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2022 nærmer seg slutten, og med det også tusenårsjubileet for 
Våler. Det har vært et begivenhetsrikt år som forhåpentligvis 
har gitt mer kunnskap om bygdas historie, styrket vår identi
tet som vålersokninger og inspirert oss til å tenke framover 
på hvordan vi ønsker vålersamfunnet skal utvikle seg videre. 
Fortid, nåtid og framtid er tre hovedperspektiver både for vårt 
eget jubileum og for den større sammenhengen det inngår i 
gjennom Nasjonaljubileet Norge i 1000 år, tusenårsminnet for 
slaget på Stiklestad i 2030. 

Dette nummeret av Menighetsbladet inneholder glimt både 
fra arrangementer knyttet til jubileet og annet som har skjedd 
i menighetene våre de siste månedene, og også andakt ved og 
intervju med Solveig Fiske, som nå trer av etter 16 år som 
biskop i Hamar bispedømme.

Etter at Gunhild Grønvold gikk bort sist vår, har Menighets
bladet vært uten redaktør. Jeg har tatt ansvar for å redigere de 
siste numrene av bladet, og også dette julenummeret. Vi håper 
nå å få på plass en redaksjonsgruppe som kan sikre at  bladet 
fortsetter å komme ut. Vi legger nå opp til fire nummer i året; 
det neste kommer til påske. Det er vårt inntrykk at både folk 
i bygda og mange utflyttede vålersokninger setter pris på 
Menighetsbladet. Selv om mye informasjon nå formidles på 
hjemmesider og gjennom andre digitale fora, er det mange 
som foretrekker å få et blad i hånda. Bruk gjerne giroen som 
er vedlagt og vær med og støtt Menighetsbladet med en liten 
gave. 

Vi ønsker alle lesere en velsignet julehøytid og alt godt for det 
nye året.

Med vennlig hilsen 
Redaksjonen ved Einar Vannebo

Kjære leser

ABONNEMENT 2023
Det koster mye å produsere menighetsblader,  
så vi er avhengig av innbetalinger fra dere for  
å produsere blader i fremtiden! 

Abonnement for innenbygds er kr 200,-. 
For utenbygdsboende kr 250,-, før på navn og 
adresse, eventuelt også adresseendring. Vi er 
også veldig takknemlige for pengegaver til 
menighetsbladet! Innbetalingen kan skje via 
vipps nr 625395 (du kan skanne QR-koden) 
eller til konto 1913.28.04489.

Husk å merke innbetalingen med navn 
og adresse ved bruk av giro.
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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 26. november kl.11.00 – 13.00
2023:
Våler kirke 18. februar  kl. 1100 – 13.00
Våler kirke 18. mars  kl. 1100 – 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».

KIRKEBOK 4-ÅRINGENE
Det blir utdeling av kirkebok til 4-åringene søndag  
4. desember kl 11.00. Invitasjon kommer i posten.

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

LYS VÅKEN 
For alle 10-åringer i Våler og Åsnes. Vi skal ha en 
spennende samling til våren med aktiviteter. Søndag 
er det felles gudstjeneste for hele familien. Invitasjon 
kommer i posten.

TÅRNAGENTHELG
Det blir sendt invitasjon til 8- og 9-åringene til 
 tårnagenthelg med mange spennende aktiviteter i 
Våler kirke. Invitasjon kommer i posten.

TWEENS
Er et opplegg for 11- og 12-åringer i Våler og Åsnes 
med morsomme aktiviteter, samling og bevertning. 
Informasjon om tid og sted kommer i posten.

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.

Konfirmantundervisningen startet den 
17. september med en pilegrimsvandring  
fra Haldammen til Gravberget kirke. Vi 
var veldig heldige med været, det var et 
mildt høstvær og vi fikk en fantastisk 
god tur. 

Etter turen kjørte vi til Risberget hvor 
vi ble servert middag før vi feiret guds
tjeneste.

På søndagen den 18. ble konfirmantene 
presentert for menigheten i Våler kirke. 
I år består gruppa av 24 flotte konfir
manter, og det blir veldig hyggelig å bli 
bedre kjent med dem i tiden fremover!

Nye konfirmanter



Vålermenighetsblad4

Ny biskop 
Når dette leses, er det klart hvem som blir ny biskop i Hamar 
bispedømme. Tilsettingen skjer i Kirkerådets møte på Hamar 
10.-11. november. Valget står mellom prost Ole Kristian Bonden 
i Elverum, sokneprest Hege Fagermoen i Fredrikstad og prost 
Tor Even Fougner i Lillehammer. Disse tre gjenstår etter en 
omfattende og langvarig prosess, som begynte med vurdering 
av over 90 navn som ble spilt inn av alle som ønsket det. 
Bispedømmerådet slanket så denne lange listen ned til fem 
navn, de tre nevnte samt Raag Rolfsen og Margunn Sandal. 
Etter den rådgivende avstemningen der 235 stemmeberettigede 
instanser deltok, bl.a. også menighetsrådene i Våler og 
Gravberget, stod Bonden, Fagermoen og Fougner igjen. I neste 
runde vil bispedømmerådet i Hamar avgi stemme, de øvrige 
biskopene vil komme med uttalelser og de tre kandidatene 
vil innkalles til intervju med Kirkerådets arbeidsutvalg. Ut fra 
en helhetsvurdering på grunnlag av alle disse avstemningene 
og uttalelsene vil så Kirkerådet avgjøre hvem som blir vår nye 
biskop.

I skrivende stund er jeg akkurat begynt på de siste ukene 
som biskop.  
 Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle møte
punkt rundt om i Hamar bispedømme. Jeg ser for meg 
mange ansikt og bærer med meg mange varme håndtrykk 
fra ulike situasjoner. Hjertelig takk og alt godt videre!

FRED PÅ JORDEN!  
Vi lengter etter nettopp det som den himmelske hærskare 
sang den første julenatt: 

Ære være Gud i det høyeste,                                                                                              
og fred på jorden                                                                                                        
blant mennesker Gud har glede i!

Vi har ei tid som er preget av uro over den spente krigs
situasjonen i Europa og usikkerhet inn mot hva fortset
telsen blir. Jeg kjenner at engelens ord om «Frykt ikke» 
og englekorets sang og bønn om fred på jord, berører et 
ønske, en drøm og et håp som inspirerer til å tro på og 
arbeide for rettferdighet og fred.  
 Sangen på Betlehemsmarkene viser vei til å se Gud i 
krybben. Evigheten strømmet inn i det øyeblikket barnet 
ble født. Og Jesu fødsel setter i gang en bevegelse som 
aldri har opphørt.  
 Barnet som ble født, er et håp og en kjærlighet. Alle 
som har holdt et lite nyfødt menneske i hendene, vil 
kunne gjenkjenne dette. Det er nært og stort, vakkert og 
meningsmettet. Våre erfaringer blir satt i et svimlende 
perspektiv i møte med fødselen i Betlehem og englesangen 
om fred på jord. Det løfter alle nyfødte barn opp mot 
himmelen og inviterer til å realisere håpet, drømmen og 
bønnen om fred på jord.  
 Jesusbarnet er en liten knopp som er sprengfull av 
håp, også i dag.  
 Med juleevangeliets grensesprengende kraft åpnes 
livets kilder og framtidshåp for alle mennesker, og Kristi 
kjærlige lys holder oss fast i fremtid og håp for livet her 
og i evigheters evighet. 

Velsignet julehøytid!

Solveig Fiske

juleandaktBiskopens

Kirkevergen – takker for seg

Jeg vil takke så mye for 10 flotte år på kirkekontoret.  Fra 1. 
mars neste år går jeg av med AFP og blir pensjonist. Ikke helt 
pensjonist da, for jeg kommer fortsatt til å jobbe som fast verge 
for Statsforvalteren i Innlandet og  Oslo-Viken. Et viktig og 
meningsfullt verv for de mest sårbare i samfunnet.
 Det å ta farvel med gode arbeidskollegaer som jeg setter 
stor pris på, er vemodig. Jeg er takknemlig for å ha tatt del 
i dette fellesskapet   som de raust har gitt meg.  Vi har alle 
hatt et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø som innebærer 
oppmuntringer og støtte for hverandre.   
 Viktige oppgaver som kirkeverge har vært å utføre de 
oppgaver som følger av lovverk, vedtak og bestemmelser. 
Fellesrådet har blitt holdt løpende orientert både når det gjelder 
økonomi, personell, planer og fremdrift. En god økonomistyring 
og gode økonomiske kontrollfunksjoner har også vært viktig. 
 Andre oppgaver har vært å ha ansvaret for kirkegårds-
driften og utført tilsyn med forvaltning av kirker og kirkegårder. 
Helse/miljø /sikkerhet er også et viktig område som jeg har hatt 
ansvar for.
 Det har vært spennende år når det gjaldt fremdriften 
med bygging av ny kirke i Våler.  Viktige milepæler ble nådd. 
Jeg satte stor pris på å få være med på dette spennende 
byggeprosjektet fra dag til dag, og til kirken stod ferdig og ble 
innviet i mai 2015. 
 I løpet av disse 10 årene har jeg hatt gleden av å møte 
et utall interessante, engasjerte og ikke minst hyggelige 
mennesker på kirkekontoret og på gravplassene av pårørende 
og frivillige.
 Frivillige gjør en viktig jobb for kirkene, og blir også i 
fremtiden en viktig ressurs.  Det er viktig å få det beste ut av 
de frivillige, og de som sitter i menighetsråd og fellesråd til 
menighetens beste.
 Jeg har hatt en indre motivasjon og hjerte for det som 
foregår i kirken som gjorde at jeg sa ja til kirkevergejobben. Nå 
takker jeg for meg og overleverer stafettpinnen videre.
        
Marit Kilen
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Når ble du ansatt som biskop? Hvordan ble du mottatt i 
bispedømmet? 
– Jeg ble vigslet til biskop i Hamar domkirke 17.  
desember i 2006. Da kom jeg fra stillingen som 
personal sjef ved Hamar bispedømmekontor etter 12 år 
som sokneprest i Løten.  
 Jeg opplevde å bli tatt imot med tillit, vennlighet og 
raushet.

Hadde du et motto og en programerklæring ved til
tredelsen?
– Jeg hadde med meg et ønske om å formidle evangeliet 
slik at mennesker kjenner at det berører og gir styrke 
og håp. Jeg hadde, og har et motto: «Ei kirke for alle». 
Altså ei kirke som er til stede i lokalsamfunnet, ei folke
kirke. Jeg har ofte brukt lignelsen om sennepsfrøet som 
Jesus fortalte til å fargelegge dette. Lignelsen forteller om 
frøet som blir til ei stor plante, et tre med greiner der det 
er god plass for fuglene.
 Dette kommuniserer godt med Hamar bispedømme 
sin visjon: Hellige rom for alminnelige liv. Visjonens 
formuleringer sier at folkekirka tar utgangspunkt i folks 
alminnelige liv og inviterer til å forstå og tolke livet i 
lys av evangeliet om Jesus Kristus. Å ta utgangspunkt i 
menneskers alminnelige liv med lengsler og behov er en 
programerklæring: midt i folks liv skal kirka være, for å 
vise at Gud er der også.  

Hvilke utfordring og oppgaver møtte deg i eget bispe
dømme, eller i hele kirkeNorge?
– Den første utfordringen var å likestille heterofilt og 
homofilt samliv også med en rituell handling i kirken.  
Jeg ga min støtte til kjønnsnøytral ekteskapslov som 
kom i 2008.  Fra første februar i 2017 ble likekjønnede 
ønsket velkommen til ekteskapsinngåelse foran alteret, 
og ett minutt over midnatt ble det første homofile paret 
viet her i landet, i Eidskog kirke. Det kjennes naturlig at 
det første ekteskapet med to av samme kjønn ble inngått 
her i Hamar bispedømme. 
 Flere av våre biskoper har vært med å rydde vei slik 
at kirken nå fremstår som en åpen folkekirke; Kristian 
Schjelderup og Georg Hille i innsatsen for kvinners pre
stetjeneste.  Og ikke minst Rosemarie Köhn som også 
huskes for sin kamp for likestilling og deriblant homofi
les rettigheter. Det var banebrytende da hun gjeninnsatte 
Siri Sunde i tjeneste i februar 1999 etter at Sunde i 1997 
hadde inngått partnerskap mens hun var i tjeneste som 

kapellan i Nordre Land, og som en følge av det ble per
mittert i stillingen. Og endelig, i 2017, er alle kirkedørene 
i vårt bispedømme åpne for alle som ønsker å gifte seg i 
kirken. Jeg er glad for at dette skjedde på «min vakt».
 En av de største endringene i kirken i min periode 
er at vi ikke lenger har en statskirke, men en grunnlovs
forankret folkekirke. Den nye loven om trossamfunn 
innebærer mange muligheter for samarbeid og samhand
ling i et livssynsåpent samfunn. For vi lever i et samfunn 
i endring. Befolkningen endrer seg både i by og bygd, og 
vi får flere med ulik etnisk bakgrunn. Det fordrer åpen
het, gode kulturmøter og dialog om identitet, kultur og 
religion. Spennende!
 Gjennom medlemsundersøkelser vet vi at kirken 
står sterkt i Hamar bispedømme. Sju av ti innbyggere er 
medlem i Den norske kirke og tallene er veldig stabile. 
Undersøkelsene viser også at kirkebyggene er viktige for 
folk. 
 Det har skjedd viktige endringer og framskritt i 
Den norske kirke de siste tiårene. Men livsvilkårene for 
mennesker med LHBT+identitet er et samfunnsspørsmål 
langt ut over Den norske kirke. Jeg har derfor forsøkt å 
bære engasjementet også ut over det indrekirkelige ved 
å søke allianser hos politikere, samfunnsinstitusjoner, 
organisasjoner, hos andre kirker og trossamfunn og på 
tvers av landegrenser.
 
Kjernesaker i din tid som biskop.
– En av kirkens viktigste oppgaver er å peke på at urett 
angår oss alle. Kirken må velge ståsted ved å se den 
enkelte – og bekrefte deres verd. Derfor har jeg hatt et 
stort engasjement for menneskeverd og rettferdighet.
 Likestilling og likeverd i kirke og samfunn har også 
alltid vært viktig for meg. Dette engasjementet har jeg 
hatt med meg inn i bispegjerningen. Det er preget av at 
jeg ofte tenker på hvordan Jesus møtte mennesker med 
respekt og at møtene førte i livets retning.  
 «Urett angår oss alle» speiles også i mitt engasje
ment for  papirløse flyktninger, asylbarna og kvinner 
som utsettes for vold. Blant annet er jeg Den norske 
 kirkes representant i styringsgruppen for kampanjen 
«Rød knapp  Stopp vold mot kvinner» og jeg har tid
ligere vært styreleder i Vake kirkelig ressurssenter mot 
seksuelle overgrep. 
 Vil vi være en kirke som bringer håp, og forkynner 
budskapet om den store gleden for alt folket, må vi våge 
å nærme oss menneskers livserfaringer. 

Avskjed med biskop Solveig 
Intervjuet er gjort av redaktør i Løten menighetsblad, Amund Sigstad
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Hva har du vært mest fornøyd med? Hva har gledet deg 
mest?
Da vil jeg trekke fram visitasene der jeg har møtt folk 
i alle aldre. Det har vært til stor glede og inspirasjon. 
Uansett hvor jeg er, også i andre anledninger møter jeg 
folk som er engasjerte og glade i kirka si. Dette gjen
speiler seg også i medlemsundersøkelser. Det er sterkt å 
oppleve dugnadsinnsats, iherdig og planmessig vedlike
hold, og jeg vil også si: sorgen når en kirke brenner. 
 I løpet av min periode har trosopplæringsreformen 
blitt innført over hele landet. Den har gitt oss mulighet 
til å skape gode aktivitetstilbud og møteplasser for barn 
og unge i lokalsamfunnet.
 Jeg vil også trekke fram gode samarbeid på tvers 
med ulike samarbeidspartnere. Slik har vi fått til større 
satsinger i forbindelse med bokåret, ved olsok og nå 
som arrangement på veien til Nasjonaljubileet 2030. 
 I kirken kommer vi ofte i berøring med folks følel
ser. Da har jeg ofte opplevd hvordan sang og musikk 
kan nå inn, forsterke glede og lindre sorg. Jeg har stor 
glede av musikken, møtene med utøverne og få oppleve 
betydningen musikken har. Det er en stor glede hver dag 
å tenke på hvordan kirkemusikerne våre og alle andre 
av kirkens ansatte legger til rette og gjør sitt beste for at 
folk skal få gode opplevelser i møte med kirkas tilbud 
og aktiviteter. 

Saker eller forhold som du gjerne ville hatt ugjort?
– Kirka skal være et sted hvor folk skal kunne komme 
med livene sine. Da er det viktig at folk har tillit til 
 kirkens øverste ledelse. Som biskop er jeg ikke alene. 
Det er svært gode fagpersoner på ulike fagfelt som er 
knyttet til bispedømmekontoret og Den norske kirke 
sentralt. Også i bispekollegiet har jeg gode folk jeg kan 
ta opp krevende saker med. 

Det er ingen ting jeg angrer på, men noen ganger har 
jeg tenkt at ting kunne vært sagt eller gjort på en annen 
måte. Det betyr ikke så mye så lenge det ikke går ut 
over noen, men kan ta fokus bort fra det jeg egentlig 
ønsker å formidle.

Vi har registrert at nye utfordringer og krav dukker opp 
til siste arbeidsdag.  Er dette krevende å håndtere på 
slutten av din  periode som biskop?
– Jeg vet ikke akkurat om at det er noe spesielt nå ut 
over at det arbeides med framtidig kirkelig organisering. 
Av og til kan det være debatt om saker slik som om 
Teater Innlandets oppsetning nå i høst, men det fører til 
ordskifte som jeg opplever er viktige og nødvendige mer 
enn krevende. 

Har du noen gode råd til din etterfølger? Hvilken kurs 
ønsker du at den nye biskopen skal ta?
– Nei, jeg har ingen råd å gi her. Det kan tenkes jeg kan 
kviskre noen råd direkte til den nye biskopen. Jeg ser 
med forventning fram til at en ny biskop skal begynne. 
Jeg er trygg på at vi får en framoverlent og god biskop!

Har du noen forventninger til din nye livssituasjon? 
– Jeg håper å kunne dyrke vennskapets gleder og mulig
heter. Kanskje gå på kafè på en vanlig hverdag og ikke 
minst ha mer tid til barnebarna og familien ellers. 

Ser du og din familie fram til å flytte tilbake til Løten? 
– Vi ser fram til å ta i bruk huset vårt som har vært 
utleid. Det blir rart å flytte fra Hamar og det gode 
bomiljøet vi har hatt stor glede av i Olav Myntmesters 
gate. Nå ser vi fram til nye dager i Sletmoveien. 

I 2023 skal vi velge nye menighetsråd og nytt bispedømmeråd. 
Som medlem i rådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene 
og utfordringene i kirka di.

Menighetsrådet leder kirka der du bor. Oppgavene er veldig varierte 
innen tema som miljø og rettferdighet, musikk og gudstjeneste, barne- 
og ungdomsarbeid, jus og forvaltning osv. 
Gjennom arbeidet i rådet kan du bruke talentet ditt, bli kjent i 
nærmiljøet, legge til rette for kirka som kulturarena eller møteplass for 
barn og unge. Mulighetene er mange.

Still til valg, eller oppfordre noen du kjenner til å stille.
Ta kontakt med menighetskontoret innen 1. februar.
Du leser mer om kirkevalget her: www.kirken.no/valg

Hva slags kirke vil du ha?
Nå kan du være med å påvirke!
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Velkomstord  
til Jóna
Søndag 2. oktober 2022

Høstens farger
kler dal og li,
våt etter regnet 
er ennå skog og sti.

I kirken vi samles,
møter vår nye prest.
Med røtter tilbake
fra Sagaøya langt
der ute i nordvest.

Nå Jóna langt på vei 
ekte solung er.
Bosatt seg i Grue,
tilstrekkelig nær.

Føyer seg inn
i rekken av de mange
som forut kom og gikk,
før hun kall til tjeneste 
her i Våler fikk.

En ny medvandrer,
hyrde og veileder,
med sin egen stil
i vår menighets liv. 

Men budskapets 
dybde og ramme 
er alltid det samme:

Guds kjærlighets
mysterium i Jesus Krist.
Han som selv er Ordet,
har Livets brød – sant og visst.

Sammen går vi videre, 
i gode og glade dager,
men òg når sorg
eller tvil oss gnager.

Framtida er Guds,
framtida er vår.

Steinar Bråten

Avskjed og innsettelse
Søndag 25. september var det avskjedsgudstjeneste for nylig 
 pensjonert sokneprest Einar Vannebo. Dette var samtidig festival-
gudstjeneste for orgelfestivalen og høsttakkefest, så kantoriet bidro 
med vakker sang og bygdekvinnelaget hadde pyntet kirken med 
 markens grøde og stod for kirkekaffen. 

Våler er i en lykkelig situasjon i en tid med prestemangel, for allerede 
søndagen etter, 2. oktober, ble den nye soknepresten, Jóna Lovisa 
Jonsdottir, innsatt i tjenesten. Prost Trine Færevåg deltok ved begge 
gudstjenestene, og det ble båret fram flere taler både til gammelpres-
ten og nypresten.
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14. oktober kom flyttebilen, og dermed var en epoke 
over, ikke bare for meg personlig, men for Prestegården 
som institusjon i Våler. Opplysningsvesenets fond 
(OVF), som eier prestegårdene, har bestemt at Preste-
gården nå skal selges på det åpne marked. Fram til 
2015 hadde prestene boplikt, dvs at de måtte bo i sok-
net. Da var kirken ved OVF eller kommunen pliktig 
til å stille bolig til rådighet. Etter at boplikten ble opp-
hevet, står det presten fritt å bo der han/hun/ønsker, og 
prestebolig stilles bare til disposisjon i særskilte tilfeller.
Når presten i Våler nå ikke lenger skal bo i Preste-
gården, settes det punktum for en 170 år lang historie 
og tradisjon. 

Fram til 1848 var Våler anneks under Hof, og der-
etter i fem år under Åsnes. Da bygda i 1853 ble eget 
prestegjeld og fikk egen prest, ble Nordgården Østre 
Eid prestegård, og nytt våningshus ble bygd i 1855 
som bolig for presten. Siden den gang er det 14 prester 
som har bodd i Prestegården: Nicolai Gerhard Berg, 
Frithjof Malthe Sørensen, Christen Brun, Thor Odland, 
Ole Ramberg, Fredrik H.A. Winsnes, Oscar Michelsen, 

Nils Hov, Evald Didriksen, Cato Kristiansen, Gunnar 
Skavoll, Reidun Rakotonirainy, Ingfrid Norum og Einar 
Vannebo. 

Opprinnelig var det inntekten fra prestegården som 
var prestens lønn. Som regel var det en forpakter som 
hadde ansvaret for driften av selve gårdsbruket, og slik 
var det i Våler også. Etter hvert ble jord- og skogvei 
frasolgt, mens våningshuset ble beholdt som preste-
bolig. Når presteboligen nå også avvikles, markerer det 
slutten på en epoke. Prestegården var så mye mer enn 
en bolig for presten. Her lå kirkekontoret fram til slut-
ten av 80- tallet, og huset har også vært samlingssted 
for møter og tilstelninger for konfirmanter, menighets-
råd, forening er og andre. Da vi hadde temakveld om 
Prestegårdens historie for et par-tre år siden, var til-
strømningen stor, og stuene var fylt av folk som hadde 
minner fra besøk på gården. Selv om presten nå ikke 
lenger skal bo på gården, vil den nok ennå i lange tider 
gå under navnet Præstgar’n blant vålersokninger.

Einar Vannebo

Farvel til Prestegården
Det er med et visst vemod jeg har pakket og forberedt utflytting fra Prestegården 
i Svennebyvegen, der jeg har bodd og stortrivdes de siste 5,5 årene. 

I forbindelse med festgudstjenesten for 1000-årsjubileet var alle vålerprester som fremdeles lever, invitert og til stede. 
Etter gudstjeneste og kirkekaffe inviterte jeg dem til prestegården, og vi fem som var samlet, representerte til sammen 
44 års botid i Prestegården. Fra venstre: Gunnar Skavoll, Reidun Rakotonirainy, Einar Vannebo, Ingfrid Norum og 
Cato Kristiansen.
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Min salme
Denne gangen er det vår nye sokneprest,  
Jóna Lovisa Jonsdottir, som velger salme. 

Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv 
fra kilder utenfor oss selv.

Alt godt, til vårt og andres vel, 
er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, 
vår bare kvist skal skyte knopp!

Vi løfter våre hender opp
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne!

La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!

Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst
med frukt vi ikke selv kan se.

Din nådes skaperverk skal skje
i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom,
ta bolig i vår fattigdom!

Tekst: Svein Ellingsen 1975
Melodi: Trond H. F. Kverno 1975

Denne salmen valgte jeg som innsettelsessalme. 
Jeg synes den er så fin, både melodi og tekst. 
 Jeg tror Gud er kilden til alt godt, og at vi der-
for må snakke med Gud for å få påfylling på våre 
liv. Jeg har også flere ganger opplevd hvordan Gud 
gir styrke i mine svakeste stunder. Det har gjort at 
jeg ikke er så redd  lenger, jeg vet at selv om ting er 
vanskelige, vil det med tiden ordne seg – og kan-
skje til og med bli til noe godt. 
 Jeg mener at vi mennesker er Guds hender her 
på  jorden. Derfor synes jeg bildet som tegnes opp 
i salmen av  hender som får blomst og blader for å 
så bære frukt til legedom for andres sår er så fin.
 Vi mennesker trenger hverandre og verden blir 
så mye bedre hvis vi møter hverandre med varsom-
het,  barmhjertighet og kjærlighet.  

Gud velsigne deg!

Vålerkveld
Søndag 23. oktober var det vålerkveld med flott konsert 
ved lokale utøvere, som enten bor eller kommer fra 
Våler. På repertoaret stod tradisjonsmusikk fra bygda og 
egenkomponerte stykker. Et par lokale poeter presenterte 
også sine dikt. Det var Arne Moseng som hadde ideen til 
dette arrangementet, og som hadde gjort det meste av 
forarbeidet. Kvelden, som samlet over 400 tilhørere, ble en 
mektig demonstrasjon av all den kreativitet som finnes i 
Våler.

Jegermesse i Risberget
Tradisjonen med jegermesse i Risberget holdes i hevd. 
Jegermessa er en høsttakkefest for det skog og mark gir 
oss, og kirkesalen var vakkert pyntet med elghorn, soppkurv 
og tyttebærspann. Folkemusikere fra Sørskogbygda bidro 
med lokal tradisjonsmusikk, og Arbeidsutvalget bød på 
velsmakende elghakk i Samfunnshuset etter messa.
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Et tusenårsjubileum gjør det naturlig å se seg tilbake, 
men forplikter også til å se framover. Etter 1030 var det 
ikke lenger spørsmål om Norges eksistens, men sam-
talen om hva Norge kan og bør være har pågått siden. I 
dagens samfunn med stort mangfold og i rask endring, 
er denne samtalen viktigere enn noen gang. Vi ønsker å 
bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunn-
skapsløft og legge til rette for samtaler knyttet til spørs-
målet om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva 
Norge skal/bør være. I dette arbeidet er ungdommens 
stemme en av de viktigste å løfte fram.
 Ungdommens Hærpil er et slikt prosjekt, og gjen-
nom jubileumsstafetten frem mot Nasjonaljubileet på 
Stiklestad i 2030 vil forhåpentligvis ungdom over hele 
landet få delta med sin stemme.
 Hva er en Hærpil? En hærpil er ifølge historiske 
tekster en budstikke, og begrepet ble tatt i bruk under 
Hundorp sin 1000-års feiring i 2021. Sør-Fron ung-
domsskule lot seg inspirere av et sitat fra Snorresaga 
da de utformet pila. Der heter det: Da Dale-Gudbrand 
får høre at kongen Olav Haraldsson er på veg nedover 
dalen, ”[…] skar han hærpil og stevnet alle dølene til å 
møte ham på den gården som heter Hundorp.” 
 Dersom en fikk en hærpil sendt mot seg, var det 
bare å stille opp og ta del. Det kunne være et møte, et 
ting eller en kamp. Historien i Snorresaga sier også at 
kongens menn klarte å overtale gudbrandsdølene til å ta 

kristendommen og gi avkall på den gamle trua. Denne 
hendelsen er kjent som ”klubbeslaget”.

Ungdommens Hærpil skal være ungdom sin stemme
Piloten i Våler er et samarbeid med Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter, Nansens Fredssenter og WEXFO (World 
Expression Forum), Våler barne- og ungdomsskole, 
Opplysningsvesenets fond, Innlandet fylkeskommune og 
Heiaklubben med kunstner Ingunn Dybendal fra Flisa. 
 Nansens Fredssenter og WEXFO vil gjennomføre en 
pilot om Ytringsfrihet ved Ungdomstrinnet i Våler. Her 
vil fokus være å skape et trygt samtalefelleskap i klasse-
rommet, samt gi elevene mulighet til å ytre seg via kunst 
og kultur.

Vi ønsker med dette:
 – Å gjøre elevene tryggere, slik at flere ungdommer 
våger å ytre seg både i klasserommet og i den offentlige 
debatten
 – Å gi lærerne praktisk redskaper som kan hjelpe 
dem i å ivareta ytringsfriheten og håndtere de vanskelige 
samtalene i klasserommet.

Veggmaleri i Våler
Kunst (av alle slag) er en god døråpner for å kunne 
utrykke seg, samtale, føle, osv. Samtidig skaper det 
synlig resultat som blir stående igjen i lokalsamfun-

Hærpilene per september 
2022. F.v. Stig Fossum, 
Opplysningsvesenets fond, 
Katinka Schjerven Eriksen 
Våler kommune, Christian 
Semb og Borghild Lundeby, 
Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter og Bjørn K. 
Sletten, Sør-Fron kommune. 
Foto:Mariann Bjelle

Våler er pilot for prosjektet 
Ungdommens Hærpil 
Våler 1000 år har gjennomført mange gode og spennende opplevelser 
så langt i 2022, men enda gjenstår det viktige prosjekter. 
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 På åpningskonserten fikk vi et gjenhør med Henning 
Sommerro som tidligere har gjestet festivalen, da med 
konsert i Gravberget kirke. Denne gangen holdt han 
konsert i Våler kirke sammen med saksofonist Olav 
Slagsvold og Våler kantori dirigert av Daniel Bjørlo.
Videre fulgte konsert med organist Inger Lise Ulsrud og 
Clare Farr på basstrombone. Førstnevnte har også tidlig-
ere spilt i Våler, blant annet på innvielseskonserten av 
Renschorgelet da det var nytt. 
 Vi fikk så oppleve en intim konsert i Gravberget 
kirke med Per Arne Glorvigen på bandoneon og den 
argentinske gitaristen, Pablo Martorelli.
 De siste par festivalene har vi ikke kunnet tilby egen 
konsert for barn og unge, men på årets festival kunne 
vi igjen invitere til orgel for de unge. Hele 1.-4. trinn 
på barneskolen var samlet for å høre Elverums kantor 
Ole Andreas Fevang spille musikk fra barne-tv. Her fikk 
de høre eldre melodier fra barnetimen for de minste på 
radio til dagens barne-tv, og barna sang med på flere av 
melodiene. 
 Elverum storband med sangsolister Anne Karin 
Odden og Terje Roaldstveit, og i samspill med kantor 

Daniel Bjørlo, fylte kirken med mektige toner i konser-
ten for storband og orgel. Storbandet har også tidligere 
holdt konserter i Våler kirke.
 Siste festivalhelgen feiret vi festgudstjeneste og 
høsttakkefest, og kirken var i den anledning pyntet av 
Bygdekvinnelaget. Her deltok Våler Kantori og trompe-
tist Peder Øiseth. Dette var også avskjedsgudstjeneste 
for Einar Vannebo, og det ble dermed en stor kirkekaffe 
etter gudstjenesten med flere taler og gaveoverrekkelser. 
 Festivalen avsluttet med en fin, og variert festkon-
sert. Seniorkoret, for anledningen dirigert av Rolf Pas,  
sørget for flott korsang akkompagnert av Daniel Bjørlo 
på piano og bassgitar. Bjørlo spilte også orgelmusikk av 
Bach og Guilmant, og strykekvartetten Sostenuto med 
unge strykere, deriblant to av Pas-barna, spilte musikk 
av Grieg. 
 Arrangementskomitéen bestående av Yngve Astrup, 
Anne Sofie Hynne, Einar Vannebo og Daniel Bjørlo, er 
godt fornøyd med årets festival, som også har inngått 
som del av 1000-årsfeiringen.
        
Daniel Bjørlo 

net etter at prosjektet er gjennomført. Kunst er også 
godt egnet til å formidle ungdommens tanker og 
engasjement. For pilotprosjektet i Våler er det inngått 
samarbeid med illustratør og billedkunstner Ingunn 
Dybendahl, slik at samtalene skal ende opp i et kunst-
nerisk uttrykk. 
 Våler kommune har satt av en utvendig 30 meter 
lang vegg ved Olavskilden som de ønsker å bruke til 
prosjektet. Helga 18.-19. november skal det være en 

samling på prestegården der undommene sammen med 
Dybendahl lage en modell av kunstverket. Kunstverket 
skal overføres på veggen ved stien til Olavskilden våren 
2023. 
 Mål for piloten Ungdommens Hærpil – Våler i 1000 
år er å få erfaringer som kan utvikle prosjektet videre i 
årene fram mot 2030. 
       
Katinka Schjerven Eriksen

Orgelfestivalen
I løpet av september ble det også i år arrangert 
orgelfestival i Våler, denne gangen uten korona-
restriksjoner. 
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Juletrefest  
i Risberget
Da er det igjen tid for den årlige Juletrefesten 
i Risberget.

Lørdag 7. januar klokka 16.00 inviterer 
"Risbergsnissene" store og små til en tradisjo-
nell juletrefest i Risberget samfunnshus, med 
gang rundt juletreet, underholdning, bevert-
ning med vår "berømte" kakao, utlodning og 
selvfølgelig besøk av nissene...

Vi syns det er veldig hyggelig hvis gjestene tar 
med et fat med smørbrød eller kaker.

Arr. AU og idrettslaget i Risberget

For 43. gang 
i Våler kommunelokale
24. – 26. nov. 2022 

Torsdag 24. nov.  
kl 11.00 – 17.00
Kl 11.00 Åpning
Kl 17.00 Aftentrekning

Fredag 25. nov.   
kl 11.00 – 18.00
Kl 11.00 Vi åpner dørene igjen!
Kl 18.00 Aftentrekning                                               

Lørdag 26. nov.   
kl 11.00 – 15.00
Kl 11.00 Vi åpner dørene – siste dag!             
Kl 15.00 Aftentrekning og hovedtrekning.

Salg av håndarbeidsprodukter, julebakst, 
loddsalg og kafé.

Alle besøkende på vår messe kan ved 
å skrive seg inn én gang, være med på 
 trekning om et weekend-opphold på 
Venabu Fjellhotell.

Fortell litt mer om deg selv, Stian. 
– Jeg gikk på Hasla skole, men siden 
jeg er døv, fikk jeg også en del av 
min skolegang på døveskole i Oslo. 
Senere har jeg også gått på skole i 
Sandefjord og i Ål i Hallingdal, og 
jeg har nå nettopp tatt fagbrev i 
kontoradministrasjon med tilleggs-
kurs innenfor lønn.

Har du hatt mange jobber?
– Jeg har hatt ulike korttidsjobber, 
både her i Våler og andre steder. Jeg 
har bl.a. jobbet i Posten Norge og 
på IKEA, og jeg har jobbet i kirken 
i flere omganger. De siste tre som-
rene har jeg klippet gress på kirke-
gården. Nå som jeg er ferdig med 
fagbrevet, er jeg på utkikk etter noe 
mer fast, gjerne innenfor personal-
administasjon.

Hvilke oppgaver har du hatt på 
 kirkekontoret?
Jeg har jobbet en del med rydding 
og arkivering og også med digitali-
sering, i og med at hele arkivet nå 
skal legges inn på data. Det har vært 
varierte oppgaver som har gitt meg 
mye verdifull erfaring.

Hvilke utfordringer møter du som 
døv i arbeidslivet?
Generelt har folk for lite kunnskap 
om døve og derfor også mange 
fordommer. En døv kan utføre de 
samme oppgaver som en hørende, 
men trenger bare noen ekstra hjelpe-
midler, og disse er tilgjengelige gjen-
nom NAV og Norges Døveforbund. 
NAV stiller bl.a. tegnspråktolk til 
rådighet. Ellers kan mye også kom-
muniseres skriftlig og med kropps-

språk. Når man snakker med en 
døv, er det også viktig å henvende 
seg direkte, ikke gjennom tolken. Jeg 
er ganske god til å lese på munnen 
til folk. I stedet for å ha fokus på 
hindringene, synes jeg det er viktig 
viktig å være åpen og se muligheter 
for at døve kan integreres godt i 
arbeidslivet.
      
Einar Vannebo

En prat med Stian
I sommer og høst har Stian Rusten jobbet en del på kirkegården og 
kirke kontoret. Stian er 33 år gammel og vålergutt, oppvokst i Ranum. 

Kirkens Julemesse

Velkommen !

Takk for dugnadsinnsats
Vi vil få takke alle dere flotte mennesker som har bidratt til at Risberget 
igjen har blomstret. Det er et stort dugnadsarbeid som har blitt utført på 
ymse arenaer det siste året, så tusen takk for at dere er så lette å spørre 
om hjelp. Ingen nevnt, ingen glemt. Vi setter STOR pris på dere!

Arbeidsutvalget, idrettslaget 
og kulturhistorisk forening i Risberget
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VIL DU ANNONSERE HER?
ta kontakt med Steinar Sandnæs, TLF 909 99 733

VIL DU ANNONSERE HER?

ta kontakt med Steinar Sandnæs

TLF 909 99 733

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 • Løten 620 06 240

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

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

V VS

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

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

T: 62 94 91 00

E: epost@gruesparebank.no
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VIL DU ANNONSERE HER?
ta kontakt med Steinar Sandnæs, TLF 909 99 733

VIL DU ANNONSERE HER?

ta kontakt med Steinar Sandnæs

TLF 909 99 733

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 • Løten 620 06 240

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

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

VVS

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

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

2436 Våler • Tlf: 62 42 96 80
E-post: firmapost@attre.no • www.attre.no

T: 62 94 91 00

E: epost@gruesparebank.no
FLISA
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VIL DU ANNONSERE HER?
ta kontakt med Steinar Sandnæs, TLF 909 99 733
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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

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

2436 Våler • Tlf: 62 42 96 80
E-post: firmapost@attre.no • www.attre.no

T: 62 94 91 00

E: epost@gruesparebank.no
FLISA

Mob: 91 84 18 30
post@heidishushjelp.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

Flisa Stormarked  Tlf. 62 95 15 43
Åpent: manfre, 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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Karin & Eva
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FOTTERAPEUT

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
og Sheruan Abdelrahim

M.N.T.F.
Privatpraksis, Kaffegata, Flisa

Tlf. kontor 62 95 14 09

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)

blo Msterkort
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 

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

VIL DU ANNONSERE HER?

ta kontakt med Steinar Sandnæs

TLF 909 99 733
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Slekters gang
Døpte
Våler kirke 4. september
Gustav Syversrud Bakkevold
Walter Gunnar Gjerdrum

Gravberget kirke 11. september
Henrik Larsen Haugen

Våler kirke 24. september
Hannah Olastuen
Markus Bråtelund-Eide

Vigde
Våler kirke 1. oktober
Henriette Riseng og Bjarte Røysing

Døde
Else Marie Pedersen f 1944
Tone Ella Amundsen f 1940
Turid Håfjeld  f 1939
Solveig Marit Haltli f 1948
Reidar Skogli  f 1934
Gro Anita Sætherlien f 1972
Jens Ivar Jørgensen f 1936
Torolf Lerudsmoen f 1946
Svein Wingeng  f 1944
Jon Erik Elsetrønningen f 1947
Jan Åge Nymoen  f 1944 
Elin Charlotte Andersson f 1949

Vi takker hjerteligst familien for minnegaven vi fikk til 
gravlunden i Risberget i forbindelse med Leif Suréns 
bortgang.
Arbeidsutvalget i Risberget

Vi takker hjerteligst for minnegaven vi fikk i forbindelse 
med Gunhild Margrethe Grønvolds bortgang.
Våler Revmatikerforening

Vi takker hjerteligst for minnegaven vi fikk i forbindelse 
med Gunhild Margrethe Grønvolds bortgang.
Mental helse Våler

Hjertelig takk for all omsorg og vennlig deltakelse ved 
vår kjære Jens Ivar Jørgensen sin bortgang.  
Takk også for gaven til Våler omsorgsenter avd. C.
Familien

Vi takker hjerteligst for minnegaven vi fikk ved Turid 
Håfjelds bortgang.
Støtteforeningen ved Våler omsorgsenter

Takk

Våler Blomsterfond
Vi minner om salg av blomsterkort og postkort. 
Disse brukes som hilsen i forbindelse med dåp, 
konfirmasjon, vielse og begravelse. De er å få kjøpt 
på Kirkekontoret og i SpareBank1 Østlandet.

Våler kirke

Innviet 24. mai 2015 av biskop Solveig Fiske

Arkitekt: Espen Surnevik. Kunstner: Espen Dietrichson

Orgelet 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

Lør. 19. november kl 11 - 13 Våler kirke   Drop-in dåp.
Søn. 4. desember kl 11.00 Våler kirke
Søn. 4. desember kl 16.00 Gravberget kirke
Søn. 11. desember kl 11.00 Våler kirke
Søn. 25. desember kl 12.00 Våler kirke

2023:
Søn. 15. januar kl 11.00 Våler kirke
Søn. 29. januar kl 11.00 Våler kirke
Søn. 5. februar kl 11.00 Våler kirke
Søn. 5. mars kl 11.00 Gravberget kirke
Søn. 19. mars kl 11.00 Våler kirke
Søn. 2. april kl 11.00 Gravberget kirke
Lørd. 8. april kl 17.00 Risberget kirkesal
Søn. 9. april kl 11.00 Våler kirke

Det er anledning til å melde dåp digitalt. 
Se vår hjemmeside: www.kirken.no/vaalerisolor

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Ønske om dåp i 
Gravberget kirke eller 

Risberget kirkesal utover 
oppgitte datoer, kan 

avtales. Vi gjør 
forbehold om endringer 
på  gudstjenestelisten.

Takk og atter takk 
Jeg vil med dette takke for alle gode ord og vakre 
gaver jeg fikk under avskjedsgudstjenestene i 
Våler, Risberget og Gravberget. Jeg er overveldet 
og dypt takknemlig. Det har vært fem og et halvt 
fine og minnerike år. Som jeg har sagt ved flere 
 anledninger under avskjedsmarkeringene, bærer jeg 
Våler med meg i mitt hjerte. 
Einar Vannebo



KIRKEKALENDER

TIRSDAG 15. NOVEMBER
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Gudstjeneste.

LØRDAG 19. NOVEMBER
Våler kirke kl 11.00-13.00.  

Drop-in-dåp.

SØNDAG 20. NOVEMBER
Bergesiden grendehus kl 11.00. Gudstjeneste.

Takkoffer: menighetens diakonale arbeid. 

SØNDAG 27. NOVEMBER
Våler kirke kl 17.00. Lysmesse.

Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid.
Kirkekaffe.

SØNDAG 4. DESEMBER
Våler kirke kl 11.00.  

Gudstjeneste med utdeling
av 4- års bok 

Takkoffer: Hedmark søndagsskolekrets/ 
Menighetsarbeidet.

Kirkekaffe.

GRAVBERGET KIRKE KL 16.00. 
Adventsgudstjeneste.  

Vaaler Sangforening medvirker.
Takkoffer. Kirkekaffe.

SØNDAG 11. DESEMBER
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.

Takkoffer: Redd Barna.

SØNDAG 18. DESEMBER
Ingen gudstjeneste.

FREDAG 23. NOVEMBER
Våler omsorgssenter kl 11.00 

Julegudstjeneste i stua.
Vålertunet kl 14.00. Julegudstjeneste.

FREDAG 23. DESEMBER
Våler kirke kl 23.00 Midnattskonsert.

Dirigent Daniel Bjørlo.
Våler kantori med solister.

LØRDAG 24. DESEMBER
JULAFTEN

Gravberget kirke kl 12.00
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Risberget kirkesal kl 14.00
Takkoffer: Risberget kirkesal.

Våler kirke kl 16.00
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Etiopia.

Musikalsk innslag ved alle gudstjenestene.

SØNDAG 25. DESEMBER
Våler kirke kl 12.00.  Høytidsgudstjeneste.

Nattverd. Musikalsk innslag.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

LØRDAG 31. DESEMBER
Hof kirke kl 17.00. Nyttårsgudstjeneste.

2023
SØNDAG 1. JANUAR 

Våler kirke kl 17.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 

SØNDAG 8. JANUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 15. JANUAR
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.

Takkoffer.

TIRSDAG 17. JANUAR
Våler Omsorgssenter kl 11.00

SØNDAG 22. JANUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 29. JANUAR
Våler kirke kl 11.00. 

Vinterfestgudstjeneste.
Takkoffer.

SØNDAG 5. FEBRUAR
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.

Takkoffer.

SØNDAG 12. FEBRUAR 
Ingen gudstjeneste. Konfirmantene på 

konfirmanttreff på Lillehammer.

TIRSDAG 14. FEBRUAR
Våler Omsorgssenter kl 11.00

SØNDAG 19. FEBRUAR
Våler kirke kl 17.00.Gudstjeneste.

Takkoffer. 
Årsmøte i Våler menighet og samling for 

frivillige.

SØNDAG 26. FEBRUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 5. MARS
Gravberget kirke kl 11.00. Takkoffer. 

Årsmøte i Gravberget menighet.

SØNDAG 12. MARS
Vålertunet kl 17.00. Gudstjeneste.

Takkoffer: Kirkekaffe.

SØNDAG 19.  MARS
Våler kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste. 

Tårnagenter deltar. Takkoffer.

TIRSDAG 21. MARS
Våler Omsorgssenter kl 11.00

SØNDAG 26. MARS
Ingen gudstjeneste.

TIRSDAG 28. MARS
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Konfirmantene går med innsamlingsbøsser

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.kirken.no/vaalerisolor) og på facebooksiden (vålerkirkene).

kr 50,-  tur/retur


