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SOGNEPREST
Olaf Sture Jenssen, Tlf.: 948 43 786
sokneprest@vpgo.net / olafsturejenssen@gmail.com
Kontortid onsdager kl.10.00-12.00 
For øvrig etter avtale.
Tlf. kontor: 474 63 675

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER
Eva Marie Pedersen, Tlf.: 474 62 752
kirkeverge@vpgo.net
mobil priv.: 976 89 722

SEKRETÆR 
Hege Kubberød, Tlf.: 69 28 88 30  
kirkekontoret@vpgo.net
Kontortid: Tirsdager kl.08.00-12.00,
onsdager kl.08.00-15.30 og  
fredager kl.08.00-15.30.
Tlf.: 474 63 165 mobil: 901 27 062  
 

VÅLER OG SVINNDAL  
MENIGHETER - VÅLER KIRKEKONTOR

KANTOR
Bent Erik Hodnebrog
Tlf.: 958 12 058  
organist@vpgo.net

MENIGHETSPEDAGOG 
Anja Rio
Tlf.: 474 67 617  
menighetspedagog@vpgo.net

KIRKETJENER VÅLER 
Ingrid Hermansen. Mobil: 908 57 932

KIRKETJENER SVINNDAL
Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Mobil: 915 18 236

VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETSRÅD
LEDER: Kari Antonsen. Mobil: 906 95 653
NESTLEDER: Odd Kjærnsrød. Mob: 995 76 176

Post og besøksadresse:
Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12,
1592 Våler
Tlf. sentralbord: 69 28 88 30. Fax 69 28 88 31
Internettadresse: www.kirken.no/vaaler-svinndal 

 
Utgave Innleveringsfrist 

januar/februar 8. januar

mars/april 1.mars

mai/juni 15.april

juli/august 1.juli

september/oktober 1.september

november/desember 1.november

Har du et arrangement du vil at flere skal vite om?
send en mail - så lager vi en kunngjøring eller en 

annonse på det.

Vi minner om at stoff til bladet må være 
OSS I HENDE - SENEST  

den angitte dato. 
bruk helst epost: mblad@vpgo.net

Bladet kommer ut 3-4 uker etter
 innleveringsfristene.

Utgivelser og innleveringsfrister for
Våler og Svinndal menighetsblad 2019
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Kontonr. for gave til Våler og Svinndal 
menighetsblad:  1503.49.88754   
VIPPS nr. 25228  
Kontonr. for gave til Våler og Svinndal 
menigheter:   1503.49.06677   
VIPPS nr. 22579

Årgang 79

Januar 
Februar 

2019
www.kirken.no/vaaler-svinndal

FACEBOOK:
Våler og Svinndal kirke & 

Ungdomsarbeid i Våler og 
Svinndal menighet

Utgis av Våler og Svinndal
menighetsråd.

Utkommer 6 ganger i året.
Opplag: 2250

Sats-Layout: FTN Studio
Trykk: 07-gruppen

Redaksjonen:
e-post:  

mblad@vpgo.net
Distributør:
POSTEN
Kasserer:

Kirkevergen
Tlf. arb. 474 62 752

Gaver til bladet:
Bankgiro: 1503.49.88754

Redaksjonen 
har ordet

GIRO
1503.49.88754

Erik Espenes og Therese Kiserud 300,-
Anne Brit og Arne Brokhaug       500,-
Marit Aaberg Wiik        200,-
Bente og Tom Berg        500,-
May og Erik Listerud       300,-
Solveig Wastvedt        200,-
Arne Skjager        300,-
Else og Reidar Andersen       300,-
R og JG Rønning        500,-
Inger Thinn        500,-
Kristian Navestad        300,-
Inger Synnøve Gåsbakk       200,-
Anne  Lovise Flesjø       200,-
Per Anders Flesjø        300,-
Bjørn Rognlien        400,-
Bjørn Inge Rodahl        100,-
Aud Karly Helgesen       250,-
S & E         200,-
R – J Madsen        400,-
Knut-Egil Skolt        400,-
M. Vildskog        300,-
Åge Frølandshagen        250,-
NN         300,-
Antonie  Kjærnes        300,-
Ide Decor Norge        500,-
B Birkeland        200,-
Else og Even Riiser        500,-
Kari Antonsen        250,-

Gaver til
Menighetsbladet 

mottatt fra 
1.11.18

t.o.m. 31.12.18 

Totalt mottatt 
kr 22 825,- 

i gaver! 

takk!

  Kirkekontoret informerer: 

Olga Voldengen     200,-
Nina og Thor Sanderød    500,-
Margaretha Weydahl Bjørkum 1000,-
NN     1000,-
NN        200,-
L og A Bjerketvedt      300,-
Arne Harald Wethal     300,-
Odd Einar Kjærnsrød     400,-
Jorunn Skallerud      200,-
NN       400,-
S. AAnnerød      200,-
Johnny Svendsen      300,-
B Skolt       300,-
Inger-Johanne Ellefsæter     200,-
Kirkens Bymisjon    1000,-
Eva og Jens Fr. Funderud     400,-
Bodil  Nybråten      100,-
Aa og T Nybråten      300,-

NN           375,-
Lill og Ola Mindrebøe          1000,-
Anne Marie Frøland       300,-
B og K Hersleth         350,-
John Nilsen         300,-
S Drillestad         200,-
S Faale          300,-
Randi og Jon Solberg     400,-
Jorun Vestad        200,-
Jan Erik Fotland        500,-
Helvig Langsbakken      300,-
May og Ragnar        350,-
Grethe Dyhre        300,-
Leif Pettersen        500,-
Ragnar Nilsen        400,-
M.A.         300,-
Inger-Lise Torp Thalberg  500,-

Godt nytt år alle sammen!  

Menighetsbladet går inn i det nye året med ny redaktør, kantor Bent Erik Hodnebrog, mens 
Frank foreløpig vil hjelpe til litt med layout.  Begge deler er vi veldig takknemlige for!  Bent 
Erik og nytt medlem av redaksjonen, fersk Vålersokning og opprinnelig danske Søren Olsen, 
lovte vi å presentere i dette nummeret, og det gjør vi med glede. Velkommen skal de være 
begge to!
 Vi starter noe vi håper kan bli en ”leserstafett” i dette nummeret: ”De gode, gamle…” Vi 
ønsker å høre fra dere godt voksne hvordan dere opplevde liv og barndom i Våler, om en tid 
da skole og søndagsskole var blant de få felles treffpunkter. I dag er søndagsskolene mange 
steder nede i en bølgedal, men kanskje kan de gamles fortellinger revitalisere en institusjon 
som har betydd mye for lokalsamfunnene og menneskene der. Den første søndagsskolen 
vi kjenner til i Norge ble opprettet på Ås i Follo i 1730-årene, men først i 1840-årenes 
Stavanger, ofte i regi av haugianerne, ble søndagskolen mer vanlig. I 2006 gikk 32000 barn i 
Norge på søndagskole, ledet av 6000 ledere, fordelt på 1440 søndagsskoler. I dag er det en 
liten nedgang – slik vi opplever også i vår kommune.
 Og så var det igjen dette med økonomien til bladet vårt….  Vi vil bare igjen minne 
om at vi med stor takk og glede tar imot alle bidrag og pengegaver til opprettholdelse av 
Menighetsbladet. Vi jobber for og ønsker at bladet også dette året skal kunne utgis gratis 6 
ganger til alle Vålers innbyggere, da vi håper og tror at leserne trives med det vi presenterer.  
Til info så er kostnaden for én utgivelse av bladet i den form, farge og kvalitet som du 
nå holder i hånden, i underkant av kr. 20.000,-.  Går gaveinntektene fortsatt ned må vi i 
redaksjonen ta konsekvensen av det og enten sette annonseprisene opp og/eller vurdere 
følgende tiltak: færre utgivelser, færre sider, benytte dårligere papirkvalitet , trykke i svart/
hvitt osv.  Vi prøver å speile Våler ikke bare som menighet, men også vise andre aspekter 
ved bygda, slik at både gamle og nye Vålersokninger kan føle seg hjemme her og vite at vi er 
her for hverandre.  Vi satser på fortsatt god støtte fra dere lesere og ønsker dere alle GOD 
LESNING for denne utgaven av bladet!    
       Redaksjonen



Mobil

= en enklere hverdag

BankID er er ikke bare nødvendig for å logge deg inn i
nett- og mobilbank, men det er din personlige
"signatur" på nettet. For eksempel hvis du skal signere
lånepapierer, handle, eller logge deg inn på
skatteetaten.no. "BankID på mobil" er den enkleste
BankID-løsningen for deg som har smart-telefon, og
du kan selv bestille dette via nettbanken.

Vi hjelper deg gjerne -du treffer oss på 05700,
epost@sparebank1.no  eller i Kongensgate i Moss.

*kun 1 av 10 som har BankID hos oss bruker BankID på mobil.

BankID på mobil

Bare 1 av 10*
bruker BankID

på mobil
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Godt og velsignet år til alle våre lesere! 

De fleste av oss har ønsker og forventninger til det nye 
året. Jeg ønsker at kirken i Våler og Svinndal dette året 
skal være et sted hvor du kan hente nye krefter og nytt 
mot. Et sted der du kan få trøst etter tap, ro og fred til 
å reflektere over eget liv slik at ting blir tydeligere for 
deg. Et sted å få legge fra seg og et sted for en ny begyn-
nelse. Et sted uvenner gir hverandre hånden i forsoning.  
Et sted der barn kan finne glede, styrke og trygghet, og 
unge finne mot og framtidshåp. Kort sagt at vår kirke 
kan være en oase med Guds velsignelse.

Dåpen står sentralt i vår kirke og er som regel barnets 
aller første møte med kirken. Den er et viktig sakrament 
og er et tegn på at Jesus tar imot barnet i sin nåde og gir 

Sognepresten har ordet
det del i Guds rike. Det som understrekes her er at gaven 
er helt gratis, et spedbarn kan ikke prestere i denne sam-
menhengen.  Selv om de fleste av oss ikke tenker daglig 
over at vi er døpt, så gjør det ikke dåpen mindre viktig, 
akkurat som vi ikke tenker på at vi puster inn luft for å 
holde oss i live. Jesus sa at barna skulle få komme til ham, 
og vi bør ikke hindre dem. Vi skulle døpe og lære opp, han 
har lovet å være med deg alle dager.

For noen som ikke ønsker en stor dåpsfest med slekt og 
venner er det mulig å gjennomføre dåpen på en hverdag 
med en enklere gudstjeneste.

Er du i tvil om du skal døpe barnet, så kommer jeg gjerne 
hjem til åpen samtale om temaet, slik at du kan få flere 
innspill før du tar beslutningen på barnets vegne.

Våler kirke er bygget mot slutten av 1100-tallet. I mange 
hundre år har mennesker blitt døpt, konfirmert og viet 
her, og her har de vandret på kirkegården for å minnes 
sine nærmeste. I en stresset hverdag med en urolig 
verden rundt oss oppleves kirken for mange mennesker 
som et viktig og trygt ankerfeste.

                                       Sture, sogneprest

Våpenhuset i Svinndal
Vi er stolte og glade av å kunne vise frem så fint våpenhuset 
i Svinndal har blitt etter en lenge etterlengtet oppussing som 
endelig fant 
sted før jul! 
Kommunen 
har stått for 
utgiftene til 
arbeidet mens 

fellesrådet har dekket utgiftene 
til materiell/maling. Her er noen 
glimt av før og etter oppussingen 
som viser hvor fint det har blitt.   
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VELKOMMEN TIL VÅLER OG SVINNDALS 
NYE KANTOR

Så er endelig vår nye organist Bent Erik Hodnebrog på plass på orgelkrakken i Våler og Svinndal 
kirker. 41-åringen vokste opp i Grimstad, noe dialekten ikke avslører, og han har en spennende 
CV.  Musikken har fulgt ham hele livet, og gjennom sin bakgrunn har han også vært med på 
leir og annet arrangert av Misjonssambandet og Normisjon.  Fra 1996 til 1997 var han elev 
ved Santalmisjonens bibelskole og utvekslingsstudent i India, og han har vært flere ganger i 
Bangladesh, blant annet i seks måneder som ungdomsarbeider. 

Etter teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 2004 gikk ferden videre til 
kirkemusikalsk utdannelse ved Norges Musikkhøgskole hvor han avla eksamen i 2007.  Han ble ansatt som organist 
i Oppegårds kirker på Greverud og Kolbotn og var der i elleve og et halvt år, og i 2017 hadde han  med en av sine 
syngende ungdomsgrupper der på besøk til Bangladesh, på landsbygda i den nordlige delen.

Musikalsk er han åpen for flere stilarter – klassisk barokk, 1900-tallskomponisten Maurice Duruflés musikk, gospel, 
lovsangskor og mye mer. Han har dirigert både Kolbotn kammerkor og barne- og ungdomskor, og han er opptatt av å 
få opp engasjementet for kirkemusikalsk utfoldelse også i Våler. Og vi i Våler sier hjertelig takk for å få en organist som, 
blant mye annet, har stilt opp med Esters bok fra bibelen i dramatisert utgave i Kolben kulturhus i Kolbotn!

Vi ønsker den engasjerte organisten hjertelig velkommen til kommunen vår. Nåja, han har bodd på Texnes i seks år og 
vært aktiv i hagelaget og er ikke ukjent som person. Nå gleder vi oss til å bli kjent med ham som musiker, for det er det 
han er – med hele seg. Hjertelig velkommen, Bent Erik, vi ser frem til samarbeidet! (I.Th)

KORPROSJEKTER 
Bent Erik er allerede igang med å videreutvikle sangen og musikken i Våler og Svinndal. Han inviterer nå til tre 
ulike korprosjekt denne våren. Alle tre er knyttet opp mot påsken.

Barnekor
Det finnes allerede gode barnekor i Våler og Svinndal. Dette prosjektet retter seg mot barn i fra 3.trinn til 7.trinn 
på barneskolen. Øvelsene vil være samtidig som Våler Soul Kids og vil finne sted i Våk barnehage. Praktisk for 
foreldre med barn i ulik alder som liker å synge. Vi øver frem mot gudstjenesten 1.påskedag, 21.april i Våler 
kirke kl 11:00. Tidspunkt for øvelsene er Kl.17:30 - 18:30 den 28.febr., 14.mars, 28.mars og 11. april.

Engangskor for voksne
Dette er koret for deg som liker å synge, men som i en travel hverdag synes det er vanskelig å bli med i et fast 
kor. Målgruppa er i utgangspunktet for alle fra 25 år og oppover.. Vi øver mot «Syng påske» i Svinndal kirke 
2.påskedag 22.april kl 18:00. Vi legger opp til at dette blir både hyggelig, sosialt og lærerikt. Øvelser er tirsdag 
19.mars i Våler kirke og 2.april i Svinndal kirke kl 19:00-21:30. Meld deg til Bent Erik.

Kantori
Dette er prosjektet for deg som liker den klassiske musikken, og som liker å bli utfordret på sangteknikk og 
vanskelighetsgrad. Vi synger i gudstjenestene påskeuka: Skjærtorsdag kl 18:00, Langfredag kl 11:00 og Påskenatt 
kl 23:15 i Svinndal kirke. Øvelser blir onsdager fra 20.mars kl 19:00 til 21:30 i Svinndal kirke. Er du interessert i 
være med på dette, så ta kontakt for prøvesang. Epost organist@vpgo.net eller mobil 958 12 058.
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Kirkekontoret informerer:

SKATTEFRITAK FOR GAVER
Vi oppfordrer deg til å benytte deg av muligheten til å få 
fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til tros- 
og livssynssamfunn! Har du mulighet og anledning så 
utnytt denne muligheten til å få skattefradrag på gaver du 
gir til kirken og menigheten din!  
 

Du får SKATTEFRITAK for gaver du gir til menighetene 
og menighetsbladet dersom du oppgir navn, adresse og 
personnummer (11 siffer) i forbindelse med gaven du gir. 
Skatteloven er slik at gavebeløpet kan føres som fradrag 
i inntekten din før skatt blir beregnet.  Minste beløp som 
utløser fradrag er gaver på kr 500,-. Maksimalt fradrag 
for gaver er til sammen kr 50.000,- for inntektsåret 2019. 
I praksis betyr altså dette at gir du en gave på f.eks. kr. 
1.000,- så får du kr. 220,- tilbake på skatteseddelen om 
skattesatsen er 22%! Dette er en unik og veldig god deal!  
Kontonummer for gaver til Våler og Svinndal menigheter 
og for gaver til menighetsbladet, se nederst side 3.

LEDIG STILLING

Våler kirkelige fellesråd søker nå etter sekretær til en 60% 
fast stilling på kirkekontoret. Søknadsfrist 10.2.19.  Se full 
utlysningstekst på NAV.no eller på våre hjemmesider: 
                      www.kirken.no /vaaler-svinndal

Spørsmål? Ring eller send mail til kirkeverge 
Eva M. Pedersen: 97689722, kirkeverge@vpgo.net  

Velkommen som søker!

MENIGHETSRÅDSVALG 
OG BISPEDØMMERÅDSVALG 
MANDAG 9. SEPTEMBER 2019

Vi på kirkekontoret og menighetsrådet er ikke helt i mål 
enda med all informasjon som skal ut til dere innbyggere 
vedr. valget til høsten. Derfor vil vi komme tilbake i et 
senere nummer av menighetsbladet med mer info om 
valget i vår kommune. I mellomtiden kan du lese og finne 
masse informasjon om valget generelt på nettsiden www.
kirkevalget.no  God lesning!

 
Våler menighet: 

14. januar Menighetsarbeidet     kr 2719,- 
28.januar Bibelselskapet kr   750,- 
4.februar Menighetsarbeidet kr 5937,- 
11.februar Barne- og ungdomsarbeid i menigheten kr 2432,- 
25.februar Menighetsarbeidet kr 1328,- 
11.mars Kirkens SOS i Borg kr 1862,- 
21.mars Kirkens nødhjelp kr 8551,- 
29.mars Menighetsarbeidet kr 1020,- 
2.april Evangeliesenteret kr 1429,- 
15.april Menighetsarbeidet kr 1729,- 
29.april Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kr 1321,- 
10.mai Det Norske Misjonsselskap kr 1516,- 
17.mai Gatebarnprosjektet kr 1455,- 
20.mai Krik kr 2000,- 
3.juni Menighetsarbeidet kr 2821,- 
17.juni IKO kr 1659,- 
1.juli Sjømannskirken kr   800,- 
29.juli Diakoniutvalget kr 1791,- 
15.august Menighetsarbeidet kr   900,- 
19.august Menighetsarbeidet kr   533,- 
1.september Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kr 4509,- 
2.september Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kr 2527,- 
16.september Søndagsskolen i Våler kr 1802,- 
30.september Norsk luthersk Misjonssamband kr 1978,- 
14.oktober Menighetsarbeidet kr 1935,- 
28.oktober Menighetsarbeidet kr 1100,- 
4.november Menighetsarbeidet kr 1749,- 
5.november Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kr     49,- 
11.november Menighetsarbeidet kr 1398,- 
25.november Menighetsarbeidet kr 1301,- 
1.desember Speiderne i Våler kr 1907,- 
9.desember KABB kr   949,- 
24.desember Gateprosjektet kr 4889,- 
24.desember Kirkens nødhjelp kr 2205,- 
26.desember Menighetsarbeidet kr   660,- 
 
Totalt kr. 71.511,-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Svinndal menighet: 
 
7.januar Menighetsarbeidet kr 2384,- 
20.januar Menighetsarbeidet kr 4884,- 
21.januar Normisjon kr 1778,- 
4.februar Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kr 1825,- 
18.februar Evangeliesenteret kr 1654,- 
4.mars IKO kr 2367,- 
18.mars Kirkens Nødhjelp kr 4261,- 
25.mars Amathea kr 1497,- 
1.april Menighetsarbeidet kr 3269,- 
8.april Kirkens SOS kr 2372,- 
22.april Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kr 1354,- 
6.mai Menighetsarbeidet kr 4226,- 
13.mai Menighetsarbeidet kr 1398,- 
17.mai Gatebarnprosjektet kr 4982,- 
20.mai Søndagsskolen Østfold krets kr 2538,- 
27.mai Menighetsarbeidet kr 1377,- 
10.juni Menighetsarbeidet kr 1762,- 
24.juni Menighetsarbeidet kr 1831,-  
8.juli Menneskeverd kr 1226,- 
12.august Menighetsarbeidet kr 2062,- 
26.august Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kr 3406,- 
9.september Svinndal Soul kids kr 3141,- 
23.september Menighetsarbeidet kr 1657,- 
7.oktober Menighetsarbeidet kr 3307,- 
21.oktober Kirkens Bymisjon kr 2220,- 
4.november Diakoniutvalget kr 2180,- 
18.november Menighetsarbeidet kr 2181,- 
2.desember Svinndal skolekorps kr 2097,- 
16.desember Menighetsarbeidet kr 1826,- 
24.desember Gatebarnprosjektet kr 6300,- 
25.desember Kirkens nødhjelp kr 1546,- 
30.desember Menighetsarbeidet kr 1849,-  
 
Totalt kr. 80.757,-   

KIRKEOFFER 2018
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 UNG I VÅLER

VI HAR OPPRETTET EN 
FACEBOOK-SIDE FOR VÅLER 
OG SVINNDAL KIRKER. DER 
VIL DERE FINNE AKTUELL 
INFO OM DET SOM SKJER I 
MENIGHETENE VÅRE 
I NÆRMESTE FREMTID. 
SIDEN VÅR HETER ”VÅLER OG 
SVINNDAL KIRKE”. 
VI TREFFES PÅ FACEBOOK!

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben er et tilbud fra 8. klasse og oppover. Her 
holder vi på med flere ulike aktiviteter, og det meste er 
styrt av ungdommene selv. Klubbkveldene varer fra 19.00-
22.00. Hjertelig velkommen!

Oversikt for våren 2019:
01. februar  Våler kirke - Kirkekino
01. mars      Våk misjonshus - Vanlig klubb med   
        leker
15. mars      Sarpsborg - Bowling (påmelding)
29. mars*    Våk misjonshus - Vanlig klubb med leker
26. april*     Brønnerødtjern - Påskevandring
10. mai        Våler Kickoffsenter - 
                    Aktiviteter der (påmelding)
24. mai* -    Våk misjonshus - 
Sommeravslutning, utelek
(*obligatorisk for konfirmanter)

for deg mellom 8 og 11...

6-årsbok & 
karnevals- gudstjeneste

3. mars er det fastelavn og 
karnevalsgudstjeneste i Våler kirke. 
Vi kler oss ut, har skuespill og feirer 

gudstjeneste sammen. Til denne guds-
tjenesten er 6-åringene fra Våler og 

Svinndal særskilt inviterte. De skal nem-
lig få utdelt 6-årsbok. Invitasjon med mer 

informasjon om dette kommer i posten 
til alle som fyller 6 år i år, og som har til-
knytning til kirken. Vi håper vi ser både 
små og store til en ekstra hyggelig stund 

denne søndagen.

Vi startet året med å presentere det fineste fyrverkeriet vi har i me-
nighetene våre: nemlig de 40 konfirmantene! Årets presenta-
sjongudstjenester ble holdt 6. januar i Våler kirke og 13. januar 
i Svinndal kirke. Konfirmantene fikk utdelt Bibel og konf-logg, og ble 
løftet frem i bønn. Vi gleder oss over å begynne et nytt konfirmantår 
med flotte, nysgjerrige og engasjerte ungdommer! Konfirmantene skal 
blant annet del-
ta under guds-
tjenester som 
ministranter og 
kirketjenere, de 
skal stå for fas-
teaksjons-guds-
tjenesten, delta 
på klubber, på-
skevandring og 
konfirmantleir 
i regi av KRIK. 
Dette blir gøy!

KONFIRMANTER 2019

HAFJELLTUR 2019
Alle fra 10. klasse og oppover er veldig velkomne til årets beste 

skiweekend på Hafjell 8.-10. mars! Vi kjører fra Våler med buss ca. 

17.00 fredag og er tilbake kvelden søndag. Det blir skisport, chill, 

samlinger, godis og veldig fint fellesskap. Vi gleder oss! Mer info om 

pris, påmelding og lignende kommer på Facebook (Ungdomsarbeid i 

Våler og Svinndal menighet) så følg med der.
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Diakoniutvalget i Våler menighet har som oppgave, og er spesielt opptatt av, omsorg for våre innbyg-
gere.  Vi har opprettet en besøkstjeneste for dere i bygda som føler behov for kontakt. Vi har voksne, 
fornuftige personer som stiller seg til rådighet, hvis du trenger en å snakke med.  Vi har taushetsplikt, 
og ring gjerne kirkekontoret, tlf. 69 28 88 30, så formidler de videre kontakt.

                                    NYTT REDAKSJONSMEDLEM I MENIGHETSBLADET

Litt før jul fikk vi et nytt medlem i redaksjonen; Danske Søren 
Olsen fra Århus kom flyttende til Våler etter tre år i Fredrikstad 
og syv år i Sandvika. Han er utdannet diakon og har jobbet 
som saksbehandler, jobbkonsulent og vernepleier i Norge. 
Han og hans Siv har jobbet i henholdsvis psykiatritjeneste og 
barneverntjeneste, men etter hvert begynte de å sysle med 
tanken om å bli så selvforsynte som mulig. I 2017 så de et 
forfallent hus på en gjengrodd tomt helt for seg selv i Fløterkroken 
i Våler i Østfold og kastet seg inn i virkeliggjørelsen av en drøm. 
Campingvogn gjorde nytten som hus i starten, men nå er skog 
ryddet, forfall fjernet og nytt hus snart ferdig. «Vi trives utmerket 
med vårt nye liv i Våler/Svinndal. Vi har vært heldige og har blitt 

kjent med en masse fantastiske mennesker som har fått oss til å føle oss velkomne  her i bygda, og i 2018 giftet vi oss i 
Svinndal kirke,» avslutter Søren, og vi redaksjonen ønsker de to hjertelig til lykke både med liv og bruk og dyr, og Søren 
ønsker vi like hjertelig velkommen som redaksjonsmedlem i bladet! (ITh)

NYTT KULTURMINNESKILT VED 
VÅLER KIRKE 

– gave fra Fylkeskommunen

Som en del av prosjektet “Middelalderen 
i Østfold - kirkesteder og pilegrimsleder” 
har Fylkeskommunen gitt gratis skilt til 
middelalderkirkene i Østfold. Også Våler 
har nå fått sitt skilt som er tenkt tilpasset et 
allsidig publikum med håp om at både unge 
og eldre, kirkegjengere, forbipasserende 
og besøkende middelalder-entusiaster vil 
sette pris på informasjonen og bildene. 
Rett til venstre for hoveddøren til kirken 
står det fra før av et annet infoskilt med 
mer fakta om Våler kirke. 

avsluttet året 2018 på Våler Herredshus den 13.desember 
med medlemsmøte og tradisjonell julemiddag. Cirka 
100 gjester og medlemmer hadde funnet plasser ved 
de julepyntede bordene da leder Rolf Thoresen ønsket 
velkommen.

Underholdningen denne dagen som flere ganger tidligere 
var Marit & Husband. Sogneprest Olaf Sture Jenssen 
leste juleevangeliet. Ordfører Reidar Kaabbel takket for 
det gode samarbeidet med pensjonistforeningen og alt 
frivillig arbeid som blir utført i kommunen. Sparebank1 
var representert ved Ingrid Riise Marthinsen. Hun 
orienterte om det nye bankbygget og overrakte en 
gavesjekk. Brynjar Høidebraaten takket for maten. Alle 
gjester takket for invitasjonen og ønsket God Jul og Godt 
nytt år.

Det ble servert tradisjonell julemat, ribbe, medisterkaker 
og pølse. Riskrem til dessert. Kaffe og konfekt. Maten ble 
levert av KIAS, Moss. Det ble mye musikk, sang og allsang. 
I pausene fikk man god anledning til å prate sammen. Noe 
som også er intensjonen med våre møter. 

Det var mange fine gevister og utlodningen gikk sin gang. 
Loddsalget ble meget bra og gjør at vi kan sponse deler av 
turer og møter. Medlemstallet pr. 31.12.2018 er 119.

Så var tiden inne for å takke for i kveld. Leder takker for 
fremmøte og ønsker alle en riktig GOD JUL OG ET GODT 
NYTT ÅR. Tradisjonen tro sang vi «Deilig er jorden…» til 
slutt. (DGu)

VÅLER OG SVINNDAL PENSJONISTFORENING
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I dette nummeret av  bladet  starter vi en liten leserstafett. 
Det har seg nemlig slik at Våler har den i gjennomsnitt 
yngste befolkning i Østfold. Men vi er sannelig godt 
skodd når det gjelder andelen eldre, også! Nå ønsker 
vi å få høre litt om søskenflokker hvor yngstemann er 
minst 80, men fremdeles har søsken i live, og at disse 
forteller kort om oppvekst, skolegang, søndagskole og 
annet som kan være av allmenn interesse. Slik vil vi 
trykke på andre eldres minneknapper, til glede for alle 
aldersgrupper. 

Først ut er Hammersborg-søsknene på Botner gård i 
Vassbygda. Den første lille gutten, Ottar Johannes, døde 
bare en måned gammel, men så kom det tre jenter, så 
en odelsgutt og så ei jente til slutt. Barna 
ble født mellom 1926 og 1935. Alle lever, 
og selv om ikke alle kroppsdeler fungerer 
like godt lenger, er det ingenting i veien 
med hodene. Den eldste, Torbjørg, bor 
i Vågå i Gudbrandsdalen, ellers er alle 
godt plantet i Våler og Moss. Alle gikk på 
nå nedlagte Botner skole, og skoleveien 
var kort. Det var heller ikke langt til 
søndagsskolen hos Inga Jonsrød, hvor 
alle barna var faste deltagere, en tid de 
ser tilbake på med glede. Søndagskolen 
hadde stor betydning i en tid hvor 
barn hadde få møteplasser utenom 
vanlig skole, og ”fritiden”  stort sett var 
viet deltagelse i arbeidet hjemme. På 
søndagsskolen var det sang, fortellinger 
og stjerner for fremmøte, og juletrefest 
og og av og til sommerstevne, og alle 

Bildet er tatt på Torbjørg sin 90-års dag! Fra venstre : Olga (g. Voldengen) f. 1929, Ragnhild (g. 
Nedberg) f. 1931, Osvald Hammersborg f. 1933, Torbjørg (g. Brenden) f. 1926 og Ingrid 
(g. Frøland) f. 1935.

De svikter aldri, Våler Sangkor. 
Fjerde juledag stiller de opp i Vå-
ler kirke, med dirigent, solister og 
proffe musikere og gir bygda sin 
helt spesielle julegave: En times 
konsert med julesanger fra fjern 
og nær - de gode gamle og de 
spennende nye  - og sannelig tar 
de seg ikke en tur innom  crooner-
klassikere fra USA, også. Vi over-
åringer vipper forsiktig med god-
foten til ”Winter Wonderland” og 
”When you wish upon a star”, og 
vi lar ”Mitt hjerte alltid vanker” og 
”Det kimer nu til julefest” (jada, 
”nu”, ikke ”nå”!) føre oss tilbake 
til vår barndoms jul. Og så lar ko-

Hammersborgbarna har fine minner fra denne tiden.  De tre 
eldste ble konfirmert av sokneprest Norderhaug, mens de 
to yngste ble konfirmert av sokneprest Atterås. Søsknene er 
Torbjørg, 1926, Olga, 1929, Ragnhild, 1931, Oswald 1933, og 
Ingrid,1935.
 Hvordan er det i DIN familie? Er du oppvokst i Våler, 
er du minst over 80 og har søsken som enda lever? Send oss 
noen ord om dere, eller ring Inger på 93063232 (hvis du ikke 
har lyst til å skrive selv), slik at yngre kan få innblikk i hvordan 
oppvekst i Våler var den gang tiden ble festet til etter første 
verdenskrig, mellomkrigsårene, ---andre verdenskrigen og 
etterkrigstiden. (ITh)

ret oss få være med på de ”nye” 
julesangene: ”Vi tenner våre lyk-
ter”, ”Julekveldsvise” og ”Nord-
norsk julesalme”.

Terje Tjelle, korets dirigent, 
bandt det hele ledig og fint 
sammen, og musikerne Sverre 
Torstensen (piano) og Jan Øivind 
Grung Sture (cello) akkompag-
nerte nydelig. 

Som vanlig var alle soli fremført 
av korets egne medlemmer, og 
man merker alltid det gode sam-
spillet mellom kor og dirigent 
og gleden over å gi noe til til-

hørerne. I år var det imidlertid ko-
rets fremføring av ”Glade jul” som 
gjorde mest inntrykk. Den kjære, 
gamle sangen, som i 200 år har 
vært julesangen fremfor noen i vår 
del av verden, ble av Våler Sangkor 
fremført med en enkel inderlighet 
som rørte.

Som alltid avsluttet konserten med 
”Deilig er jorden” som fellessang, 
og blide Vålersokninger gikk ut i 
romjulskvelden etter å ha mottatt 
enda en julegave fra bygdas gamle 
kor – et av de eldste i landet.
(ITh)

VÅLER SANGKORS ROMJULSKONSERT 2018

DE GODE GAMLE
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SALMENE OG 
SANGENE VÅRE

VÅR SALMESERIE

Da jeg vokste opp, var det stort skille mellom salmene i ”Landstads reviderte” 
og ”Sangboka”. Den siste var misjonsforeningenes og de lavkirkelige 
menighetenes sangbok, mens salmeboken hørte Kirken Den Norske til. På 
skolen sang vi salme fra salmeboken ved skolestart og skoleslutt, men på 
barnemisjon hos tante Marie og onkel Gunnar på Nord-Skaug sang vi fra 
Sangboka. 

Det er helt klart at vi foretrakk sangboka. Melodiene var enkle og greie, og det 
var lett å sette til over- og understemmer. Ofte hadde vi besøk av misjonærer 
og andre som fortalte og sang, men det største var JULETREFESTEN. Godt 
emballert mot vinterkulda entret vi gjesteværelset i annen etasje, hvor vi 
småtuller kunne kvitte oss med ekstra ullstrømper og bumsete golfjakker, 
for så i hvite strømper og lakksko trippe ned i storstua, der juletreet strålte 
helt opp til taket. Og i sofaen i hjørnet satt søstrene Lundeby fra Råde, eller 
Solveig Klund, med gitarer, klare til å synge flerstemt. Det var så fint! Når 
julesangene var gjennomgått, var det nemlig deres tur. Første gang jeg hørte 
”Navnet Jesus” var det de som sang den. Og den stod ikke i salmeboka! Ikke 
før i 1984 finner vi den der, og den er også med i siste salmebokutgave.

”Navnet Jesus” har tekst av David Welander og er skrevet i 1923. Welander var 
født på Rjukan, han var feltsjef og krigsskolesjef i Frelsesarméen og ble etter 
hvert knyttet til Norea Radio. Han var også en tid konstituert generalsekretær 
for Blå Kors. Welander har også skrevet teksten til ”Jeg har vandret med Jesus”, 
en traver i femtitallets ønskekonserter, sunget av Fanny Elstad. Melodien til 
”Navnet Jesus” har et spesielt opphav – ”Fra Zulukirken” står det. Kan det 
være årsaken til at den ikke fikk komme inn i salmeboken før i 1984? Den 
er for øvrig med i Melodiboken fra 1956. Sannelig om jeg vet hvorfor, men 
pussig er det. Den enkle teksten er inderlig og nær, og jeg vet mange som har 
denne salmen/sangen som en av sine favoritter. Så vær så god, kjære lesere, 
finn frem SANGBOKA!

Plateslipp i Våler kirke
Skaporglet i Våler er et klenodium som fortjener mer oppmerksomhet. Det 
lille orgelet er faktisk også nasjonal kulturarv. Instrumentet er et av få bevarte 
eksemplarer på skaporgeler fra Mjøsområdet. Med støtte fra Norsk kulturråd 
spilte organisten Anders Hovind i fjor inn den første plata med musikk på 
dette instrumentet. 

Orgelmusikk kan være så mangt. Det kan være overveldende klanger i store 
katedraler men også musikk i lite format. Denne innspillingen hører til i siste 
kategori. Du får høre lyden fra et unikt stykke norsk kulturhistorie med alt fra 
duse stemmer til skingrende piper, akkompagnert av dunk og knirk fra belger 
som trekkes for hånd. Musikken til  innspillingen er blitt valgt ut med tanke på 
hva som egner seg på et lite orgel. Anders Hovind er nysgjerrig på hva slags musikk som gjennom tidens løp er blitt spilt 
på dette orgelet. Det er grunn til å tro at improvisasjoner, enkel liturgisk musikk og ledsagelse av salmesangen har vært 
mest vanlig i Våler kirke. Selv om orgelet er bygget så sent som på 1780-tallet, peker det stilmessig bakover i tid. Derfor 
kan også musikk som ble skrevet før orgelet ble bygget, gjengis på en god måte. (se også side 19.)

Lørdag 9. februar Klokken 14.30 får du anledning til å høre orglet og musikken som er spilt inn på plata.

Navnet Jesus
Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.

Refr: Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny. 
Refr.

Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker 
inn til troens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, 
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger høyt 
dets pris i himmelen. 
Refr.



BØNDENES HUS, SVINNDAL
- Et godt alternativ ved store og små  
arrangementer.  
Bordsetning opp til 150 personer.  
Ring 69 28 60 66 for bestilling

Din Interiør-leverandør
Tlf.: 69 28 73 20   Fax: 69 28 75 43   1592 Våler i Østfold

STEINAR ENDERØD A/S
MASKINENTREPRENØR

MASSETRANSPORT - GRAVING OG PLANERING
1591 SPERREBOTN - tlf 69 28 81 45 - Mobil 917 30 142

Tlf :        97 51 55 55
Epost    ah@aktiva-revisjon.no

Aktiva  Revisjon  AS, er et lite revisjonsselskap med  
høy kompetanse innen revisjon, regnskap og skatt. 
Vår portefølje består av et vidt spekter av små og 
mellomstore bedrifter. 

Vi satser på at våre kunder skal føle seg i sentrum og  
at dets firma skal ivaretas på best mulig måte.

Takstmann/ Byggmester:  John Egil Måleng
Folkestadhøgda 12,  1592 Våler

Telefon: 95 73 49 10
E-post:  takst.maaleng@live.no

Sertifisert for: Kan også bistå med:
• Verditakst • Prosjektering
• Boligsalgsrapport • Byggesøknader
• Tilstandsrapport • Byggoppfølging
• Skadetakster

 

FOLKEBADET - KIRKEBYGDEN SKOLE
ÅPENT: Hver onsdag kl. 17.00 – 21.00

 Bassengtid:  Barn/voksne:  17.00 – 18.30 
                      Voksne:          19.00 – 20.30
 Barn under 12 år må være i følge med voksne.
 Priser: Barn kr. 40,- Voksne kr. 70,-
 Badet er stengt i skolens ferier.
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5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 3. februar 2019
III Salme 103,1–6 Han tilgir og leger
 Jak 5,13–16 Forbønn, salving og omsorg
 Joh 5,1–15  Den syke ved Betesda

Samefolkets dag – Onsdag 6. februar 2019
III 2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
 Apg 2,1–12  Pinsedagen
 Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene

6. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. februar 2019
III Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjerte
 Åp 22,12–17 Jeg vil gjengjelde hver og en
 Mark 13,21–27 Når Menneskesønnen kommer

Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
III 5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
 2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
 Matt 13,24–30  Ugresset i hveten

Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
III 2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
 2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
 Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019
III Jes 52,13–15  Herrens lidende tjener
 1 Tim 2,1–6a  Løsepenge for alle
 Luk 18,31–34  Se vi går opp til Jerusalem

Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
III Jes 58,4–10  Den rette faste: å bryte åk
 Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
 Mark 2,18–20  Fest eller faste

1. søndag i fastetiden – Søndag 10. mars 2019
III 2 Sam 12,1–10  Natan og David
 Hebr 5,7–9  Jesus bad med høye rop
 Matt 26,36–45 I Getsemane

2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019
III Jes 55,1–7  Søk Herren
 2 Kor 6,1–10  Tålmodighet i tjenesten
 Luk 13,22–30  Den trange dør

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
III 1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
 Apg 16,12–15  Lydia i Filippi
 Luk 1,39–45  Maria og Elisabet

Kirkeårets Bibeltekster

Fra vårt kjøkken i Våler leverer vi catering til bedrifter 
og private i Østfold – store og små arrangementer!

Hjemmelaget mat
-med produkter fra egen gård

www.bestemorlilly.no
Booking: 926 13 169

III = 3.rekke

Grøtfest med ungdomsklubben
Den tradisjonsrike grøtfesten gikk av stabelen 13. desember i fjor. Alle nye 
konfirmanter var spesielt innbudt, og ungdomslederne hadde forberedt 
et flott program med blant annet Lucia-tog, linedance, leker og sang. Vi 
storkoste oss alle sammen!

På grøtfesten mottok også disse fire 
fine ungdommene kursbeviset sitt 
for fullført MILK. De er nå en del av 
ungdomsleder-teamet i menighetene 
våre. Fra venstre: Andreas Nyhus, Lise 
Marie Unnerud, Julie Marie Weum 
Westgaard og Anna Christel Paulshus 
Olsen.

Barnehage- og skolegudstjenester
Den siste uka før jul var barnehagene og skolene i kommunen inviterte til 

gudstjenester og kirkevandringer 
i Våler og Svinndal kirker. Barn 
og unge var med og bidro til 
varm og fin førjulsstemning, og vi 
takker skoler og barnehager for 
godt samarbeid!

forts.
side 20!



AUTORISERT FOTTERAPEUT
Birgith Breivik

tlf  95 73 44 88
Jeg kommer hjem 

til deg!

Fotkremer            Gavekort

Vålerveien 925, 1591 Sperrebotn  Tlf. 69 28 93 00 

• Hudpleie  • Fotpleie • Makeup

• Massasje • Aromamassasje

• Voksbehandlinger

• Permanent påtegning av bryn

• Permanent vippebøy • Hudpleie produkter

• GAVEKORT

www.thereseshudpleie.no

Åpningstider

For våre åpningstider besøk vår nettside:
www.thereseshudpleie.no 

Våler kommune arrangerer 

«Ny i Våler-dag»
lørdag 16. mars hvor vi i kirken vil være med! Nye Våler- og 
Svinndal-sokninger er hjertelig velkomne innom vår stand 
denne dagen for å få info og høre om hva vi i kirken har å 
tilby av tjenester og trosopplæringstiltak til innbyggerne 
våre. 

Arrangementet finner sted på herredshuset mellom kl 11 
og kl 14.  Etter avslutning av kommunens arrangement in-
viterer vi til en omvisning i vår kulturskatt Våler middel-
alderkirke fra kl 14 til 14:30.  Vi gleder oss til å møte og bli 
kjent med dere som er nyinnflyttet i Svinndal og Våler!



ENGROSSALG AV
BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY

Anne Kari Moslått
1593 Svinndal

Tlf: 69 28 86 86, Faks: 69 28 60 95
e-post: gartneri@c2i.net 

Utleie av Fredheim
Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne  

til å leie Fredheim for arrangementer.
Vi har følgende priser:  
Storesal - kr. 700,-
Lillesal - kr. 300,-  
Kjøkken - kr. 500,-
Hele huset kr. 1500,-

Ta kontakt med Elisabeth eller Odd Kjærnsrød, 
tlf. 99 57 61 76 eller 91 51 82 36

Din lokale Bibelskole som ligger på Varna 
Evangeliesenter. Skolen er åpen for alle som 
ønsker å lære Jesus og kjenne gjennom Bibelen.
Vi har oppstart i januar og august.

Tlf: 69 28 75 05  ·  Våkveien 24, 1591 Sperrebotn  ·  post@ebsbibelskole.no  ·  www.ebsbibelskole.no 

Evangeliesenterets 
Bibelskole

Ring: 924 84 237 for mer informasjon
eller gå inn på vår hjemmeside: ebsbibelskole.no

Velkommen til et spennende miljø med Jesus i sentrum!

INNBOLAGRING I VÅLER
Boder fra 10 - 55 m3

Alt er oppvarmet  -  Lett adkomst

Vålerveien 1830 - 1592 VÅLER

gå gjerne inn på vår hjemmeside og les mer:
www.innbolagring.net

Tlf.: 69 28 99 19 - Mob.: 918 39 400

Utleie av Våk Misjonshus
Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til 

å leie Våk Misjonshus.

Pris kr. 1000,- / Kr. 1300,- for hele huset.

Kontakt Inger Lisbeth Hammer, 
tlf 69 28 71 82 eller  977 76 918.



Møteplassen       

Åpen barnehage!
Er et gratis, pedagogisk tilbud for barn 
sammen med sine foresatte.  Her kan 
barna leke og nye vennskap dannes.

Ta med matpakke og drikke. Kaffe og te 
fås kjøpt.

Åpen barnehage holder til i lokalene ved 
siden av helsestasjonen.

Åpningstider: tirsdag og torsdag Kl. 
10:00 - 14:00 

VELKOMMEN!

Pedagogisk leder: Silje Fagerlie Hansen.
For spørsmål, ta kontakt med 
Helsestasjonen, tlf.: 69289175

Barnekoret SVINNDAL 
SOUL KIDS
Vi øver hos Moslått torsdager 
Kl.17:30 til 19:00. Vi har mange 
gøyale sanger og prosjekter. Her 
lærer barna sangglede, heie på 
hverandre og de lærer bibelhistorier.
Like FACEBOOK-siden vår som 
heter GODT NYTT. Her finner du all 
informasjon om koret, øvelser, osv.
Velkommen til barn fra ca.3 år og 
oppover! Kontaktpersoner: Anne 
Kari Moslått: Mob.: 977 70 050
Inger-Johanne Sælid Grimsrud: 
Mob.: 945 42 287 

Våler sangkor 
Vi har øvelse i Aulaen på Våk skole 
hver torsdag fra kl.18.30 - 21.00
Er du tenor eller bass er du hjertelig 
velkommen, da koret trenger flere 
herrestemmer.
Ta gjerne kontakt med leder:Frigg 
Mosseros tlf. 992 28 686, epost: 
frigg@mosseros.no 
eller møt opp på neste øvelse!

MOSS OG VÅLER 
SKYTTERLAG
Ønsker alle over 9 år velkommen til 
trening på Fjellbanen. Du får låne 
utstyr av laget og vi trener tirs- og 
torsdager fra kl. 18.00. 
Du finner mer på våre nettsider: 
https://dfsgrasrot.no/moss-og-
vaaler-skytterlag

Trim for de minste!
Våler Turn og Lek.
Hver mandag kan gutter og 
jenter i aldreren 1 - 4 år møtes 
i Vålerhallen. En time med sang 
og lek fra kl. 17.00- 18.00! Er det 
noe dere lurer på, ta kontakt med 
Wenche P. Johansen tlf.: 69286447. 
Ellers ønsker vi barn og foreldre 
hjertelig velkomne!

Home-Start 
Familiekontakten
RYGGE OG VÅLER.
Et gratis tilbud til foreldre med 
små barn!
Home-Start tilbyr støtte til 
småbarnsfamilier som ønsker det, 
2-4 timer i uka enten på dagtid eller 
kveldstid i familiens hjem. Hjelpen 
gis av frivillige familiekontakter 
som har vært gjennom 24 timers 
opplæringskurs, har politiattest 
og taushetsplikt. De har egen 
foreldreerfaring og lyst til å hjelpe 
en småbarnsfamilie! 

Ta kontakt dersom du ønsker 
en familiekontakt hjem til deg 
eller dersom du ønsker å være 
familiekontakt!

Camilla Ausen, koordinator, 
tlf 48 25 49 97/ 69 23 23 89
camilla.ausen@rygge.kommune.no 
www.home-start-norge.no!

Musikkorpset LJOM
er et brassband med en gjeng glade 
korpsamatører. Vi har øvinger hver 
torsdag kl. 18.30-21.30 på Svinndal 
skole. Nye og gamle musikanter er 
hjertelig velkommen på øvingene. 
For mer informasjon:
www.ljom.no eller:
post@ljom.no

VANSJØ/SVINNDAL IL
FRIIDRETT 
Vi gir grunnleggende trening i ulike 
former for løp, kast og hopp. Mye av 
treningen skjer gjennom lek. Vi trener 
i Vålerhallen på torsdager mellom 
17:00 og 18:00. Vår målgruppe 
er barn fra 6 år. kontaktperson: 
Benedicte Wiik: friidrett@vs-il.no

HÅNDBALL
I Vålerhallen er det nå et aktivt 
håndballmiljø med lag i alle aldre. 
Kontaktperson Åse Kristine Pedersen: 
vansvindal@ronhandball.no

FOTBALL
V/S Fotball er en aktiv gruppe med 
spillere i alderen 6 - 40 år! Vi
trener vanligvis på Kirkebygden 
kunstgressbane, men kan også 
benytte gressbanen i Svinndal.
Kontaktperson Grethe Guttulsrud:  
fotball@vs-il.no

ALLIDRETT
Allidrett er et tilbud til alle barn 
som går siste året i barnehagen og 
1.-klassingene. I allidretten har vi 
fokus på at barna skal få prøve ulike 
idretter gjennom variasjon og lek. 
Gjennom et år er vi bl.a. innom de 
tilbudene V/S har - som håndball, 
fotball, friidrett, samt vintersport i 
Middagsåsen. Kontaktperson  Damon 
Andersen: post@vs-il.no

ALPIN/SNOWBOARD/TWINTIP
Kurs og trening i slalom og 
snowboard/twintip. Følg med på 
facebook V/S alpin og VS/IL Øst 
brettklubb trening for startdatoer. 
Vår arena er klubbens eget anlegg 
Middagsåsen Sportssenter AS.
Kontaktperson Per Weum:
per.weum@gmail.com

TURN OG LEK
Lek og sang for barn i barnehagealder 
hver mandag i Vålerhallen fra kl
17-18. Kontaktperson Bente Lovise 
Nerhus Lied: turnoglek@vs-il.no

VÅLER SOUL KIDZ 
Øver i Våk Barnehage Kl.17:30 til 
18:30 følgende datoer: 14.feb.
28.feb - 14.mars - 28.mars - 
11.april - 25.april - 9.mai - 23.mai 
6.juni (sommeravslutning) 
kontakt: Lise Kristin Aaberg-
Ljunggren: mob.: 924 23 861 eller 
liseaaberg-ljunggren@hotmail.com



Fellesråds- og 
menighetsrådsmøter: 
for Våler og Svinndal:
Torsdag 14.februar på kirkekontoret 
18:00 Menighetsrådet 
20:00 Fellesrådet 
Torsdag 21.mars på kirkekontoret 
18:00 Menighetsrådet 
20:00 Fellesrådet 

Møteplassen Bygdekafè 
på Frivilligsentralen
har åpent mandag - torsdag fra kl. 
10.30 – 14.30
”SPIS SAMMEN”
HVER TIRSDAG FRA KL. 12.00- 
14.00.  Ta kontakt om du har ideer 
eller ønsker å bidra.  Kontakt Karen 
Margrethe på 9362 2761.

Kulturgruppa
 ” Fiin gammel”
Møteplassen er på Helse og 
sosialsenteret i Våler på dagsenteret 
onsdager i liker uker fra kl 10.30 – 
12.30. Musikk og sang. Bevertning
Alle velkommen!

Leksekafè
Svinndal Bygdekvinnelag og Våler/
Svinndal Frivilligsentral samarbeider 
om
”Leksekafè for 5 – 7 klassetrinn”
hver mandag fra kl 14.00 – 16.30 på 
Frivilligsentralen
Vi serveres litt mat + frukt.
Det vil være 2 – 3 voksne tilstede 
hver gang.
Barna kan komme og går når de 
ønsker det. Vi har ikke noe ansvar for 
barna utenom akkurat den tid de er 
på leksekafèen. 

  

Våler og Svinndal 
Pensjonistforening
Alle møtene er på  
Våler Herredshus Kl. 17.00
 
Entré Kr. 30,-
Det serveres kaffe og noe å 
bite i.

Vi har underholdning på alle
møtene, med sang og musikk.

Er du innflytter og ny i bygda? 
Kom og besøk oss, dere skal bli 
godt mottatt! Ingen skal behøve 
å være ensomme så lenge det er 
en pensjonistforening i bygda! 

Har du spørsmål?
Ring leder Rolf Thoresen
tlf.: 97069034

Kommende møter:

14. februar - Årsmøte. Underholdning 
av Svingen Torader.

14. mars - Hyggekveld. Underholdning 
av Oddvar Svendsen

11. april - Hyggekveld. Underholdning av 
Kari Svendsen (Banjo-Kari)

Sør for Ravnsjø.
Om du har lyst til å gå en tur, 
anbefaler DNT Vansjø at du tar 
turen rundt Ravnsjøen. (blåmerket 
sti.) Ved Lungedalen ser du skilt 
mot steinrøysa (blåmerket sti - 
se bildet). Vil du bruke GPS, er 
koordinatene: N 59° 23` 925 – E 
010° 59` 232. 

Søndagsskolen i Våler
Velkommen til søndagsskolen i 
Våler!  I stallen ved Våler kirke Kl. 
10:30 de søndagene det ikke er 
gudstjeneste i kirken.
Ta kontakt med Ingrid Hermansen 
på 908 57 932 om det er noe du 
lurer på.

Seniordans
Hver mandag Kl.14.00 - 16.00 
på VÅK MISJONSHUS.
Er du glad i å bevege deg til musikk 
og vil ha en trivelig aktivitet som er 
bra for både hode og kropp, er dette 
trimmen for deg.
 Seniordans er et helsefore-
byggende tiltak for de som er godt 
voksne, og byr på mye fysisk ak-
tivitet.  Gruppen har i dag over 20 
deltagere, og tar gjerne i mot flere. 
Vi tilbyr et godt og trivelig miljø hvor 
alle blir tatt godt vare på.

Kontaktpersoner:
Grethe Gjølstad, tlf. 4827 2176
Gerd Tomter, tlf. 9158 5148

Hageselskapet
Mandag 25. februar
Alle er velkommen til Årsmøte kl. 
18.00 på Kirkebygden skole, men vi 
gjør oppmerksom på at det kun er 
medlemmer av hagelaget som har 
stemmerett.

Lørdag 16. mars kl. 11.00
Beskjæring av busker og trær v/
Johnny Engen, hos Elin B. i Svinndal-
veien 383, 1593 Svinndal.   

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
Internasjonalt 
kvinnetreff 
Frivilligsentralen og Kasper 
transittmottak har i samarbeid åpnet 
en møteplass på Frivilligsentralen 
siste torsdag i hver måned 
kl. 11.00 – 14.00
Målet er at enslige kvinner fra Kasper 
og kvinner fra Våler skal komme 
sammen for å dele og utveksle 
erfaringer på kulturelt vis.

Babysang
På Våk misjonshus torsdager 
Kl.11:00. 31.1/14.2/28.2/28.3/ 
11.4/25.4/9.5/16.5 (sommer-
avslutning) 

Svinndal bygdekvinnelag

Følg oss på Facebook og http://
bygdekvinnelaget.no/lokallag/svinndal-
bygdekvinnelag for mer informasjon.



 

 
 

 

JULEAKSJON 2018 
«HJERTEGAVE» 
Det ble overrakt kr. 6.100,- til 
Camilla Skinnes Ausen fra Home-
Start. Pengene går til aktiviteter/ 
gaver til barnefamilier i Våler. 
 

ÅRSMØTE. 
Våler/Svinndal Frivilligsentral 
avholder årsmøte torsdag  
28. mars kl.18.30. 
Saker som ønskes behandlet må 
være styret i hende senest 
4.mars. Sakspapirer, henvendelse 
til sentralen på e-post: 
post@vaaler-of.frivilligsentral.no  

Styret i Frivilligsentralen 
 

 
 
 
 
 

GRATIS ADVOKATHJELP.  
Innbyggere i Våler har mulighet 
for å benytte tilbudet i Hobøl. 
Trenger du juridisk bistand eller 
lurer på om du har en sak å gå 
videre med, kan advokaten gi deg 
råd. 
Ring 908 85 013 for å bestille 
time (30 min). 
 

Møteplasser og aktiviteter i 
Våler. 
«LØRDAGSTREFF» 
for beboerne fra hjemmet og i 
omsorgsboligene.  
Vi treffes i foajeen kl. 10.30 til 
hyggelig samvær over en kopp 
kaffe. 
 

BINGO FOR DE ELDRE PÅ HELSE- 
OG SOSIALSENTERET i 
dagsenteret hver mandag fra kl. 
10.45 – 12.00. 
 
 
 

 
 
Vi har åpent mandag – fredag  
kl. 09.30 – 13.00. Velkommen 😊😊 
 

LESEOMBUD  
Inger Thinn leser i Hyggekroken 
hver tirsdag fra kl. 11.00 – 11.30. 

  SENIORNETT  
  VÅLER OG SVINNDAL 

DATA ”DROP IN” på biblioteket 
hver tirsdag fra kl. 18.00 – 20.00. 
Ta en tur innom eller ring på  
Mathias, mobil 900 86 471 for å 
gjøre en avtale. 
 

STRIKKEKAFÉ I VÅLER. 
Det er møteplassen for DEG som 
er glad i håndarbeid. Her 
utveksler vi ideer, prater og tar 
en kopp kaffe sammen. 
Vi er i lokalene til dagsenteret 
fredager kl. 10.30 – 12.00  
følgende datoer: 
8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4 
Lill, mobil 416 91 687. 
 

Møteplasser og aktiviteter på 
Frivilligsentralen: 
 

MØTEPLASSEN ”Bygdekafé” 
Mandag  kl. 11.00 – 13.00 
Onsdag   kl. 11.00 – 15.00 
Torsdag  kl. 11.00 – 15.00 

(Lunsjbord 12.00 – 13.30) 
 

MØTEPLASSEN ”Bingo”  
Vi møtes på Frivilligsentralen 
annenhver mandag kl.18.30  
Følgende data er satt opp 
4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 2/4 
Enkel bevertning  
 

GÅ-GJENGEN AVD. SVINNDAL 
Vi går fra Frivilligsentralen hver 
mandag kl. 10.00. 
Vi søker 1- 2 frivillige som kunne 
tenke seg å være ansvarlig for 
denne aktivitet.  
Kontakt Karen Margrethe på 
mobil 936 22 761. 
 

MØTEPLASS FOR FORELDRE 
Vi fortsetter å legge til rette for 
en møteplass for deg som er 
hjemme med barn, på dagtid. Det 
er også en fin mulighet for nye 
innflyttere med barn å bli kjent 
med andre foreldre i bygda. 
Vi møtes på Frivilligsentralen 
hver mandag fra kl. 11.00 - 13.30. 
Mer informasjon, ta kontakt med 
Janne Øvrid Holter 984 10 269. 
 

”LEKSEKAFÈ FOR 5 – 7 KLASSE” 
på Frivilligsentralen hver mandag 
fra kl. 14.00 – 16.30. 
Det er et samarbeide med 
Svinndal bygdekvinnelag. 

Møteplassen ”SPIS SAMMEN” 
på Frivilligsentralen hver tirsdag 
fra kl. 12.00 – 14.00. 
 
 

STRIKKEKAFÉ  
Vi møtes på Frivilligsentralen 
tirsdager kl. 18.00. 
Følgende datoer er satt opp: 
26/2, 26/3, 23/4, 21/5 
Ta med strikketøyet eller et 
håndarbeid og godt humør. 
 

  SENIORNETT  
  VÅLER OG SVINNDAL 

hver onsdag på Frivilligsentralen. 
Vi treffes fra kl. 11.00 – 13.00 
Her kan du få veiledning og hjelp 
til PC, nettbrett og 
smarttelefon/iphone. 
Ta en tur innom eller ring på  
920 20 561 for å gjøre en avtale. 
Vi planlegger vår og høst kurs, 
har du ønsker så ta kontakt.  
 

BOWLS – SPILLET FOR ALLE! 
Det er en ukentlig møteplass, 
med fellesskap og sosial hygge.  
Vi spiller i gymsalen på Svinndal 
skole onsdager kl. 15.00 – 17.00. 
Her oppstår nye vennskap og det 
er arena for absolutt alle – 
nesten uansett hvilken helse du 
har, så mester du å delta. 
Skikkelig folkehelseaktivitet.  
Susann, mobil 977 88 225. 
 
SYKLUBBEN ER ET NYTT 
AKTIVITETSTILBUD  
 
 
 
 
 

Vi møtes på Frivilligsentralen 
hver onsdag fra kl. 17.00 – 21.00. 
Det er en arena for alle som har 
lyst å sy og bli kjent med sammen 
med andre frem til påske. 
 

Her er vi alt fra helt nybegynner 
til litt mer erfaren. 
 

Utstyr kan utprøves og lånes. Har 
du eget utstyr, ta det gjerne med 
og kom å sy sammen med oss. 
Engangssum kr. 100,- 
 
 



Drop in og 
timebestilling

Saksen tilbyr: 

Tlf.: 69 28 77 00 
Vestlia 1, 1592 Våler

Er på FACEBOOK
Ønsker alle hjertelig velkommen!

♥ Hudpleie

♥ Massasje

♥ Lavastensmassasje

♥ Lymfedrenasje
     med vakum

♥ Healing

Våler Velværesenter 
Vestlia 1, 1592 Våler i Østfold

Tlf.: 69 28 80 40
Vi har gavekort!

Finn oss på Facebook og vår hjemmeside: 
www.123hjemmeside.no/valervelvaeresenter

Velvære, pleie og terapi for dine 
føtter!

Fotbehandling, voksbad, fot-
massasje, shellac

 
GAVEKORT

Sko fra Arcopedico og Varomed 

Salg av Utroligsalven, 
Hælbalsam og Naturligsalven

Tlf.: 922 96 837

• frisørbehandling dame og herre
• vippe extensions
• hair extensions
• farge/forming, vipper og bryn
• voksing av ansiktshår
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Vestlia 1, 1592 Våler

 

Plateslipp og konsert

Våler kirke lørdag 9. februar kl. 14.30


Anders Hovind spiller musikk fra plata

 som er spilt inn på Våler kirkes klenodium


For 150 kroner får du både inngang til konserten

 og et eksemplar av den nye CDen

Skaporglet i Våler kirke

Anders Hovind
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Våler Misjonssamband
Leder: Kay Armann Ellefsæter
Fledsbergveien 5, 1592 Våler.
Mobil: 901 87 426
e-post: kay.ellefsaeter@kniftrygghet.no

Svinndal Normisjon
Fredheim’s hjemmeside: 
www. fredheim-svinndal.no
Kontaktperson: 
Bjørn Grimsrud, mob. 950 47 818
e-post: post@fredheim-svinndal.no

MØTER  VÅREN 2019
Våler Misjonssamband og Svinndal Normisjon 

Vi ønsker alle  hjertelig velkommen til våre møter, middagssamvær og andre arrangementer!

Dato Tid Sted Arrangement Taler Sang
Torsdag 7.februar 19:00 Våk Fellesmøte Ola Tulluan
Fredag 8.februar 19:00 Våk Fellesmøte Ola Tulluan
Søndag 10.februar 17:00 Våk Fellesmøte Ola Tulluan Varna Evangalies.
Tirsdag 12.februar 19:30 Våk Bibelsamling
Søndag 24.februar Dilling Fellesmøte
Onsdag 27.februar 19:00 Grimsrud

Sæbyåsen 2
Møte Per Morten Wiig

Fredag 1.mars 11:00 Skolt
Gunnerødvn.12

All verdens kvinners bønnedag

Søndag 3.mars 16:00 Våk Familiemøte Janne og Rune Mjølhus
Torsdag 7.mars 19:30 Våk Bønnemøte
Onsdag 13.mars 19:00 Moslått 

Svindallinna 379
Møte Åsmund Bjørnstad

Tirsdag 19.mars 19:30 Våk Bibelsamling
Torsdag 4.april 19:30 Våk Bønnemøte
Onsdag 10.april 19:00 Sukkehagen 

Stuttingen 8
Møte

Tirsdag 16.april 19:30 Våk Bibelsamling

Annonsesponsor:

Våler folkebibliotek 

Åpningstider: 
Mandag    08:30 - 20.00
Tirsdag     08:30 - 20.00
Onsdag     08:30 - 20.00
Torsdag    08:30 - 15.00
Fredag      08:30 - 11:30     

Velkommen til biblioteket!

www.valer.folkebibl.no

 
Sommeråpningstider gjelder i 

perioden 25.06 - 12.08:
Mandag   12.00 - 18.00
Tirsdag    12.00 - 16.00
Onsdag    12.00 - 18.00 

Diakonimøter i Svinndal
Kl. 12:00 på Klokkergården:

 
Onsdag 20.februar 

Onsdag 20.mars 
Onsdag 24.april 

Vi er 15-20 stk som samles hver gang vi har formiddagstreff, og da synger vi, spiser 
formiddagsmat sammen, har andakt, utlodning mm.  Treffene varer i ca. to timer.

Det ville være fint om flere hadde anledning til å komme på treffene. 
Alle er hjertelig velkommen!

Hilsen oss i Svinndal Diakoniutvalg

Lys Våken!
Det var en stor og flott flokk med 11-åringer som møtte opp i Våler 
kirke nest siste helga i november. 17 barn fra Våler menighet og 5 
barn fra Svinndal menighet hadde meldt seg på Lys Våken og var 
klare for å overnatte i kirken. Kirkeansatte og mange frivillige stilte 
opp for å gjøre dette tiltaket så hyggelig og gøy som mulig. 
 Lørdagskvelden hadde vi bli-kjent-leker, spiste taco, ble 
kjent med kirken, forberedte gudstjeneste, sang sammen, hadde 
kirkekino, dro ut på kirkegårdsvandring midt på natta, og til slutt 
så overnattet vi hulter til bulter i kirkerommet. Søndagsmorgen 
våknet vi til Lys Våken-sangen og gjorde de siste forberedelsene 
som trengtes for å feire Lys Våken-gudstjeneste hvor 11-åringene 
sto for det meste av innholdet. 
 Lys Våken ble altså en stor suksess! Vi i kirken syntes det 
var supergøy å bli bedre kjent med en så fin gjeng 11-åringer, og 
takker alle frivillige og foreldre som stilte opp og la til rette for at 
dette ble så moro!
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Ring 69 25 11 15 - hele døgnet
www.bentzengravferd.no

Solgaard Skog 4, 1599 Moss

Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing
ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER

Krisesenteret i Moss        
Tlf. 69 25 05 50

Alltid åpent!

Mental Helse

HJELPETELEFON
landsdekkende døgnåpen

116 123
mentalhelse.no

I KRISE?
Snakk med noen!

Døgnåpent 
Fra www.kirkens-sos.no  

kan du også sende SOS-meldinger.

GUTTULSRUD MASKIN

   Kantklipping – Krattknusing – Beitepussing

       Snøbrøyting – Strøing – Feiing – Veiskraping

 957 28 679        guttulsrud@live.no 

VÅLER GRAVESERVICE AS
GRAVING - SPRENGNING

TRANSPORT
Sentralgodkjent firma

Mobil 90 99 43 90 - 90 08 92 80
Fax 69 27 32 14

E-post: firmapost@valer-graveservice.no
Vi har godkjenning for montering

av renseanlegg

Rygge kommune

  Små skritt 

- store forbedringer

Individuell oppfølging 
Kostholdskurs - Bra mat for bedre helse

Røykesluttkurs - Røykfri sammen
Trening i gruppe både ute og inne

Kommunal helsetjeneste og 
lavterskeltilbud for livsstilsendring 
- snakk med din fastlege eller ta 
direkte kontakt selv

Epost:
Frisklivssentralen@rygge.kommune.no

Telefon: 
992 04 236

Kontaktinformasjon

     Besøksadresse: 
     Tverrveien 8, 1525 Moss

KONTAKTINFORMASJON:
Epost: frisklivssentralen@valer-of.kommune.no

 Telefon: 69 28 91 00/941 59 346

Besøksadresse: 
Helse og sosialsenteret  

Bergskrenten 12 1592 Våler

Våler kommune

Rygge kommune

  Små skritt 

- store forbedringer

Individuell oppfølging 
Kostholdskurs - Bra mat for bedre helse

Røykesluttkurs - Røykfri sammen
Trening i gruppe både ute og inne

Kommunal helsetjeneste og 
lavterskeltilbud for livsstilsendring 
- snakk med din fastlege eller ta 
direkte kontakt selv

Epost:
Frisklivssentralen@rygge.kommune.no

Telefon: 
992 04 236

Kontaktinformasjon

     Besøksadresse: 
     Tverrveien 8, 1525 Moss

KONTAKTINFORMASJON:
Epost: frisklivssentralen@valer-of.kommune.no

 Telefon: 69 28 91 00/941 59 346

Besøksadresse: 
Helse og sosialsenteret  

Bergskrenten 12 1592 Våler

Våler kommune
Rygge kommune

  Små skritt 

- store forbedringer

Individuell oppfølging 
Kostholdskurs - Bra mat for bedre helse

Røykesluttkurs - Røykfri sammen
Trening i gruppe både ute og inne

Kommunal helsetjeneste og 
lavterskeltilbud for livsstilsendring 
- snakk med din fastlege eller ta 
direkte kontakt selv

Epost:
Frisklivssentralen@rygge.kommune.no

Telefon: 
992 04 236

Kontaktinformasjon

     Besøksadresse: 
     Tverrveien 8, 1525 Moss

KONTAKTINFORMASJON:
Epost: frisklivssentralen@valer-of.kommune.no

 Telefon: 69 28 91 00/941 59 346

Besøksadresse: 
Helse og sosialsenteret  

Bergskrenten 12 1592 Våler

Våler kommune
Rygge kommune

  Små skritt 

- store forbedringer

Individuell oppfølging 
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Våler Vannverk SA
Vadbakken 6, 1592 Våler

Tlf.: 69 28 75 80 hele døgnet
E-post: post@vaalervannverk.no 

www.vaalervannverk.no

Telefon: 69 28 60 32

Hageselskapet
Våler og Svinndal

Vi ønsker alle velkommen til 
våre arrangementer! 

Kontakt Anne Marie, tlf. 990 19 526
e-post: vshagelag@gmail.com

Remix ASAsfalt
Vadbakken 6, 1592 Våler

Tlf.: 69289901 Faks: 69289902 Epost: post@asfaltremix.no
www.asfaltremix.no

VI HJELPER DEG MED VEIEN!
- Fresing av asfalt 

- Fresemasse til gårdsveier

Etabl. 1976

Byggmester
Ulf Johannessen

KVALITETSBYGG
TØMRER - ASBEST - BETONGARBEIDE

Bjerkeli
1591 Sperrebotn

Tel./Fax. 69 28 81 18
Mobil 907 29 616P.B. 581 HØYDEN

1522 MOSS

Tlf. dir.: 907 29 616
Tlf.: 6924 1468 - Fax: 6924 1469

post@byggmesterulfjohannessen.nopost@bmuj.no  -  www.bmuj.no

 

Granittveien 10, 1592 Våler    epost:firmapost@knutbjerke.no                tlf: 69 28 99 33 

Vi er et maskinentreprenørfirma med 50 ansatte, som omsetter for ca 100 mil i året. Det utføres      
oppdrag med hovedvekt på grunnarbeider til kommunaltekniske anlegg, næringsbygg, offentlige   
bygg, VVA arbeider på nærigs- og boligområder.  

Bursdager 
firmafester 

utdrikningslag 
julebord

festligheter

Tlf 69 28 60 00



Spar Sperrebotn
Vi lager snitter, spekemat, koldtbord.

Mandag – fredag  08.00 – 21.00
Lørdag  09.00 – 20.00

Tlf. nr.   69 28 84 10
Telefax   69 28 80 51

E-post    spar.sperrebotn@ngbutikk.net



KIRKESKYSS?
Ønsker du skyss til kirken, 
ta kontakt med våre 
kontaktpersoner,  
så ordner de skyss.

Våler:
Grethe Gjølstad  
tlf. 48 27 21 76
Våler kirkekontor:
tlf. 69 28 88 30/90127062
Svinndal:
Randi og Jon Rønning  
tlf. 97 54 41 92

Våler Kirke

Sv

in
ndal KirkeFølg alltid med 

i gudstjenestelisten
 i Moss avis 
for mulige 
endringer!

Ønsker du å støtte menighetsbladet 
med en gave og du ikke bruker 
nettbank, fyller du ut en giroblankett 
som den på bildet nedenfor. 
Konto-nummeret vårt er: 

1503.49.88754
NYTT: du kan nå også bruke VIPPS
appen på din smarttelefon!

Som hovedregel
 i stallen ved Våler kirke
kl. 10.30 de søndagene

det ikke er gudstjeneste i kirken.

Velkommen til  

søndagsskolen!

Dato Tid Sted Type tjeneste Dagens navn Offer til Annet
3.februar 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 5.sønd i åpenbaringstiden Kirkens SOS i Borg Våler sangkor deltar

10.februar 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 6.sønd i åpenbaringstiden BUA

17.februar 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Såmannssøndagen Bibelselskapet

23.februar 12:00 Våler kirke Dåpsgudstjeneste

24.februar 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Kristi forklarelsesdag VARNA VARNA deltar

3.mars 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste Fastelavnssøndag Våler Soul Kidz Karneval / Utdeling av 
6-årsbok

10.mars 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 1.sønd i faste Svinndal Soul Kids

17.mars 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 2.sønd i faste Amathea

24.mars 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Maria budskapsdag Menneskeverd

31.mars 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 4.sønd i faste Menigheten

7.april 18:00 Svinndal kirke Ung messe 5.sønd i faste Kirkens nødhjelp Fasteaksjon

14.april 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Palmesøndag Menigheten

18.april 18:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Skjærtorsdag Menigheten

19,april 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Langfredag intet

20.april 23:15 Svinndal kirke Påskenattsmesse Påskenatt intet

21.april 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Påskedag Menneskeverd

22.april 18:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 2.påskedag Kirkens SOS i Borg

28.april 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 2.sønd. i påsketiden Menigheten Årsmøte etter gudstj.

25228

Velkommen til Kirken
Gudstjenesteliste / Menighetskalender 

HUSK KONSERTEN PÅ SKAP-ORGELET I VÅLER KIRKELØRDAG 9.FEBRUAR KL.14:30
SE OGSÅ SIDE 11 og 19


