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SOGNEPREST
Olaf Sture Jenssen, Tlf.: 47 46 36 75  
sogneprest@vpgo.net / olafsturejenssen@gmail.com
Kontortid tirsdager kl.10.00-12.00 
For øvrig etter avtale.
Tlf. priv.: 948 43 786

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER
Eva Marie Pedersen, Tlf.: 47 46 27 52
kirkeverge@vpgo.net
mobil priv.: 976 89 722

MENIGHETSFULLMEKTIG OG  
KIRKETJENER VÅLER
Ingrid Hermansen. Tlf.: 69 28 88 30  
menfullm@vpgo.net
Kontortid: Tirsdager kl.08.30-12.00,
onsdager kl.12.30-19.00 og  
fredager kl. 08.30-16.00.
Tlf.: 47 46 31 65 mobil: 908 57 932

VÅLER OG SVINNDAL  
MENIGHETER - VÅLER KIRKEKONTOR

KANTOR
Frank T. Nordensten,
organist@vpgo.net
Tlf.: 995 87 806

TROSOPPLÆRINGSKONSULENT
Eileen Beate Ulseth
Tlf.: 47 46 76 17  
kateket@vpgo.net
Tlf. priv.: 980 69 818

KIRKETJENER SVINNDAL
Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Tlf.: 69 28 61 25
Mobil: 915 18 236

VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETSRÅD
LEDER: Kari Antonsen. Mobil: 906 95 653
NESTLEDER: Anne Karin Sæby. Tlf: 69 28 70 78

Post og besøksadresse:
Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12,
1592 Våler
Tlf. sentralbord: 69 28 88 30. Fax 69 28 88 31
Internettadresse: www.vpgo.net 

 
Utgave Innleveringsfrist 

januar/februar 7. 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 ca. tre uker etter
 innleveringsfristene.

Utgivelser og innleveringsfrister for
Våler og Svinndal menighetsblad 2015/16
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Utgis av Våler og Svinndal
menighetsråd.

Utkommer 6 ganger i året.
Opplag: 2250

Trykk:
07-gruppen

Redaksjonen:
e-post:  

mblad@vpgo.net

Distributør:
Laila Guthus

Mobil: 92 42 46 35

Kasserer:
Kirkevergen

Tlf. arb. 47 46 27 52

Gaver til bladet:
Bankgiro: 1503.49.88754

Fra galleriet
Siden det ikke lenger er noen godt bevart hemmelighet at bladets redaktør også er menighetenes 
kantor (og omvendt,) har flere spurt om jeg ikke kan bruke litt spalteplass på musikk.  Den 
utfordringen tar jeg selvsagt med glede.

Da faller det seg naturlig å starte med noen betraktninger rundt det som ligger mine hender 
nærmest, nemlig kirkeorgelet og klaveret. Kirkeorgelet kalles jo ofte for instrumentenes dronning, 
og det er ikke helt uten grunn.  Men, som blant andre de fleste innbyggere i Svinndal nå vet meget 
godt, så bygges alle pipeorgler på bestilling (om man ser bort fra de aller minste) og blir dermed 
skreddersydd til rommet de skal fungere i.  Det lille positivet vi benyttet i Svinndal kirke inntil det 
nye Sandtner-orgelet stod ferdig høsten 2013, fremtvang vel neppe noen dronningfornemmelser. 
Tilnavnet dronning har nok orgelet fått annetsteds fra.  Den virkelige ”orgelbrusen”, som kan 
overdøve både orkestre, kor og korps i skjønn forening, må du nok til Nidarosdomen eller tilsvarende 
europeiske katedraler for å finne.  Det som i hovedsak skiller en norsk landsbykirke fra en katedral er 
jo størrelsen på selve rommet.  Og rommet har en enorm innvirkning på lyden du oppfatter.  Uten et 
stort rom, med mange reflekterende flater, blir det rett og slett ingen orgelbrus.  Vi musikere snakker 
stadig om gode og dårlige rom.  Vi tenker da naturligvis på de akustiske forholdene.  De som bygger 
kirker og konsertsaler har i årtier klødd seg i hodet: hvordan kan vi være sikre på at vi bygger et rom 
med god akustikk? Her skal vi nok ikke kimse av den digitale utviklingen, for den har gitt oss verktøy 
som kan simulere det meste, også akustikk.  Derfor har operaen i Bjørvika en strålende akustikk, 
mens Oslo konserthus, som ble innviet i 1977 en elendig sådan.

Det å være konserterende organist byr på svært store utfordringer.  Å spille det samme musikkstykket 
i en landsbykirke og i en stor katedral, er to helt ulike opplevelser.  I et rom med liten akustikk må 
fingrene spille mye tettere; man har langt færre millisekunder å flytte fingrene på.  I et rom med stor 
akustikk, slapper muskulaturen av på en helt annen måte.  I tillegg er noen orgler helt

Redaktøren 
har ordet

GIRO 
1503.49.88754

Arne H. Wethal 250,- 
Astrid og Arne Neset 300,- 
I.R. Andreassen 200,- 
NN 300,- 
T. Madsen 200,- 

Gaver til
Menighetsbladet 

mottatt fra 
10.3.15

t.o.m. 16.4.15 

Totalt mottatt 
kr 1.250,- 
i gaver! 

takk!

H   H 
mekaniske, det vil si at tangentens bevegelser overføres via 
fysiske trelister og vinkler helt frem til pipene, mens noen er 
såkalt elektropneumatiske, hvor den direkte overføringen er 
erstattet av både strøm og luft.  Dette er igjen to helt ulike 
opplevelser, med sine tilhørende utfordringer i muskelbruk og 
kontroll. 
  Kanskje særlig her i Norden har kirkemusikken 
endret seg mye det siste århundret, og på mange måter 
kan man nok si at det tradisjonelle kirkeorgelet tidvis må 
vike plassen for andre instrumentkombinasjoner. Orgelet 
egner seg nemlig ikke like godt til alle typer musikk.  Det er i 
utgangspunktet også et ganske ”dødt” instrument.  Trykker 
du ned en tangent så får du lyd, det spiller ikke så stor rolle på 
hvilken måte du trykker.  Slikt sett er det totalt annerledes enn 
pianoet. Den norske organisten Bjørn Andor Drage har lekt seg 
med å spille kjente klaverstykker av bl.a Edvard Grieg på orgel.  
Det er stor musisering, og like fin musikk, men den forteller en 
helt annen historie når den spilles på orgel... Mer om pianoet i 
neste nummer!  

 God sommer!
    frank nordensten



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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Det kan være krevende å stå oppreist med det jeg 
mener og står for, når jeg er under press. Slik var 
det også for Peter i bibelen. Hele tre ganger hadde 
han sverget på at han ikke kjente Jesus. Og Jesus 
hadde forberedt ham på at han kom til å gjøre det.  
 
«Nei, nei jeg kommer til å dø med deg om det så 
gjelder» svarte Peter.  Jeg vet ikke hvordan det er 
med deg når det gjelder å gjøre opp, og snakke om 
ting som er vanskelige. Det var vanskelig for Peter, 
men Jesus snakker likevel om det som Peter ikke 
ønsker å snakke om. Peter ventet sikkert en over-
høvling om hvor elendig han hadde vært. I stedet 
spør Jesus Peter om han elsker ham, hele tre ganger. 
Peter kjente på fortvilelse. Han hadde jo sviktet.

Om tillit

Sognepresten har ordet
Gjennom denne samtalen fikk Peter en ny jobb 
med mye ansvar. Han skulle lede Jesu Kristi kirke 
på jorden. 

Jesus velger mennesker som på ingen måte er 
perfekte eller høyt kvalifiserte. Det kunne vært deg 
eller meg. Gjennom alle feil og mangler ser Jesus 
etter mennesker som har et hjerte for dem som 
trenger omsorg. 

Når Jesus peker på våre svakheter, reiser han oss 
samtidig opp i verdighet. Kristus viser oss en Gud 
som ikke fordømmer eller får oss til å føle oss små. 
 
                                       Sture Jenssen,  sogneprest

Vellykket påskedrama i Svinndal kirke
I år bestemte vi oss for å ha en sammenhengende påskefeiring i Svinndal kirke. Skjærtorsdag var 
konfirmanter med i prekenen, som handlet om Jesus som vasket disiplenes føtter og gav dem nattverden. 

Langfredag, da Jesus døde, dekket vi alteret med svart og slukket lysene. Fem tekstlesere tok oss, med stor 
innlevelse, gjennom dramaet opp til Golgata. 

Påskeaftengudstjenesten startet kl. 23:00, og etter gammel tradisjon bar vi påskelyset og leste tekster i flere 
omganger oppover midtgangen. Vi hadde orgelmeditasjon og lystenning. Da klokken rundet 24:00 ble alteret 
dekket og lysene i kirken tent.  En vakker symbolsk handling på Jesu oppstandelse. 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på påskedramaet i Svinndal kirke, og slik vi ser det nå vil vi 
gjennomføre det samme opplegget i Våler kirke neste år. 

Sture
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Diakoniutvalget i Våler menighet har som oppgave, og er spesielt opptatt 
av, omsorg for våre innbyggere.  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 til Ingrid Hermansen på kirkekontoret, tlf. 69 28 88 30, så 
formidler hun videre kontakt.

FASTEAKSJONEN 2015
- tidenes beste!

Fasteaksjonen er et sikkert vårtegn i Våler og Svinndal! Når 
snøen bråner, banker det en konfirmant på  døra til så og si 
alle i hele kommunen, og ber om ditt bidrag til en litt mere 
rettferdig verden. Denne årvisse aksjonen like før påske er 
først og fremst en stor dugnad, der årests konfirmanter og 
deres foresatte er de viktigste bidragsyterne. Uten deres 
engasjement og positivitet ville det ikke blitt noen aksjon. 
STOR TAKK til dere!  En stor dugnadsinnsats legges også 
ned i å organisere dette arbeidet, år etter år av de samme 
personene.  Stor takk til Ingrid og Svein på Våk, Margaret, 
Bjørg og Kari i Kirkebygden, samt Anne Karin og Jon Gisle i 
Svinndal for den viktige jobben dere gjør, med lang og viktig 
erfaring, for å organisere alt slik at aksjonen går på skinner! 

Ved dør til dør-aksjonen kom det inn fra Våk: 20.704,-. Fra 
Kirkebygden 21.439,- og fra Svinndal 18.332,- . I tillegg 
samlet barnehagebarna inn i sine små brødbøsser kr 5.790,- 
Med ofringen fra fastegudstjenesten ble det totalt 70.142 
kr, en økning på over 13.000 kroner fra ifjor!  Og stor takk 
også til Nettbuss, som også i år stilte med busser så alle 
barnehagene kunne delta på samlingen i Våler kirke.  Takk til 
Eileen og Sture for å ha holdt  fokuset på hva fasteaksjonen 
egentlig betyr for både mottakere og givere!  - der vi andre 
var mest opptatt av å ha nok bøssebærere og sjåfører, mye 
vafler og store kronebeløp.

Takkes bør også alle dere som har gitt, små og store beløp!  
En bøssebærer fortalte at hun ble stoppet av to unggutter 
som spurte om de kunne få lov til å gi panten de akkurat 
hadde fått på butikken. ”Det er ved å gi at man får!” Kirkens 
nødhjelp er på plass når krisen rammer verden over, og får 
pengene til å rekke langt!

For fasteaksjonskomiteen i Våler og Svinndal,
Inger O. O. Hovland

Bildetekster:
Bilde 1 (øverst) Fornøyde konfirmanter; fra v. Amalie Klæboe,  
 Brage Caspersen, Kristoffer Moslått, Ludvig O.L.   
 Børresen
Bilde 2 Vaffelsteker Jon Gisle Rønning
Bilde 3: Kronetelling og vaffelspising i skjønn forening
Bilde 4: Adrian Isacksen og Ludvig Olai Lundem Børresen.
Bilde 5: Barnehagebarn i Svinndal klar for buss til Våler kirke!
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VÅLER SANGKOR

Hva skjedde for 70, 
60 og 50 år siden ?
Søndag 31 mai er de jubilerende konfirmanter invitert 
til Våler og Svinndal kirker. Det er et stort tidsspenn, 
spesielt for 70 års konfirmantene. Men hva skjedde 
disse årene?

For 70 år siden, det vil si 1945. Ja, da vet vi at 2. 
verdenskrig var slutt. Dagen 8.mai står for alle 
som opplevde den, som en enestående fest for vår 
frigjøring. De fleste voksne hadde nok en følelse av at 
krigen snart ville være over. Også mange av de tyske 
soldatene mente nok det samme. Den eneste tyske 
leiren i Våler var på Bøndenes Hus i Svinndal. Der 
bodde det 7 soldater fra Bayern.  Hans Fjell hadde 
vært ordfører de siste dagene av krigen. De allierte 
hadde utpekt gårdbruker Olaf Hasle til ny ordfører i 
Våler. Ordføreren før krigen var Erling Andreassen, 
men han hadde vært innom NS og kunne ikke brukes. 
Hjemmefronten kom frem fra skogen og gjorde seg 
gjeldende. Den 17.mai ble en stor festdag selv om 
det regnet første del av dagen. Hele dette året sto i 
fredens tegn. Dette var også det siste året sogneprest 
Gunnar Norderhaug hadde konfirmantene i Våler. 
Han sluttet i 1946.

For 60 år siden var det ikke så dramatisk. Fortsatt 
var det rasjonering på en del varer og klær. Bilene 
var fremdeles på kjøpetillatelse, men noen merker 
kunne kjøpes. Det var særlig de østeuropeiske 
bilene som var frie. Da ble vi kjent med den russiske 
bilen Moskvich. Sogneprest Gerhard Atterås hadde 
sluttet i 1954. Vikar Evald Didriksen hadde fungert 
som sogneprest inntil Jens Dingstad kom som ny 
sogneprest. Han kom fra Hallingdal. Dette året 
vant Malling og Fadum det berømte Monte Carlo 
Rally. Norsk Jernverk i Mo i Rana ble etablert og 
Nikita Khrusjtsjov tok makten i Sovjetunionen. 
Den 3.juli talte evangelisten Billy Graham til 40.000 
mennesker på Ullevål stadion i Oslo.

For  50 år siden var fortsatt Jens Dingstad sogne-
prest. Året var 1965. Dette året døde den tidligere 
engelske statsministeren W. Churchill. Dette året 
brøt også Vietnam-krigen ut. Det var Stortingsvalg 
denne høsten og Arbeiderpartiet med Einar 
Gerhardsen tapte valget. Det ble en ny borgelig 
regjering med Per Borten som statsminister. 
Programmet Søndagsposten med redaktøren Otto 
Nilsen var populær søndagsunderholdning, og 
figuren Even Brattbakken fra Toten var også et 
fornøyelig innslag. (IJH)

Det er noe med Norge og vår, selv om vinteren hos oss 
har vært snøfattig og mild, bortsett fra en haug med 
dager der det har blåst nordavind fra alle kanter. En 
dag dukker det imidlertid opp et gult, halvutsprunget 
bustehode i veikanten, en hestehov med en stilk så 
liten at den nesten ikke finner ned til vannet i et egge-
glass. Og da er den snart her, våren. Det kan gjerne 
komme et uberegnelig snøvær,  det kan godt være 
kuldegrader det meste av døgnet, men det hjelper 
ikke. Vi har det som lerka i Sivles dikt – ”finn ho ein 
tuvetopp fri for snjo, då kveda ho i med sin gladaste 
song, då trur ho på våren med ein einaste gong”.  Når 
så den forvillede haveplanten scilla blinker blått og 
håpefullt innerst i bed og utover gamle plener, ja, da 
kan ingen stoppe oss. Det er VÅR. 

Trekkfuglene forlater de farlige bøndene på Capri Ø og 
drar til Norges vennlige åkre og napper i insekter og 
korn på nysådd mark. For de norske bøndene setter  

ikke trekkfugler i bur. De smiler tvert i mot til de 
små korntyvene – ”jaså, har du kommet nå.” Stær 
og linerle og lerke og de like omsungne gjøk og 
sisik og trost bygger reir og synger morgensang og 
middagssang og aftensang, til menneskers uhem-
mede fryd. Det er VÅR.

Når april blir til mai, trekkes grønne flor over løv-
trærne, hvitveisen er selvlysende under grantrær-
ne, og alle korps øver på Kongesangen og Fedre-
landssangen og marsjer, for snart kles landet i rødt, 
hvitt og blått, og barn skal gå i taktfast tog og rope 
hurra og vifte med flagg fra Lindesnes til Nordkapp. 
Endelig er det tid for synge hyllesten til skaperver-
ket slik Elias Blix satte den i pennen:

No livnar det i lundar, no lauvast det i li                                                                                                             
Den heile skapning stundar no fram til sumarstid.

DET er vår i Norge.
(I.Th.)

Vår
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for deg mellom 8 og 11...

UNG I VÅLER

Litt matkø må man regne 
med når 2000 ungdommer 
skal ha frokost!

 
Årets konfirmantkull gjennomførte 
fasteaksjonsgudstjenesten med 
engasjement og stil. Alle bidro på hver sin måte 
til å lage en fin gudstjeneste, der de satte sitt 
preg på programmet. Bandet - under kyndig 
ledelse av Anne Kari Moslått - sørget for gode 
rytmer til sangene. Andre konfirmanter var 
med i dramagruppe eller dansing. Noen av 
dem var også med i liturgigruppe, og sørget 
for å binde hele programmet sammen. Dagen 
før hadde også noen av konfirmantene vært 
med i kjøkkengruppa og sørget for bakst til 
kirkekaffe, samt nattverdbrød til gudstjenesten. 
Vi retter en varm takk til Hellen Grimsøen som 
stilte opp (på kort varsel) som gruppeleder 
denne lørdags formiddagen!   
 
For mange av konfirmantene var det en 
ny opplevelse å synge i kor. Men dette 
taklet de helt fint, og vi gleder oss til å 
videreutvikle konseptet når vi er i gang med 
konfirmantleiren!  (Eileen B. Ulseth)

På kirkekontoret har vi begynt planleggingen av årets 
konfirmantleir. Dette er et høydepunkt for oss, og noe vi 
gleder oss til å være med på! Vi tror at også i år blir det en 
kanonfin leir - med mye action mestepraten av tiden. 
 
Lederne reiser utover til Fangekasa lørdag 20. juni, og har 
ledersamling der vi forebereder og finpusser på programmet 
før konfirmantene er på plass.
 
Så på søndag kommer konfirmantene utover - og vi er i gang 
med fire dager der vi underviser, konkurrerer,  spiser og har 
fokus på Jesus mens vi er sammen. Torsdag er alle hjertelig 
velkommen til å være med på overhøringsgudstjenesten, 
som også er en avslutningsgudstjeneste for leiren. Her er 
det konfirmantene som står for gjennomføring og program. 
Foreldre og foresatte er særlig velkomne! Vi avslutter med 
gilling etterpå. Alle tar med mat og drikke til seg, også lurt å ta 
med egen stol. (Eileen & Sture)

Bildet t.v. er fra påskevandringen 10.april. MILKerne, speidere 
og frivillige fra menigheten var med på å lage en fin vandring for 
konfirmantene og andre fremmøtte. Takk til alle dere som bidro til at 
vi kunne gjennomføre nok en påskevandring

Ungdomsklubben

Gjennom hele året har menigheten hatt et tilbud til ungdom fra 8.kl. og 
oppover. Vi har møttes hver fredag enten på Fredheim eller Våk. Ofte er 
det MILKerne som har stått for opplegg og gjennomføring (dette er nøye 
planlagt av ungdommene på egne MILKERtreff). På en ungdomskveld er 
det konkurranser, enkel mat, musikk og andakt. Kveldens høydepunkt er 
selvfølgelig klemmekø - alltid populært! I år har klubben sommeravslutning 
på Haugen gård i Svinndal - der både grill og basseng står til vår disposisjon! 
Alle fra 8.kl. og oppover er hjertelig velkommen da! 

Asbjørn Onsaker 
var med i bandet 
og er dyktig på 
kornett. 

Fra avslutningen 
på ”Vesignelsen” 

som danserne 
fremførte.
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Utdeling av aktivitetsbibelen til 5. klasse 15. mars. Det var 
seks flotte 5.klassinger som kom på gudstjeneste denne 
dagen!  Denne bibelboka deles ut som et alternativ til den 
orginale Bibelen. Aktivitetsbibelen er tilpasset 5.klassinger 
med tekst, bilder og oppgaver til.

Litt om Kiwanis Club Våler 
og organisasjonen bak klubben

Kiwanis Club Våler startet opp i 1983, og har siden vært aktiv i Våler kommune. Vi vil derfor gjerne komme med litt 
informasjon om hva vi står for, og hva vi gjør.

Den første Kiwanis-klubben ble stiftet i USA for 100 år siden. For 50 år siden ble den første europeiske Kiwanis-klubben 
stiftet, og i 1983 kom vi til Våler. 

Hva er Kiwanis? Vi er en internasjonel humanitær serviceorganisasjon, med ca 600.000 aktive medlemmer i mer enn 90 
land verden over. Vi har regelmessige klubbmøter (i Våler møtes vi annen hver uke) med foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk 
med mer. Kiwanis støtter opp om barn og unge med spesielle behov og eldre. 
Vårt formål er å hjelpe andre som har det vanskelig.

Hva gjør Kiwanis? Vi konsentrerer vår innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune ikke kan gi den nødvendige 
menneskelige og økonomiske støtte.

Hva gjør Kiwanis i Våler? I Våler er klubben spesielt aktive på Helse og Sosialsenteret. Her arrangerer vi bingo en gang i 
måneden, og en gang i året stiller vi opp med musikk og bevertning. Vi er også aktivt med i barne-  og ungdomsarbeidet 
som medarrangør  på sommerleir for ungdom med brannskader og sommerleir for barn og unge som sliter med psykiske 
plager. Videre støtter vi også opp om kiwanis-dukken. En dukke som små barn skal få ved innleggelse på sykehus. Utover 
det lokale har vi fram til år 2000 hatt et samarbeid med UNICEF i håp om å kunne utrydde jodmangel i verden. Ved slutten 
av prosjektet regner man med at bl. a 80 millioner barn er kvitt plagene med jodmangel. Nå er vi i gang med et nytt 
samarbeidsprosjekt med UNICEF. Vi skal bidra til å eliminere stivkrampe blant verdens befolkning.

Dette er noe av hva vi arbeider med i tillegg til å ha det hyggelig og sosialt på møtene.
Kan Kiwanis være noe for deg? Ta gjerne kontakt.

Vi er tilstede på bygdedagen.

For Kiwanis Club Våler
Stein Brath, President. Tlf 92699963

19. april bidro disse sjarmerende 3.klassingene med 
fager sang i gudstjenesten. De fikk også utdelt boka 

”Skatten i Liljedal”.

I  år var det påskevandring i begge kirkene våre. Her fra 
vandringen i Svinndal kirke.
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1. MAI OG KIRKEN

Arbeidernes internasjonale kampdag ligger like bak oss. 
Mange vil sikkert undre seg over at menighetsbladet 
har et innlegg om denne dagen – er ikke ihuga 
1.maifeirere og kirken motpoler? I forbindelse med 
årets 1.mai dukket det imidlertid opp et sløret minne 
fra min barndom i Hobøl – var det ikke gudstjeneste 
i kirken den dagen, sånn på femtitallet en gang? Det 
stemte imidlertid dårlig med det bildet både jeg og 
mange med meg har av 1.mai-feiring. Altså måtte det 
litt søking  på nett til for å finne ut om jeg husket riktig 
om denne gudstjenesten. ”1.mai og kirken” skrev jeg i 
søkevinduet, og der fant jeg det jeg bare vagt hadde ant. 
Her lå en nesten glemt historie som fortjener å bli kjent.

Historiker og teolog Ivar Agøy har utgitt en bok på 
Fagforlaget med tittelen ”Kirken og arbeiderbevegelsen: 
Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940.” Her 
viser han at helt fra første stund, altså 1890, har kirken 
vært en aktiv forsvarer av arbeiderbevegelsens sosiale 
program. Lekmannslederen Lars Oftedal oppfordret 
allerede i 1894 til 1.mai-demonstrasjon og kamp for 
åttetimersdagen, og kjente og ukjente prester var skarpe 
og nådeløse kritikere av  kapitalisme og markedskrefters 
frie herjinger. Biskop Jens Tandberg skrev i 1902 at ”det 
er kirkens sag at gøre sig til talsmand for hvad vi kan 
kalle kristelig sosialisme”.

Ser man det. Her har noe gått oss hus forbi. Artikkelen på 
nettet forteller om et tett og godt samarbeid med kirken 
frem til mellomkrigsårene, men ”dette samarbeidet 
ble knust under den bitre partistriden og det iskalde 
ideologiske klimaet i mellomkrigstiden”, skriver Agøy. 
Etter annen verdenskrig bedret samarbeidet seg. 
Under krigen hadde prester, arbeiderpartitilhengere 
og kommunister kjempet side om side mot 
okkupasjonsmakten, og det var i denne atmosfæren 
gudstjenester 1. mai ble gjenopptatt. Og da SV så dagens 
lys på tidlig syttitall, var det teologen Berge Furre som 
ble partiets fyrtårn, tett fulgt av kristensosialisten Otto 
Hauglin fra Fredrikstad. Ser vi internasjonalt på det, er 
det kirken som er sosialismens håp i store deler av det 
fattige Sør- Amerika.  Sen Terra- bevegelsen i Brasil har 
sitt utspring nettopp i kirken, og  prester har slettes 
ikke noen høy stjerne hos de rike jordeierne, som 
utarmer jorden og med sitt overforbruk av kunstige 
vanningsmetoder gjør favelaens mennesker vannløse.

Idag er det få kirker som har gudstjeneste 1. mai, men 
noen har holdt på den over hundre år gamle tradisjonen. 
I det minste behøver det ikke å være et skisma mellom 
kirke og arbeiderbevegelse  når det gjelder  denne 
dagen. Verdt å tenke på? (I.Th.)

VÅLER SANGKORS 
VÅRKAFÉ
Våler sangkor har en rekke hyggelige tradisjoner. En 
av dem er at de en søndag i april avholder konsert 
med kafé og utlodning. I år falt dette på søndag 
den 19.april, den første ordentlige vårsøndagen. 
I vestibylen på Bøndenes Hus i Svinndal ventet 
smilende kordamer bak et bugnende bord, og med 
balanserende asjett og kaffekopp gikk man inn til 
vårpyntede kafébord inne i salen. Og så tok Våler 
Sangkor, dirigent Anna Kubberød og akkompagnatør 
Sindre Hovland oss med på en reise Norge rundt, 
støttet av vakre bilder på storskjerm. Vi startet i 
Buskerud, for der hadde Anders Hovden sitt virke, og 
ingen åpning kunne passset bedre denne dagen enn 
hans ”Fagert er landet” . Så fulgte det slag i slag – vi 
brudemarsjerte fra Vestlandet og danset mot vår til 
Kristiansand, før vi tok  en springar i Bergen. Etter 
en svipp innom Sauda og Bjørn Eidsvågs ”Eg ser” ble 
det blå salme i Oslo, mens JørnHoel fra Tromsø hadde 
en drøm. Da var veien kort, siden vi nå engang var 
nordaførr, til Halfdan Sivertsen og Bodø.

Publikum fikk også være med på trivelige allsanger, 
og i pausen opptrådte enkeltmedlemmer i koret med 
solosang. Randi Borevik fra Kristiansand sang en 
festlig  gammel sang fra sin hjemby, om Lise og Kåre 
som aldri fikk hverandre fordi de rotet seg bort i  
Kvadraturen,morsomt formidlet på klingende dialekt, 
mens Arnfinn Hovland tok oss med både til Rondane 
og Surnadal. Hans varme stemme formidlet som alltid 
sangenes budskap nøyaktig så nært som både ”Ved 
Rondane”  og ”Vårsøg” fortjener.

Det blir for langt å ta MBs lesere hele veien med på 
Våler Sangkors Norgesreise, men  vi takker sangkoret 
for at de inviterer bygda til slike arrangementer. Med 
sin entusiasme og det flotte samarbeidet mellom kor 
og dirigent (for ikke å snakke om en sikker og dyktig 
akkompagnatør!) går vi alltid gladere ut enn vi var da 
vi kom . Vi takker koret og alle deres gode hjelpere 
for en flott vitamininnsprøytning – svært effektiv 
medisin mot vårslapphet!  (I.Th.)
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Yngve Hågensen i Våler 
Pensjonistforening

Det var fullt  i  Våler Herredshus  da Pensjonist-
foreningen  hadde møte 9.april. Formann Rolf 
Thoresen kunne ønske tidligere LO-sjef  Yngve 
Hågensen velkommen. Dette var også 9.april og 
lokalhistoriker Ivar J. Hauge fortalte om det som 
skjedde i Våler krigsdagen for 75 år siden.

Yngve Hågensen bandt den store forsamlingen med 
sitt intense og interessante foredrag. Han 
tok først forsamlingen med på å fortelle 
om sin barndom i Finnmark og den 
dramatiske turen fra Finnmark til Østfold 
under evakueringen høsten 1944. Deretter 
brukte Haagensen tiden på  å fortelle om LO 
fra ulike ståsteder. Dette var en forelesning 
i hvordan denne organisasjonen arbeidet. 
Det som hadde vært LO’s hovedlinje fra 
1945 og fremover var stikkordene - arbeid 
– bolig og utdanning. Han mente fortsatt at 
dette var det sentrale for LO også den dag 
i dag. 

Etter en kaffepause snakket Ivar J. Hauge 
om dagene før og etter 9.april 1940. 
Mange i forsamlingen kjente seg igjen og 

noen kunne huske tilbake 75 år. Sangkvarteten 
med Sylvi Kristiansen, Annie Langvann og 
trekkspillherrene Svendsen og Engebretsen ga 
til beste og myket opp med sin vakre sang og 
musikk.

Hågensen fenget forsamlingen med sin joviale stil og 
interessante foredrag. Leder Rolf Thoresen t.h

Prestefrue i Våler, Johanne Tybring
Hun var prestefrue i Våler da hennes mann Hans Henrik 
Tybring var sogneprest i Våler i tiden 1861 – 1876.
Sogneprestens kone het Johanne og var datter av skipsreder 
og komponist Christian Blom i Drammen. Han var ikke bare 
komponist, men også en stor utøvende kunstner på fiolin og 
cello. Av hans komposisjoner er det bevart ca 40 sanger, 4 
kammermusikkverker, 1 orkesterouverture og noen verker 
for kor. Hans mest kjente komposisjon er sangen ”Sønner av 
Norge” eller ”Den kronede nasjonalsang” som den også ble 
kalt. Det var H.A. Bjerregaard som hadde skrevet teksten. 
Sangen hadde vunnet 1.pris i en nasjonalsang-konkurranse 
som Selskapet for Norges Vel hadde utlyst i 1820. 

Sangen med den fengende melodi var norsk nasjonalsang 
helt til 1860 da den ble avløst av Bjørnsons og Norderaaks 
”Ja, vi elsker”.  Prestefruens far bidrog også til at Våler fikk den 
vakre Kristus-figuren som i dag står i bårehuset. Den er laget 
av billedhugger Anders Bergslien. Den var først plassert på 
alteret. Trolig var Kristus-figuren en gave fra Christian Blom 
og Brynjar Bergslien til den nyrestaurerte Våler kirke i 1868. 
En av Bergsliens mest kjente statuer er Carl Johan til hest 
utenfor slottet i Oslo. (IJH)

I mangel av korrekte opplysninger har det i alle år blitt 
sagt/skrevet at dette var en Thorvaldsen-skulptur. 



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. 30,- Voksne kr. 55,-
 Badet er stengt i skolens ferier.
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17. mai – søndag 17. mai 2015
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg 
1 Tim 2,1–4 Be for konger 
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er 

Pinseaften – lørdag 23. mai 2015
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel 
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen 
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet 

Pinsedag – søndag 24. mai 2015
1 Mos 1,1–5  Guds Ånd svevde over vannet 
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt 
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd 
Joh 14,15–21  Talsmannen og Jesu bud 

2. pinsedag – mandag 25. mai 2015
Jes 44,3–5  Min Ånd vil jeg utøse 
Apg 11,19–26  Den første hedningekristne menighet 
Joh 6,44–47  Far drar mennesker til Jesus 

Treenighetssøndag – søndag 31. mai 2015
1 Mos 18,1–8  Herren gjester Abraham 
Rom 11,33–36  Å, dyp av visdom hos Gud 
Luk 10,21–24  Jesus jublet i Ånden 

2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015
Salme 67,2–6  Folkene skal prise deg (prekentekst) 
Gal 3,23–29  Kledd dere i Kristus 
Joh 3,26–30  Han skal vokse, jeg skal avta 

3. søndag i treenighetstiden – søndag 14. juni 2015
Jes 50,4–5  Å høre på disiplers vis 
Rom 8,28–30 De han har kalt 
Joh 1,35–51  De første disiplene 

4. søndag i treenighetstiden – søndag 21. juni 2015
Jos 24,19–24  Herren vil vi tjene 
Ef 2,1–10  Skapt til gode gjerninger 
Matt 16,24–27  Å følge etter Jesus 

5. søndag i påsketiden – søndag 3. mai 2015
1 Kong 17,8–16  Enken i Sarepta 
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende 
Rom 12,1–3  Til glede for Gud 
Luk 13,18–21  Sennepsfrø og surdeig
 
6. søndag i påsketiden – søndag 10. mai 2015
Dan 9,17–19  Min Gud, vend ditt øre hit 
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap 
3 Joh 11  Ta det gode til forbilde   
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel 

Kristi himmelfartsdag – torsdag 14. mai 2015
Dan 7,13–14  Lik en menneskesønn 
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen 
Rom 10,6–10  Ordet er nær i munn og hjerte 
Luk 24,46–53  Jesu avskjed 

Søndag før pinse – søndag 17. mai 2015
Sak 14,6–9  Herrens dag 
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene 
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem 
Joh 3,16–21  Lyset er kommet til verden 

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



AUTORISERT FOTTERAPEUT
Birgith Breivik

tlf  95 73 44 88
Jeg kommer hjem 

til deg!

Fotkremer            Gavekort

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

 

 

Din lokale trappe-og møbelsnekker 

Matthias Beier . Snekkermester 

Gravveien 18 . 1592 Våler . 90804131 

info@nekeroed.no . www.nekeroed.no 

Gratis befaring 

 

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 



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. 500,-
Lillesal - kr. 150,-  
Kjøkken - kr. 350,-
Totalt kr. 1000,-
Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf. 90 29 95 64

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,- for hele huset.

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



Møteplassen  
       

Åpen barnehage!
Er et gratis tilbud til foreldre, 
besteforeldre, dagmammaer o.l. 
som er hjemme med førskolebarn 
0-6 år og som ønsker å møte 
andre i samme situasjon til lek og 
fellesskap.

Barnehagen ligger vegg-i-vegg med 
Helsestasjon på Våler Helse- og 
Sosialsenter. Ingen påmelding, bare 
møt opp og bli så lenge det passer 
dere; tirsdag og torsdag fra kl 10 - 
13. (stengt i skoleferier)
Ta med matpakke, kaffe og te får 
du kjøpt. Hjertelig velkommen!

For spørsmål: Ring pedagogisk 
leder Eli Sannem 
TLF.: 45664706 eller kontakt 
Helsestasjonen.

Barnekoret Godt Nytt
Vi øver på Fredheim hver torsdag.
Under skolealder øver fra 17.30 - 
18.15
Over skolealder øver fra 18.15 - 
19.00
Vi har mange gøyale sanger og 
av og til har vi overraskelse på 
øvelsene! Den siste torsdagen i 
måneden tar vi fri.
Ta gjerne kontakt med
Anne Kari Moslått: 9777050
Johanne Grimsrund: 94542287 

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: Else 
Grete Abrahamsen, tlf.: 934 87 178  
/ egabraha@online.no 
eller møt opp på neste øvelse.

Våler Skolemusikkorps 
tilbyr undervisning for musikanter 
og drillelever. Øvelser pleier å 
foregå på Våkhuset hver onsdag. Vi 
trenger flere musikanter og drillere 
om vi skal ha et skolemusikkorps i 
Våler. Ta kontakt med André Slåtten 
på E-post andre.slatten@c2i.net 
eller tlf 90727262 / 69288166

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: 
http://www.dfs.no/moss-vaaler

Våler Soul Kidz
Vi øver på Våk misjonshus fra 18:00 
- 19:00. Øvelsene blir torsdager 
25.9 - 9.10 - 23.10 - 6.11 og 20.11. 
Ta kontakt med Mona Pedersen 
Unnerud på tlf. 932 47 976 eller 
epost munnrud@gmail.com.  Vi er 
også på Facebook: Våler Soul Kidz

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. 
Se også informasjon på 
www.ljom.no.

Friidrettsgruppa
Vi gir grunnleggende trening i 
ulike former for løp, kast og hopp. 
Mye av treningen skjer gjennom 
lek. Torsdager mellom 17:00 og 
18:30 har vi trening i Vålerhallen. 
Vår målgruppe er barn fra 6 år.  
Kontaktperson er Atle Helgedagsrud. 
Tlf.: 90 01 37 63. Mer info på nett:
www.vs-il.no

Håndball
I Vålerhallen er det nå et aktivt 
håndballmiljø med lag i alle aldre. 
Treningstider og kontaktinformasjon 
gis på: www.vs-il.no eller ved leder 
Lars-Erik Thømt på tlf. 900 19 2767



Fellesråds- og 
menighetsrådsmøter: 
Torsdag 21. mai Kl. 19:00 på
Svinndal skole. 
Torsdag 18.juni Kl. 19:00 i kantinen 
på Helse- og sosialsenteret. 
(Fellesrådsmøte Kl. 19 og 
menighetsrådsm. etter kaffepausen.)

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

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.

  

Våler og Svinndal 
Pensjonistforening
Alle møtene er på  
Våler Herredshus Kl. 17.00
 
Vi har underholdning på alle 
samlingene våre. Det er sang, 
musikk og kaffekos. Mulighet for 
å kjøpe smørbrød til Kr. 20. pr. 
person.

Vi har også foredrag over  
aktuelle temaer. 

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

Møter våren 2015

7.mai - besøk av Moss pensjonistkor.

11. juni - hyggekveld med underholdning

Sør for Ravnsjø.
Om du har lyst til å gå tur, 
anbefaler Turistforeningen 
Vansjø at du legger turen til 
kommunegrensen syd for 
Ravnsjøtjernet i Svinndal. 

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 i 
kantina på Helse- og sosialsenteret.
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
Våler og Svinndal
Søndag 14. juni: Bydgedag. Vi har 
stand med plantesalg.

Mandag 15.juni, Kl. 18:00: 
Hagebesøk hos Bjørn Berg i 
Røedåsen 12, 1591 Sperrebotn.

Alle er hjertelig velkommen!

VÅLER MALEKLUBB
LIKER DU Å TEGNE OG MALE?

Velkommen til oss!
Vi møtes på Bergtunet, 1. etg.
annenhver torsdag Kl. 18 - 21 
(oppst. 8.jan)
Kontakt Svanhild Knutsen, 
tlf. 917 89 938 for nærmere info.



 

 
 
 
 
 
 
Våler/Svinndal Frivilligsentral 
ønsker alle en flott 
 

17. mai feiring  
 

«BYGDEDAGEN» 
Frivilligsentralen har stand på 
«Bygdedagen» søndag 14. juni  
Vi inviterer små og store til å 
prøve spillet 
BOWLS. 

Vi ses  
 

Sommertur for Frivillige 
29. mai til Vitenparken i Ås. 

 
Tradisjonen tro arrangerer vi 
også i år felles tur for de frivillige 
ved våre 3 frivilligsentraler 
Rygge, Moss og Våler/Svinndal. 
 
I år går turen til Vitenparken i Ås.  
Det er et grønt viten- og 
opplevelsessenter, en møteplass, 
hvor vi som publikum kan 
oppleve fremtidens grønne 
løsninger.  
Vi får servert lunsj m/ kaffe i 
senteret trivelige lokaler.  
 
Deretter blir det omvisning i en 
av Norges flotteste parker.  
Vi få oppleve monumental 
arkitektur og et flott 
nyklassisistisk hageanlegg med 
mange interessante trær og 
beplantninger. 
 

Vi får se på historien til Norges 
første høyere landbruksskole og 
senere universitet.  
 

Det blir tid til å rusle rundt på 
egen hånd og ta seg en kaffe 
innen bussen går hjemover igjen. 
Pris: kr 250,- 
Påmelding til mobil 93 62 27 61 
 
QUIZKVELD PÅ BØNDENES HUS  
30. mai og 20. juni  
Rettigheter øl og vin. 
Påmelding Quiz til mobil 481 98 226  

STRIKKE KAFÈ i Våler. 
Det er møteplassen for DEG som 
er glad i håndarbeid og som er 
hjemme på dagtid. 
I stedet for å sitte hver for oss 
møtes vi for å utveksle ideer, 
strikke, hekle, sy, prate og ta en 
kopp kaffe sammen. 
Vi låner dagsenterets lokaler 
annenhver fredag mellom kl. 
11.00 – 13.30. 
DATOER FREM TIL SOMMEREN: 
15/5 – 29/5 – 12/6 – 26/6 
 
Vålers nye møteplass 
«Cafe Kroken» i foajeen på 
Helse- og sosialsenteret. 
Vi har åpent fra mandag – fredag  
fra kl. 10.00 – 14.00 
Ta en tur innom  
 
DATA ”DROP IN” Våler 
hver onsdag fra kl. 19.00 – 21.00  
Vi låner lokalene til dagsenteret 
«Håndarbeidsstua» på Helse- og 
sosialsenteret. 
Her treffer du Mathias og Lasse 
et par datakyndige personer. De 
kan hjelpe deg med det du synes 
er vanskelig eller ikke får til, f.eks 
finne frem på internett, sende og 
mota e-post, legge inn bilder osv.  
Du tar med din egen bærbare 
PC, nettbrett slik at vi kan 
tilpasse opplæringa etter 
datamaskinen, du bruker i 
hverdagen.  
Lasse Christensen mobil 920 20 561 
Mathias HoddevIk mobil 900 86 471 
 
Kulturgruppa ”Fiin gammel” 

HISTORIER, SANG OG MUSIKK 
Onsdag(partalls) kl 10.30 – 12.15 
Bevertning          Velkommen 
 
BINGO PÅ DAGSENTERET hver 
mandag fra kl. 11.15 – 12.15 
Enkel bevertning  
 
HØYTLESNING PÅ DAGSENTERET 
Inger Thinn leser hver tirsdag 
kl.11.00 – 11.30     Velkommen  
 
AKTIVITETER PÅ SENTRALEN 
 

Møteplassen «BYGDEKAFÈ» 
PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 
Vi har åpent mandag – torsdag  
fra kl. 10.30 – 15.00. Velkommen 

Møteplassen ”SPIS SAMMEN” 
hver tirsdag mellom kl.12.00- 
14.00 på Frivilligsentralen. 

Velkommen  
 
”Leksekafè for 5 – 7 klassetrinn” 
mandag fra kl 14.00 – 16.30  
på Frivilligsentralen. 
Vi servere brødmat  
Svinndal bygdekvinnelag. 
 
Møteplassen ”BINGO”  
på FRIVILLIGSENTRALEN mandag 
kl. 18.00 
11. mai – 25. mai – 8. juni  –  
22. juni – 6. juli 
Enkel bevertning Velkommen.  
 
Strikkekafè i Svinndal 
«Vi nøster oss sammen» 
I stedet for å sitte hver for oss, 
møtes vi for å utveksle ideer, 
stikke, hekle, sy, prate og ta en 
kopp kaffe. Vi møtes i lokalene til 
Frivilligsentralen onsdag 20. 
maikl. 18.00 
Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid og gode venner. 
Ulla-Brit &Elisabeth 
 
TRIM OG GÅGRUPPEN  
Vi møtes ved Frivilligsentralen 
hver torsdag kl. 11.00 og går en 
times tid. 
Etterpå tar de som vil, lunsj eller 
kaffe på «Bygdekafèen» 
Karin Bjørnstad Helselaget 
 
TORSDAGSHJØRNET 
Det er møteplassen for DEG som 
har lyst å drive med håndarbeid. 
Vi møtes på Frivilligsentralen 
hver torsdag mellom kl. 11.00 – 
14.00 
Møtepla vi spiser i fellesskap fra 
kl. 12.00.  
Ta turen innom  

 

DATA ”DROP IN” Svinndal 
Hver onsdag mellom 11.00 - 
13.00 møter du en datakyndig 
person på Frivilligsentralen 
Samme opplegg som i Våler. 
Lasse Christensen mobil 920 20 561 
Mathias Hoddevik mobil 900 86 471 
 

 



Drop in og 
timebestilling
  

Vi tilbyr profesjonell 
hårbehandling til Damer og Menn. 
Oppsetting til bryllup og fest.
Hair-extensions og Negldesign.
Vi fører også makeupserien til 
Zanzuel

Tlf: 69 28 77 00 
www.saksenfrisor.no 

Åpningstider:
Mandag  stengt
Tirsdag  10.00 - 16.00
Onsdag 10.00 - 17.00
Torsdag 10.00 - 19.00
Fredag  10.00 - 17.00
Lørdag 09.00 - 15.00 
Vestlia 1, 1592 Våler

 

Vi holder til på folkestad, 2. etasje i bankbygget 
Velkommen!

Velvære, pleie og terapi for dine 
føtter!

Fotbehandling, voksbad, fot-
massasje, shellac.

10% rabatt for 
pensjonister!

Ambulerende etter avtale, og 
kan komme hjem til deg!

GAVEKORT
Sko fra Arcopedico

Tlf.: 922 96 837

♥ 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



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.com
Kontaktperson: 
Synnøve Mingeødegård
Lunderveien 745, 1593 Svinndal
Mobil: 90571117
e-post: synnovemingen@gmail.com

MØTER  VÅREN 2015
Våler Misjonssamband og Svinndal Normisjon 

Første torsdag i måneden er det BØNNEMØTER på Våk misjonshus kl. 19.30.
Vi ønsker alle  hjertelig velkommen til våre møter, middagssamvær og andre arrangementer!

Dato Tid Sted Arrangement Taler Sang
Onsdag 6.mai 19:00 Fredheim Møte Evangeliesenteret Evangeliesenteret
Fredag 8.mai 17:30 Våk Åpent hus m/middag
Søndag 31.mai 17:00 Dilling misjonshus Felles møte Råde, Rygge og Våler 

misjonssamband
Søndag 7.juni 15:00 Ravnsjø Felles sommeravslutning Sture Jenssen

Annonsesponsor:

Våler folkebibliotek 

Åpningstider: 
Mandag    12.00 - 20.00
Tirsdag     12.00 - 20.00
Onsdag     12.00 - 20.00
Torsdag    12.00 - 15.00

Fredag Stengt     

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 på Klokkergården:

Ingen flere møter før sommeren

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 velkomne!

Hilsen oss i Svinndal Diakoniutvalg

Bingo på Helse og Sosialsenteret

Kiwanis Våler holder bingo for beboere på 
senteret. Også andre av bygdas innbyggere er 

velkommen til å delta. Enkel bevertning.

Sted: Kafeteria i 1. etg.

Dato:  18. September– 16. Oktober –
13. November - 11. Desember

Start kl 19:00
Hilsen Kiwanis Club Våler 

13.mai - 10.juni



Moro for enhver anledning i alle aldersgrupper!
        
 

Firmafest, utdrikkingslag, 
bursdager,events, julebord mm.

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
for Mossedistriktet

810 03 339
Dronningensgt.12

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 Vannverk SA
Du treffer oss på Folkestad,
i det nye bankbygget i 2. etg.

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

BYGGMESTER FRITS 
BLOMQVIST

Byggeoppdrag utføres
på nytt og gammelt
Holmen - Tlf 69 28 71 93

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

KIRKEBYGDEN GRENDEHUS
Et trivelig lokale for utleie alle dager. 
Grendesal, grupperom m.v. 
Ring barnehagen for bestilling og opplysning
om priser på tlf 69 28 75 60

Telefon: 69 28 60 32

Hageselskapet
Våler og Svinndal

Medlemsskap gir kunnskap og glede
Kontakt Winnie, tlf: 926 40 120
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

Granittveien 10
Moss og Våler Næringspark
1592 VÅLER
Tlf: 69 28 99 33 epost: firmapost@knutbjerke.no

Knut Bjerke AS ble etablert i 1958 og er i dag en av de store maskinentreprenørene innen 
grunnarbeider i Østfold / søndre Akershus.

Knut Bjerke AS utfører jobber innefor infrastruktur og grunnarbeider for næringsbygg og 
boligbygging.  Vi kan vise til en rekke store oppdrag de siste årene.

Firmaet holder til i lokaler på Våler Næringspark

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.no



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 30/90 85 79 32
Svinndal:
Randi og Jon Rønning  
tlf. 97 54 41 92

Velkommen til Kirken
Gudstjenesteliste / Menighetskalender 

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

OBS! nytt kontonummer

Merk!
søndag 21.juni er det ikke gudstjeneste 

i kirken. MEN: det er gudstjeneste på 

Fangekasa 25. juni Kl.18.00 (Avslutning av 

konfirmantleiren)

INNSATT! - SIDE 5

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. mai 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 5.sønd. i påsketiden Menneskeverd

10. mai 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste 6.sønd. i påsketiden Våler Soul Kidz

14.mai 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Kristi himmelfartsdag Barne- og ungdomsarb.

17.mai 10:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste Grunnlovsdag Gatebarnprosjektet

24.mai 11:00 Svinndal kirke Høytidsgudstjeneste Pinsedag Maritastiftelsen

25.mai 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 2.pinsedag Menigheten

31.mai 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Treenighetssøndag Menigheten Konfirmantjubileum

7.juni 11:00 Engsand Friluftsgudstjeneste 2.sønd. i treenighetstiden Sjømannskirk. (DNK utl.) (i kirken om dårlig vær)

14.juni 11:00 Bergtunet Friluftsgudstjeneste 3.sønd. i treenighetstiden (i kirken om dårlig vær)

21.juni INGEN gudstjeneste

25.juni 18:00 Fangekasa Ung Messe Gatebarnprosjektet

28.juni 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 5.sønd. i treenighetstiden Diakoniarbeidet

5.juli 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 6.sønd. i treenighetstiden Kirkens bymisjon

12.juli INGEN gudstjeneste

19.juli INGEN gudstjeneste

26.juli 15:00 Helse- og sosials. Gudstjeneste 9.sønd. i treenighetstiden Diakoniarbeidet

2.august 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 10.sønd. i treenighetstiden Åpne dører


