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ÅRSBERETNING  FOR VÅLER HISTORIELAG 2017. 

 

Styret i Våler Historielag har i 2017 bestått av: 

 

Leder:      Gunhild Grønvold 

Nestleder:         Gunn Marit Lindmoen 

Kasserer:      Kjell Siljuberg 

Styremedlem:   Magne Jule 

Styremedlem:   Arne Idar Grandahl 

 

Varamedlem:    Gunhild  Ullerud 

 

Turkomite:        Inger Johanne Midtsundstad 

                          Arne Idar Grandahl 

                          ( Leder tiltråtte komiteen) 

 

Valgkomite:      Kjell Siljuberg (leder) 

                          Nils Halvor Øverby 

 

Laget har ca 80 betalende medlemmer og ca 800 medlemmer på  facebook. 

Styret har hatt 4 styremøter samt årsmøte. 21 saker er behandlet. 

 

Under vinterfestivalen  i Våler var Våler Historielag medarrangør  sammen  

med koordinator for eldre og Kulturkontoret og arrangerte en eldre dag 

med underholdning. 

 

På Slektsforskerkvelden 13.februar  viste Kjell H. Paulsen bilder fra sin tur 

til USA. Dette var  litt artig. Han viste bilder   fra steder som vi ikke  ellers 

ville fått se. 

 

6.3.17  på Slektsforkserkvelden  kom  Trond Bekkevold og snakket om 

bl.a. DNA og, slekter,  Det  var mange som møtte opp denne kvelden og 

det var meget bra. 
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På  årsmøtet  04.04.17 fikk   vi foredrag med Rolf Rønning. Han snakket 

om den nye boka si. 

 

27.april fikk Våler Historielag besøk av Trond Burud som fortalte om det 

nye i boka si og  viste  bilder fra denne som han hadde skrevet om. Bra 

fremmøte. 

 

17.6.17 arrangerte turkomiteen «kringletur» til  kirkehøgda. Det  var bra. 

10 deltok og de fikk en grei orientering om stedet. Inger Johanne 

Midtsundstad var  med og fortalte  på veien oppover. Vi hadde flere stopp 

på veien og vi fikk vite litt om det vi passerte på veien opp.  

 

10.7.17 arrangerte Bergesiden Vel kulturdag for hele Våler. Det var  meget 

bra oppmøte og det ble i Bergesidens regi solgt mange middager og folk  

koste seg ute i det fine været. 

Historielaget fikk solgt mange av sin lodd på bøkene som skal trekkes i 

november. 

 

18-19.8.17 hadde Våler Historielag stand under Vålerdagene. Vi deltok 

med loddsalg, salg av  kalendere, bygdebøker og  jubileumsbøkene for 

Våler fra 2004. Salget var meget bra. Det var mye folk ute til tross for at 

det kom  noen skikkelige regnbyger. 

 

Pilgrimsleden jobbes det fortsatt med. Vi har vært med på  møte sammen 

med resten som er med for å få til dette.Nytt møte var i april og det er det 

siste møtet som har vært om pilgrimsleden. 

Det er  ikke kommet så langt, men det er fra kommunens side gitt uttrykk 

for at det skal bygges sti fra søndre del av Åsnes til nordre  del av Våler 

langs  Glomma. Denne kan også Pilgrimsleden knyttes til. Det er ikke  tatt 

noe  standpunkt om  denne stien enda i følge kommunen. 

Kjærlighetsstien er en del av denne stien som Våler kommune skal bygge 

sammen med Åsnes. Det er en  person som har jobbet med dette, men 

prosjektet er avsluttet og ferdig. 

Det er  laget en skisse over hvor Pilgrimsleden skal gå og hvor de som går 

denne kan overnatte og hvor bespisning kan skje. 

 

Olavskilden er det søkt om støtte  til fra Hedmark Fylkeskommune, men 

vi fikk negativt svar. Det er på tide å få gjort noe med  Olavskilden. Vi skal 

søke igjen i 2018 

 

Kalenderen har vi laget i flere år og vi har fått inn mange fine bilder. Vi tar 

gjerne i mot flere. Hvis noen har bilder de vil dele med oss i kalenderen, 

kan de ta kontakt. Vi skanner dem og returnerer til dere. 

Salget av kalendere har i 2017 og for 2018 vært bra. 
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Slektsforskning. Vi har slektsforskermøte 1  gang i måneden ( det er 1. 

mandag i måneden hvis det ikke er noen andre arrangement på Biblioteket). 

Møtene holdes på Våler Folkebibliotek. Her samles ca 10 personer ( vil   

gjerne ha med  flere, bare  møt opp). Vi snakker, lærer bort, viser hvor langt 

andre har kommet mm. Vi har også enkelte tema som blir tatt opp. Vi lærer 

av hverandre og hjelper til så godt vi kan. Ingen skal føle seg utenom selv 

om en ikke har kommet så langt. Noen har kommet veldig langt og andre 

er helt ferske. 

 

Våler Historielag var  med under arrangementet av jubileet for 

Finneinnvandringen i Risberget. Vi hjalp til  med å selge lodd.Mye folk 

begge dager. Det ble vist/smaksprøver på diverse mat ( Motti og flesk bl.a.) 

og vafler  m/ tilbehør, lapskaus mm. 

Flere som underholdt: Sinikka Langeland, 5 om dagen, og ett orkester fra 

Elverum 

Søndag startet  gudstjenesten ved klokketårnet på gravplassen og mange 

gikk  ned og opp i kirkesalen hvor mange møtte fram. Her ble  lysgloben 

vist frem og fortalt om. Det hele avsluttet med underholdning,kaffe mm. 

En fin dag med sol og klart vær, men på ettermiddagen kom det noen  

regnbyger 

 

2018. 

Vi skal ha flere temakvelder utover 2018. Den første 23 april. Det blir  en 

Tur til Kongsvinger  Festning og Bæreia.( Håper vi får til dette). 

Vi forsøker å få til en tur til Solveig og Jan Larsson på Åsnes Finnskog. 

Her kan det bli mye interessant å se. 

 

Ellers ser det ut til at vi skal  få et sted å ha våre saker. Det er i nærheten 

av tannlegekontoret og Kinarestaurangen. Innflytting kan kanskje skje i 

mai eller juni. Det jobbes for fullt der nå. Beskjed er gitt  til det første  

stedet vi spurte om slik at det er i orden. Vi skal leie av Kjell Ivar Berget. 

 

Vi jobber med å få til noe mer. Er det noe dere vil vi skal jobbe med evnt, 

reise til  håper vi dere tar kontakt om det. 

 

Våler Historielag samarbeider med Kulturkontoret, Våler Folke- 

bibliotek, Bergesiden Vel m fl.  

Leder er med i gruppa som jobber  for å få til en Frivillighetssentral, noe 

vi ønsker skal være på plass 1.1.19 

Arne Idar Grandahl har vært i kontakt og sendt flyfotoene til Nasjonal- 

Biblioteket. Vi må etter hvert trå til med navn på forskjellige bilder da 

dette mangler på mange. 

 

Kirkelund arbeides det med og vårt ønske  i samarbeid med Kultur- 

kontoret er å få huset  i stand slik at det kan vises fram. 
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Brev med giro  sendes også i år 2018 til medlemmer i håp om vi kan  

få flere medlemmer ikke bare på Facebook. 

 

Vi må bli flinkere til å snakke med  eldre og høre deres historieer om  

Våler. Viktig for ettertiden. Er det noen kan tenke seg å  være med  

på dette? 

 

 

 

Våler,   22.3.18 

 

 

Våler Historielag 

 

Gunhild Grønvold 

Leder. 
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