framførte solonumre på orgel, piano og 
fiolin.

ENDA EN ADVENT OG JUL PREGET AV PANDEMIEN

Johannes Kornstad Finstad tenner det første 
adventslyset i Våler kirke.

Stolte fireåringer fikk utdelt 4-årsbøker under 
familiegudstjenesten andre søndag i advent.

Astrid Marie Hammersborg spilte 
solo under julegudstjenesten på 
omsorgssenteret.

Konfirmantene Silje og Eline måtte stille med 
munnbind da de var ministranter (medhjelpere) 
under julegudstjenesten i Risberget.

Unge gjestesolister fra Steinkjer under 
høytidsgudstjenesten i Våler kirke på 
juledag.



I slutten av november kunne Kirkens julemesse arrangeres 
igjen – etter en koronapause i fjor. I tre dager var det 
livlig aktivitet på Kommunelokalet med loddsalg og salg 
av julegaver og julekaker, og mange fant veien dit – både 
for å handle og slå av en prat med kjente over en kopp 
kaffe. Julemessa har en lang historie i Våler; for to år 
siden feiret den 40-årsjubileum. Randi Lerudsmoen har 
vært med fra starten og husker at idéen om julemesse ble 
unnfanget under en kirkekaffe hjemme hos henne etter 
at Cato prest hadde holdt gudstjeneste i Rud grendehus. 
De flittige ildsjelene bak julemessa står på gjennom hele 
året for å forberede begivenheten, og mye penger er 
kommet inn opp gjennom årene til kirken og dens arbeid 
i Våler. I år ble resultat kr 122 000 brutto. All ære til alle 
som legger ned stor innsats for julemessa og fører denne 
flotte tradisjonen i bygda vår videre.

Kirkens julemesse

Bilde øverst: Randi 
Lerudsmoen på plass 
på Julemessa i år også 
– som hun har vært 
helt fra starten. Nederst 
på bildet ser du Eva 
Risberg som er leder  
for Julemessa i dag.

Innskjerpingen av koronarestriksjonene gjorde det dessverre 
nødvendig å utsette den planlagte åpningen av jubileet 
8. januar. Da skulle det ha vært overrekkelse av olavsflammen 
fra Stiklestad, taler ved biskop og assisterende statsforvalter, 
fakkeltog og konsert. Vi håper å markere åpningen lørdag 
29. januar i forbindelse med vinterfesten (se eget oppslag) 
og ber alle følge med for oppdateringer på nettsiden til jubileet: 
www.1000vis.no

Vi holder også løpende orientert om det som skjer gjennom 
avisene. Vårt mål er at minst mulig skal avlyses, og at mar-
keringene tilpasses de smittevernrestriksjoner som til enhver 
tid gjelder.

Vi håper at det lar seg gjennomføre vinterfest i januar/
februar. Det må tas forbehold om evt. endringer i lokale 
eller nasjonal retningslinjer for smittevern, men vi krysser 
fingrene.

Det vi planlegger er en flott snøskulpturpark utenfor 
Kommunelokalet med tema Våler i 1000 år, laget av 9.trinn. 
Våler Kunstnerforum vil også ha utstilling i kirken under 
Vinterfesten. Vi har flyttet åpningen av 1000-årsjubileet 
med fakkeltog og konsert i kirken til lørdag 29. januar. 
Arrangementet starter utenfor Kommunelokalet kl. 17.00. 

Søndag 30.01 er det vinterfestgudstjeneste med Våler kultur- 
skole og Våler seniorkor. Mandag 31.01 blir det gøy for 
barna på biblioteket og tirsdag 01.02 er det grendehustreff 
på Haslatun med allsang av Våler Kantori. Vi får besøk av 
forfatter Kirsten Winge, torsdag 03.02 med foredraget «mat 
på bålet». Fredag 04.02 er det duket for Jazzkonserten med 
Low-Fly-Quintet i Våler kirke. Lørdag 05.02 avsluttet vinter-
festen med aktivitetsdag på idrettsplassen for hele familien. 

Følg med på våre nettsider:
https://www.vaaler-he.kommune.no/ 
https://www.1000vis.no/ 
https://business.facebook.com/vaaleris/

1000vis - 1000-årsjubileet 

VINTERFEST  
I VÅLER FOR  
16. GANGEN 
FRA 28. JANUAR  
TIL 5. FEBRUAR
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Min salme
Denne gangen er det menighetsrådsleder Rannveig 
Østertun Homlong som velger salme.
 Min far sang ofte solo. Han sang også duett med 
min mor. Han sang i kvartett og i kor, men da han sang 
alene, sang han oftest mollsanger. 
 Med sin dype basstemme og med gitaren som 
akkompagnement, ba jeg han ofte synge «En fanges 
siste hilsen». Dette er ikke en mollsang, det er heller 
ikke ei salme, men regnes som i skillingsvise (1852). 
Den handler om en dødsdømt voldsforbryter som  
skriver brev til sin mor som en siste handling i livet. 
Her forteller han at han har blitt frelst og om hvor 

takknemlig han føler seg som på slutten av livet får 
«eie Gud i kjærlighet og hjem til han får gå». Videre 
ber han sin mor om ikke å sørge, at hun heller skal 
glede seg til de igjen møtes i himmelen og at hun skal 
hilse til alle kjente og kjære. 
 Sunget med pappas stemme og i en mye tregere 
takt enn det vi finner på YouTube, syntes jeg sangen 
var vakker, men usigelig trist selv om budskapet nok 
var ment å være gledelig. Jeg tenker av og til på sangen, 
nynner på den, innimellom tar jeg fram gitaren og 
synger den. Fortsatt synes jeg det er en vakker sang, 
men så usigelig trist. 

1. Min kjære mor her får du nu det siste brev fra meg 
 i cella mi på Akershus jeg skriver det til deg.
 Nu er jeg dømt til døden som du vet o kjære mor,
 kun fire timer har jeg igjen på jord.
 Sørg ikke kjære mor for gleden blir så stor,
 når vi i himmelens lyse sal skal møtes.
 Guds sønn har stridt min strid, ved blodet kjøpt meg fri,
 og jeg er toet ren for Gud deri.
2. Tenk at jeg fikk det største som et menneske kan få,
 å eie Gud i kjærlighet og hjem til Han få gå.
 Han kjøpt meg fri på korset har o for en nåde stor,
 han elsker også deg å kjære mor.

3. Hils hjem til mine slektninger og venner fjernt og nær,
 og si dem at jeg dør i troen og Guds barn jeg er.
 Mitt siste store ønske er at alle sammen må,
 den samme frelse snart oppleve få.
4. Nu står min tanke stille og jeg kan ei skrive mer,
 mitt hjerte banker varmt for Jesus og for alle her.
 Min kjære mor vi møtes snart for livet er så kort,
 og da skal alle tårer tørres bort.

 Sørg ikke kjære mor for gleden blir så stor,
 når vi i himmelens lyse sal skal møtes.
 Guds sønn har stridd min strid, i blodet kjøpt meg fri,
 og jeg er toet ren for Gud der i.

Lørdag 19. februar kl. 15.00 (Merk tidspunkt) i 
Våler kirke. Orgelmatiné. Halvtimes gratis orgelkonsert. 
Daniel Bjørlo (orgel) og Einar Vannebo (liturg).

SALMEKVELD
20 mars kl. 17.00 inviterer vi til salmekveld i Våler kirke 
under overskriften «Ljoset over landet dagna». Som del 
av 1000-årsfeiringen gjør vi et dypdykk i den rike salme-
skatten vår. Sammen med Våler kantori synger vi kjente 
og kjære salmer, og lærer noen nye. Vi vil også synge 
noen lokale salmer. Sokneprest Einar Vannebo leder oss 
gjennom kvelden. Kantor Daniel Bjørlo leder musikken, 
og vil også spille noen orgelkoraler over enkelte av 
salmene vi synger. 

Har du en salme du ønsker skal være med? Ta gjerne 
kontakt; vi er åpne for innspill. 

Bli med i en syngende kirke, bli med på salmekveld!

Konserter i Våler kirke

Vålerkunstneren Sigmund Nyberg har donert et flott bilde «Olav 
den hellige i Våler 1022» i anledning av jubileet. Originalen er et 
maleri, og det er også laget nummererte trykk av motivet. 
Vi takker for den flotte gaven. 
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INFORMASJON FRA KIRKEVERGEN

PARKERING VED BESØK I VÅLER 
KIRKE OG PÅ GRAVPLASSEN
Vi henstiller publikum til å benytte 
parkeringsplassen foran kirken ved 
kirkelige handlinger, konserter og ved 
besøk på gravplassen (kirkegården). 
Dette for at ansatte og utryknings-
kjøretøy skal ha fri adgang til veien 
og parkeringsplassen ved personal-
inngangen på sørsiden av kirken. 

Parkering foran personalinngangen 
er kun for ansatte.

Vi henstiller også til ikke å kjøre over 
plattingen ved inngangspartiet til 
kirken. Vi ber om forståelse for dette.

Marit Helene Kilen,
kirkeverge

Hvert år døpes mange tusen barn, ungdommer og 
voksne. I hvert enkelt tilfelle ligger det mange samtaler 
og tanker om hvorfor vi skal velge dåp.

1. Dåp er tradisjon
 Tradisjoner uttrykker det som er viktig for  
 mennesker. Tradisjon er ikke uttrykk for  
 likegyldighet eller ubevissthet. Tradisjon er en del  
 av vår identitet som vi kan velge å videreføre.

2. Dåp er å bli ønsket velkommen
 Rundt den som døpes er foreldre, faddere, familie  
 og venner. Dåpen fører oss inn i menigheten,  
 hele Den norske kirke og den verdensvide kirke.   
 I dåpen knyttes vi sammen med kristne søsken  
 over hele jorden. 

3. Dåp er å ta imot Guds kjærlighet
 Dåpens vann og dåpens løfter formidler Guds nåde  
 og kjærlighet. Dåpen er en kjærlighetserklæring fra  
 Gud til det enkelte menneske. 

4. Dåp inviterer til det store mysteriet
 Tro er et møte med det vi ikke forstår. Dåpen er en  
 invitasjon til undring i møte med livets mysterium  
 og tillitsfull mottakelse av troen. 

5. Dåpen lar oss leve og vokse i troen
 Ingen vokser opp i et nøytralt rom. De kristne   
 verdiene er et godt livsgrunnlag. Gjennom dåp   
 og innføring i troen får barnet et grunnlag for å  
 gjøre selvstendige valg. Menighet og hjem står  
 sammen om å utforske dåpens gave.

6. Dåpen gir håp
 Dåpen bærer gjennom livet og har et håp som  
 bærer utover dette livet. Jesus kaller alle til dåp.  
 Vi døpes til å leve et liv med Jesus. Dåpen gir oss  
 del i Jesu oppstandelse. Dåpens løfter setter våre 
 liv inn i Guds evige perspektiv.

Melding om ønsket dåp kan gjøres digitalt på vår 
hjemmeside kirken.no/vaalerisolor under «Livets gang» 
eller på telefon 62 42 40 91 tirsdag-torsdag kl 10-14.

Kilde: https://kirken.no

Døpefonten i 
Våler kirke. Her 
har vålersokninger 
blitt døpt gjennom 
snart 1000 år. 

Seks gode grunner til dåp
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Gml.bruv. 5 - 2406 Elverum
Vålgutua 214 - 2436 Våler i Solør

Telefon: 62 42 18 50 
www.okonomiringen.no

   62 42 11 12 • post@rehabservice.no
Hedmark Rehabservice AS

Kjell Arild Hegsvold
2435 Braskereidfoss
Tlf: 901 61 710

Avd Elverum: Vestheimgt. 13, 2406 Elverum 
Tlf 62 43 14 30

Avd Flisa: Kaffegata 19, 2270 Flisa
e-post: post@ingpedersen.no

Elverum 624 13770 • Flisa 629 52385 
Trysil 624 50100 • Kirkenær 629 47445

Telefon 62 42 98 00
www.vaalerbanen.no

NAF Trafikksenter AS

      

Vestsivegen 67, 2411 Elverum
62 41 05 70

Braskereidfoss Kornsilo SA 
Braskereidsvn. 50, 2435 Braskereidfoss • Tel: 62 42 97 70 

E-post: post@brakorn.no • www.brakorn.no

VÅLER 
KOMMUNELOKALE 

utleie av møte- festlokale
ring 62 42 40 00

Vi kan levere våre tjenester til
• Privat • Bedrift
kristina.virkutiene@gmail.com
Mob. 967 47 546 

maskinentreprenør 

• Veg, vann, kloakk
• Tomter

• Pigging
• Massetransport

KNUT FLEISCHER

 2435 Braskereidfoss

• Veg, vann, kloakk
• Tomter

• Sprengning
• Massetransport

KNUT FLEISCHER

Mob: 99 63 05 46

LIDENSKAP FOR TALL

accountor.no

Borg Regnskap as
Kaffegt 92,  Tlf; 62 95 50 50
2270 Flisa

LIDENSKAP FOR TALL

accountor.no

Borg Regnskap as
Kaffegt 92,  Tlf; 62 95 50 50
2270 Flisa Mobakk Bil & Service AS

mobil: 905 51 717
post@mobakkbil.no

Urdahl Maskin
GRAVING • TRANSPORT • SNØBRØYTING

Tlf. 97764381
2436 Våler

 E-post: urdahlmaskin@gmail.com

Gærbra bank En alliansebank i 

T: 62 94 91 00

E: epost@gruesparebank.no

V VS

FORENKLER DIN DIGITALE HVERDAG Tlf 62 95 77 22  |  post@itcare.as

Tonny Lisarud. Tlf: 91740376

Email : prod@flisasteinindustri.no

Web : flisasteinindustri.no
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Den som sparer
kjenner seg litt rikere.

Sparing er morsomt – fordi pengene 
dine vokser. Du kan selv bestemme på 

hvilken måte de skal gi avkastning.
Derfor  gir det en god følelse å 

spare penger. 

Spar litt hver måned 
– opprett spareavtale i dag!

Ta kontakt med oss eller 
se www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

mini
pris

Rochelle’s
Mobilfrisering

Salong Monica

Finne blomster

Tlf. 62 42 02 89
Åpent hver dag 9-21

Mobil 412 08 498

Tlf. 62 42 99 00
Fax. 62 42 99 01
Mobil 950 80 800

Autorisert forretning

2436 Våler
Tlf. 62 42 10 07

62 42 99 99

2436 Våler – 62 42 10 80
2270 Flisa – 62 95 27 00

Brukskunst • gaver • gardinstoff
Vålernåla

Telefon 62 42 05 55

Blomster, gaver og dametøy 
2436 Våler • Tlf. 62 42 01 25

Braskereidfoss

dagligvarer • tipping • post

Innehaver Jorunn Finne Skara
2436 Våler i Solør – Tlf. 62 42 03 21

Våler Fotklinikk
Henny bekkevold brodtkorb

Tlf. 99 64 57 09

Kristins Salong
Kristin Gullord

Tlf. 62 42 03 10

FRISØR

2436 Våler i Solør – Telefon 62 42 02 78

Kåre Gottenborg 
Bakeri & Gatekjøkken

Tannlege V. Rundberget
Sentrumsbygget – Våler 

Tlf. 62 42 08 40

GJESÅSEN 
STENHUGGERI OG 
GRAVMONUMENT-

FORRETNING

Vår kontaktperson i Våler: 
Geir Rivenes

Telefon 62 95 15 86

Vi har stor utstilling av 
ferdige gravmonumenter.

Flisa Stormarked - Tlf. 62 95 15 43

Briller • kontaktlinser • synsprøver

2265 Namnå • Telefon: 62 94 44 80

www.sparebanken-hedmark.no

VÅLER 
KOMMUNELOKALE AL
utleie av møte- festlokale

ring 62 42 40 00

Elverum avd. Flisa, tlf. 62 43 18 00

Våler Taxi
tlf. 62 42 09 50

Våler Blomsterforretning
Karin & Eva

Telefon 62 41 05 78 • www.tory.no

Off. godkj.

FOTTERAPEUT

Bistand ved • Ekspropriasjoner • Vernesaker 
• Odelssaker • Skog- og eiendomsforvaltning 
• Skogfaglige spørsmål • Verdivurdering 
• Omsetning av landbruks- og skogeiendommer 
• Tømmer- og utmarksprodukter • Jordskifte 
• Makeskifte • Konsekvensutredninger

solorradioen.no

Avd Elverum: Vestheimgt. 13, 2406 Elverum
Tlf 62 43 14 30, e-post: post@ingpedersen.no

Litt tå hært!
FLISATRYKKERI.NO

www.solorhus.no
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pris

Kjøp kjapt, trygt og billig 
Åpningstider: 7-23 (7-21)

Tlf.62 42 02 89

Trekanten, 2435 BRASKEREIDFOSS
TLF. 62 42 34 55

post@nordermoen-transport.no 

Tannlege V. Rundberget
1. etg. Sentrumsbygget – Våler 

Tlf. 62 42 08 40

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT

Kaffegata 13, 2270 Flisa • Tlf.: 62 95 26 30
Følg oss på Facebook!

Åpent: 9-17 (9-15). Tors: 9-19.

Flisa Stormarked - Tlf. 62 95 15 43
Åpent: man-fre, 10–17, lør 10–15.

Briller • kontaktlinser • synsprøver
Nå også med utvidet øyesjekk

Kristins Salong
Lill Christin´s Fotterapi

Aut. fotterapeut med fordypning i diabetes
Klassisk massasje og hårfjerning med voks.

   Shellac.

Tlf. 62 42 03 10
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Telefon 62 42 33 92

ARNEBERG & LUND
ELEKTRO AS

Negardsveien 25 - 2270 Flisa. Tlf. 62 95 27 00

ARNEBERG & LUND
ELEKTRO AS

Negardsveien 25 - 2270 Flisa. Tlf. 62 95 27 00

Tlf. 915 07 040
www.sb1ostlandet.no

Rochelle’s
Mobilfrisering

Mobil 412 08 498

Tannlege V. Rundberget
Sentrumsbygget, 2.etg.,Våler

Tlf. 62 42 08 40, priv. 62 95 84 22

Tannlege Geir Alstergren
M.N.T.F.

Privatpraksis, Kaffegata, Flisa

Tlf. kontor 62 95 14 09, privat 62 40 08 86

Tannlegene MNTF
Ingrid og Per Morten Krogstie

FLISA STORMARKED
Åpent man-fre kl. 08-15
Tlf. 62 95 13 20 kontor 2266 Arneberg – Telefon 952 33 764

Telefon 62 95 65 60 – Fax 62 95 65 70

HJEMMESYKEPLEIEN
Kontortid:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 tlf. 62 95 67 57
Døgnvakt utenom kontortid: Kl. 15.30 – 08.00, 
Mobiltlf.: 415 31 530 eller 415 31 540.
Oppnås ikke kontakt med mobiltlf., kontakt Rehab. 
v/ Åsnes sykehjem 62 95 69 44

Rosenberg
Blomster

Telefon/fax 62 95 15 34

Svein Ove Kilen
Telefon 62 95 83 82 • Mobil 907 52 117

MALING •TAPETSERING • GULVSLIPING • FLISLEGGING

2280 Gjesåsen

Solør
Antirust

TELEFON 62 95 15 72 • MOBIL 901 76 935

Vi har tid til deg

Landsdekkende nummer
– ring tlf. 815 33 300

 

Velvære for kropp og sjel

Flisa Spa
62 95 05 95

Kaffegata 58 • 2270 Flisa

Kjellmyra
Tipping og post. Åpent 0830-1900 (9-16)

bloMsterkort
Det er mange som plei-
er å bruke blomster-
kort ved begravelser. 
Den polske fotografen 
Dariusz Latocha har 
tatt de nye bildene. 
Kortene kan kjøpes 

på kirkekontoret og i flere 
butikker i Åsnes kommune. Prisen er 50 kr 
per stykk.

Marco Kanehl
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Gjesåsen kirke

Åsnes kirke

Åsnes Finnskog kirke

VED BEGRAVELSE

Gavekortet selges til inntekt for menighetsarbeidet

blomsterkort.indd   2-3

11/12/07   8:41:42 AM

Telefon 62 95 13 37

Tlf. Georg: 952 44 274

gullsmedjannemari.no. Telefon 62 95 00 36 
Følg oss på Facebook 

Vålgutua 206, Våler i Solør
Tel. 90973833 • innlandetauto.no

AS TRYGVE MYRER
RØRLEGGERFORRETNING

Nyanlegg og reparasjoner.
Varme og sanitær. Varmepumper.

Din VVS-fagmann

Tlf. 62 42 01 44
Haslemoen 14 - 2436 Våler

MONTÉR FLISA, Færdervegen 67, tlf. 62 95 11 29                                                                                                        
frankroar@monterflisa.no
Åpningstider: 07.00 (09.00) – 17.00 (14.00)

Trelast, byggevarer, 
maling, listverk
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Slekters gang
Døpte
Våler kirke 21. august
Vetle Cammermeyer Tøraasen

Våler kirke 5. desember
Tuva Hedstrøm Holberg

Gravberget kirke 5. desember
Henni Olea Jansrud

Gravberget kirke 9. oktober
Kasper Lien Olafsen

Døde
Liv Knapkøien f 1926
Henrik Hornberg f 1926
Lill Mari Benterud f 1979
Emanuel Hedström f 1927
Aud Nyberg f 1951
Tordis Ingjerd Fjeld f 1930
Svein Bråtelund f 1938
Helge Svante Wickstrøm f 1929
Grete Ingrid Nedgård f 1935
Berit Butteberg f 1940
Arne Joar Kristmoen f 1935

HJERTELIG TAKK
Våler menighet retter en hjertelig takk til faste givere og 
enkeltgivere til Våler kirke’s gavekonto nr 1822.34.36761 
gjennom året som har gått. Gavemidler dette året har gått til 
en trefigur i julekrybben og lameller i kirken.

Vi gjør oppmerksom på at gaver fra kr 500 opptil kr 50.000 
pr år kan gis med skattefradrag ved å kontakte kirkekontoret.
Kirkekontoret

TUSEN TAKK TIL ALLE
Kirkens Julemesse takker de som var med og støttet vår 
42. messe, som kjøpere, som frivillige medhjelpere, som 
gevinstgivere og produsenter av salgsvarer. Vi fikk inn 
brutto ca 122.000 kroner.

Vi takker hjerteligst for pengegaven vi fikk ved 
Liv Knapkøien sin bortgang.
Støtteforeningen ved Våler omsorgssenter
Haldis Magnes

Hjertelig takk for all omsorg og vennlig deltagelse ved 
min kjære hustru Aud Nybergs alt for tidlige bortgang.
Svein Erik Grandahl

Takk

NR: 625395

ABONNEMENT OG GAVER KAN OGSÅ BETALES VIA

Søn. 30. jan. kl 11.00 Våler kirke
Søn. 06. febr. kl 11.00 Våler kirke
Søn. 20. febr.  kl 11.00 Våler kirke
Søn. 06. mars kl 17.00 Våler kirke
Søn. 20. mars  kl 11.00 Gravberget kirke
Søn. 03. april kl 11.00 Våler kirke
Søn. 10. april kl 11.00 Gravberget kirke
Lørd. 16. april kl 17.00 Risberget kirkesal
Søn. 17. april kl 11.00 Våler kirke

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Ønske om dåp i 
Gravberget kirke eller 

Risberget kirkesal utover 
oppgitte datoer, kan 

avtales. Vi gjør 
forbehold om endringer 
på  gudstjenestelisten.

Våler Blomsterfond
Vi minner om at salg av blomsterkort og  
postkort fortsatt er i salg. Disse brukes som hilsen  
i forbindelse med dåp, konfirmasjon, vielse  
og begravelse. De er å få kjøpt i Sparebanken1 
Østlandet og på Kirkekontoret.

Våler kirke
Innviet 24. mai 2015 av biskop Solveig FiskeArkitekt: Espen Surnevik. Kunstner: Espen DietrichsonOrgelet bygget av: Richard Rensch Orgelbau, Tyskland

Våler kapell
Oppført 1910-11. Arkitekt: Thorvald Astrup

Utgitt av Våler Menighetsråd 2018

Trykk: Flisa Trykkeri AS

Våler kirke



KIRKEKALENDER

SØNDAG 30. JANUAR
Våler kirke kl 11.00. 

Vinterfestgudstjeneste.
Takkoffer: Menighetens 

trosopplæring.
Kirkekaffe.

SØNDAG 6. FEBRUAR 
Våler kirke kl 11.00. 

Takkoffer: Det Norske 
Misjonsselskap.

SØNDAG 13. FEBRUAR 
Ingen gudstjeneste. 

Konfirmantene på konfirmanttreff 
på Lillehammer.

TIRSDAG 15. FEBRUAR
Våler Omsorgssenter kl 11.00

SØNDAG 20. FEBRUAR
Våler kirke kl 11.00. 

Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 27. FEBRUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 6. MARS
Våler kirke kl 17.00.

Takkoffer: Misjonsprosjekt i Etiopia 
Årsmøte i Våler menighet og 

samling for frivillige.

SØNDAG 13. MARS
Vålertunet kl 17.00.

Takkoffer: Menighetens 
diakonale arbeid.

Kirkekaffe.

SØNDAG 20. MARS
Gravberget kirke kl 11.00. Takkoffer. 

Årsmøte i Gravberget menighet.

Våler kirke kl 17.00. Salmekveld.

TIRSDAG 22. MARS
Våler Omsorgssenter kl 11.00

SØNDAG 27. MARS
Våler kirke kl 17.00. 
Tårnagenter deltar.

Takkoffer: Menighetens 
trosopplæring.

SØNDAG 3. APRIL
Våler kirke kl 11.00. 

Folketonemesse.

TIRSDAG 5. APRIL
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Konfirmantene går med 
innsamlingsbøsser.

 (Med forbehold om endringer)

Kirkeskyss til gudstjeneste i  
Våler kirke − tlf 62 42 09 50 (Taxi) 

Det kan bli forandringer i kirkekalenderen. 
Følg med i avisene, på hjemmesiden (www.vålerkirken.no) og på facebooksiden (vålerkirkene).

kr 50,-  tur/retur


