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SOGNEPREST
Olaf Sture Jenssen, Tlf.: 47 46 36 75  
sogneprest@vpgo.net / olafsturejenssen@gmail.com
Kontortid onsdager 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.08.30-14.30,
onsdager kl.08.30-15.00 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

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

Wenche Pedersen Dahl
Tlf.: 47 46 76 17 - Tlf. priv.: 902 31 381
menped@vpgo.net

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 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 2016/17
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Årgang 76

MAI
JUNI 

2016
www.kirken.no/vaaler-svinndal

FACEBOOK:
Våler og Svinndal kirke

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

Mange stemmer små ...
Du har kanskje lagt merke til at vi forsøker å danne en forsangergruppe som kan bidra på 
gudstjenestene våre. Føre an i salmesangen og etterhvert bidra med litt flerstemt sang. ”Å nei,” 
tenker du antagelig, ”det er ikke noe for meg, jeg har jo ikke sangstemme!”  Ikke det? Vel, de 
absolutt fleste kan lære å synge, og i den sammenhengen vi snakker om her, synger alle med sitt 
nebb.  Hva om du plutselig oppdager sider ved deg selv du ikke visste om?  Det kan være som 
et solstreif en grå hverdag. ”Men jeg liker ikke tanken på å binde meg opp hver søndag”, sier du 
kanskje. Vel, det slipper du, for vi tenker oss å operere på prosjektbasis, og det vil i praksis si at du 
bare binder deg til to søndager ad gangen, en i Våler og en i Svinndal. Hører vi fra deg, eller?

Av og til har vi besøk av skoleklasser i kirkene våre.  Nysgjerrige, vitebegjærlige barn, som spør om 
alt, og vil prøve alt.  Det er stas, for det er jo barna våre som skal forvalte kirkene i fremtiden, og 
jo mere de får med seg av historien, desto gladere blir vi som arbeider der.  For noen uker siden 
hadde vi besøk fra Våk skole i Våler kirke. Der har vi jo det, for Norge, ganske så unike ”Samuelsen-
orgelet” som alle fikk høre på. Det egner seg dårlig som tumleplass for ivrige barnehender, så vi tok 
turen til galleriet, der alle fikk se og prøve det orgelet vi bruker til daglig. ”Oj, dette var stort!” var en 
kommentar som jeg bet meg merke i.  For jo, i orgelsammenheng er det ganske lite, men det er jo 
adskillig større enn Samuelsen-orgelet nede i kordøren. Selvsagt! Å se på iallefall. Men ikke hvis vi 
bruker målestokken for orgelstørrelse, som er antall stemmer ... Når vi snakker om et orgels størrelse 
så er nemlig meter og kilo helt underordnet.  Hver stemme i orgelet synger altså med sitt eget nebb, 
sin egen klangvalør, og sammenlagt blir det til det vi ofte tenker på som orgelbrus.  Orgelet i Våler 
kirke har 9 stemmer, det nye orgelet i Svinndal kirke har 18, og det orgelet som i disse dager er under 
restaurering og utvidelse i Sarpsborg kirke får 75!  Det bygges faktisk av den samme orgelbyggeren 
som bygget orgelet i Svinndal kirke. Gigantisk i norsk sammenheng, men det er stadig et stykke unna 
verdensrekorden. Wanamaker-orgelet i Philadelphia har 28.604 piper fordelt på 463 stemmer... Den 
lengste pipen som normalt anvendes i større orgler er 32 fot lang, eller i praksis omtrent 11 meter... 
se nedenfor!  Vanligst er varianten med hatt på toppen... da er 5,5 meter nok. (fn)

Redaktøren 
har ordet

GIRO 
1503.49.88754

Solveig S. Wastvedt 200,- 
IL og E Ertnes 250,- 
Mona Sissel Wold 200,- 
Lillian D. Aannerød 300,- 
Hans Olaf Lunder 200,-  
T. Madsen 400,-  

Gaver til
Menighetsbladet 

mottatt fra 
5.3.16

t.o.m. 25.4.16 

Totalt mottatt 
kr 1.550,- 
i gaver! 

takk!



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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... og varme. Ja, jeg kjenner den gryende sommerfø-
lelsen igjen allerede. Akkurat som jeg er i det som 
ennå ikke er.  Og så er 17. mai snart her igjen, med 
fest, flagg og glade barn. Vi minnes de som har 
kjempet for vår frihet og selvstendighet. 

Oops, nå kjenner jeg meg stressa. Mye å gjøre, mye 
å planlegge, mange krav. Bare 17. mai er over, bare 
sommeren begynner, bare konfirmasjon er over. 
Da skal jeg trene, lese, rydde... og da blir alt anner- 
ledes. Men fremtiden blir sjelden akkurat slik du 
ser den for deg nå. Tankene lurer deg. Vi lar oss 
lure hele tiden. For da slipper vi kanskje å kjenne 

Sommer og sol...

Sognepresten har ordet

på smerten akkurat her og nå? Tross alt er det bare 
akkurat nå du er til.

Det er lurt å stoppe opp og kjenne etter hvor du 
er. Hvilken grunnfølelse du har. Er du lei deg, 
deprimert, oppgitt, glad, urolig? Husk at det bare er 
du som er spesialist på deg selv, ingen andre. Du vet 
best hvordan det er å være deg. Det er viktig for deg 
og dine at du vet noenlunde hvor du er. Ting blir 
litt enklere da. Da kan noen av de kravene og det 
stresset du legger på deg selv oppleves annerledes.

Gjennom den 3. trosartikkel tror vi i kirken at Gud 
alltid er hos oss ved Den Hellige Ånd. Jesus er hos 
oss. Han kommer til oss med trøst og kraft, og 
bærer oss når vi ikke greier å gå veien selv.

Ha en velsignet god 17. mai!  
  
  Sture Jenssen,  sogneprest
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VÅLER OG SVINNDAL 

 

BABYSANG 

På babysang deler vi sang- og 
musikkglede i et varmt fellesskap. 
Musikken stimulerer sansene og 
er en viktig kommunikasjonsform 
mellom liten og stor.

Det serveres enkel lunsj på 
samlingene.

Sted: Våk Misjonshus
Tid: Fredager fra kl. 10.00-11.30
Alder: 0-1 år

Øvrige datoer for våren: 
 13.mai
 27.mai
 10.juni
Har du spørsmål? Kontakt 
Wenche Pedersen Dahl: 90231381

Den Kulturelle 
Spaserstokken 

KONSERT 
Torsdag 9. juni 2016 Kl.19:00 på 
Herredshuset i forbindelse med 
Pensjonistforeningens møte som 

starter kl. 17:00.

Trond Trudvang undeholder. 
Han er musikant, låtskriver 
og plateartist med sin sang 
og sin gitar. Han har gitt ut 

flere album, og byr på livlig og 
godmusikkunderholdning - også 

allsang.

ALLE  ER  VELKOMNE !

Arrangementet er i samarbeid med Våler 
kommune; Oppvekst og kultur

og 
Våler og Svinndal Pensjonistforening.

Vi står igjen foran pinsehøytiden, og 
skal feire åndens komme og kirkens tilblivelse. 
Navnet pinse kommer av det greske ordet 
«pentekoste», som betyr femtiende.  Altså 
den 50. påskedagen. På denne dagen viste 
Den hellige ånd seg for Apostlene i form av 
ildtunger fra himmelen. 
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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.

NY MISJONSFORENING I VÅLER

Det er ikke ofte at det startes opp 
nye foreninger  i bygda vår. Men nå 
i februar ble Våler misjonsforening 
dannet. I fra riktig «gamle dager» 
var det fem misjonsforeninger,  en i 
hver skolekrets. Disse har etterhvert 
sett seg nødt til å legge ned sitt 
arbeide for misjonen. Det ble for få 
medlemmer igjen.

Men så kom noen kloke hoder på at de 
resterende medlemmer ville slå seg 
sammen til en forening, og de valgte 
å kalle den  Våler misjonsforening. 

Møtene holdes en gang i måneden, privat eller 
i andre lokaler.  Programmet består av sang, 
andakt, misjonsstoff og enkel bevertning. Den 
gode samtalen stor også høyt i kurs. Et trivelig 
fellesskap med misjon i fokus

En forening ønsker seg jo alltid nye 
medlemmer og Våler misjonsforening 
er intet unntak. Ønsker du å være 
med i en misjonsforening er du 
hjertelig velkommen. Du behøver 
ikke ha møter privat, du er hjertelig 
velkommen allikevel. 

Er dette noe for deg ta kontakt med:

Gunn Helen Ellingsen – tlf. 93 45 33 67
eller Else Marie Hauge tlf. 92 24 40 46 – eller 
Ingrid Hermansen tlf. 90 85 79 32

Våler misjonsforening er tilsluttet Det 
norske misjonsselskap

17.mai-toget 1914...

...snur i krysset ved 
Berg i Våler. Man 
ser såvidt fjøset på 
Berg.
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VÅLER SANGKORVÅLER SANGKOR

Livets gang 
11.19-2015  –  20.4-2016

Døpte 
Våler

Aili Hasle-Mienna Tiril Gimmestad-Ludvigsen
Lone Chotita Hovdum-Dahle (døpt i Moss kirke)
Niklas Henriksen
Olivia Bugten Pettersen
Ingunn Sandli Westbye
Lilli Rognlien Linnerud
Niklas Andersen
Leander Eriksen Sanne
Celine Bjørling Olsen
Sebastian Skaugerum Ringnes (døpt i Hvaler kirke)

Svinndal

Martinius Aschjem (døpt i Onsøy)
Vilma Larsen
Julian Aase Brynildsen
Isak Thalberg Bovolden

Vigde 
Våler

Marlene Henriksen og Benjamin Bjerkeng

Døde 
Våler

Frank Kollvangsnes
Olaf Frydenlund
Jan Martin Harstad
Erna Maalen-Johansen
Åse-Martha Johnsrød
Adolf Upsahl
Carl Egil Wang
William Eriksen
Eli Lovise Anstensrud
Hans Toverud
Leif Aasmund Breivik

Svinndal

Dagny Marie Roos
Margot Ingebjørg Tofteberg
Kaj Sørensen
Robert Hovland

Kirkekontoret informerer: 

Skjeve 
gravstøtter på 
kirkegårdene

Våren er her for fullt og det spi-
rer og gror av nytt liv til glede og 
inspirasjon for ung og gammel! 
En ting den vakre våren fører med 
seg som ikke kan sies å være så 
positivt, er telehiv på kirkegårdene. 
Dette medfører mange skjeve grav-
støtter. Alle støttene skal være bol-
tet med 2 bolter men det hindrer 
altså ikke at telen løfter og dytter 
på sten og fundament slik at støtten 
blir skjev.  

Det er ifølge lovverk og gravferds-
forskrift ikke kirkens ansvar å ord-
ne opp i dette, men festers ansvar 
at gravminnet ikke er til forfall, 
sjenanse eller til fare for dem som 
ferdes på gravplassen.  Dersom fes-
ter ikke selv har mulighet til å rette 
opp en skjev gravstøtte må fester ta 
kontakt med et firma som kan rette 
opp steinen mot betaling. De som 
leverer gravstøtter tilbyr normalt 
disse tjenestene. 

Vi oppfordrer derfor alle som har 
en grav på kirkegårdene våre til å 
sørge for at støtten blir rettet opp 
og står støtt dersom den har blitt 
skjev, slik at vi ikke trenger være 
bekymret for sikkerheten. Takk for 
at dere tar festeansvaret på alvor!
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for deg mellom 8 og 11...

 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!

Fredag 1.april var det igjen klart for den årlige 

påskevandringen.  Konfirmantene har             
   dette som en obligatorisk post i opplegget sitt, samtidig som det 
er åpent for hele menigheten å delta! MILK-erne var med å gjorde 
vandringen levende med sine dramainnslag underveis! Bra jobba! 
Takk til speiderne som også i år stilte opp og bidro med frakt og 
bålfyring! Alltid godt å stå rundt bålet og varme seg før vi etter en 
avslutning tusler ned igjen fra Brønnerødtjern. 

JUBILERENDE KONFIRMANTER

Hva skjedde i årene 1946, 1956 og 1966?

Ja, i år kan 70-, 60- og 50-årskonfirmantene markere 
at det er så lenge siden de ble konfirmert i Våler og 
Svinndal kirker. Hvordan var verden da jubilantene var 
14 år?

I 1946 hadde sogneprest Gunnar Norderhaug 
sluttet 1.september. Men det var ennå ikke tilsatt 
ny sogneprest. Pastor Leif Løkeberg fungerte da 
ved konfirmasjonen i oktober, men Gerhard Atterås 
overtok som konstituert sogneprest 1.november. Det 
var ennå etterkrigstider og rasjonering. Tidligere 
utenriksminister Trygve Lie ble innsatt som FN’s første 
generalsekretær og skøyteløperen Odd Lundberg ble 
verdensmester på skøyter på Bislet i Oslo. Noe som 
virkelig gledet mange foreldre var at barnetrygden ble 
innført for alle. Mange ungdommer som fikk lov til å 
gå på kino, svermet for skuespillerne Ingrid Bergman 
og Humphrey Bogart i de dager. Svinesundbrua ble 
åpnet i juni og Lyn ble første cup-mester etter krigen. 

Søndag 29. mai møtes igjen femti-, seksti- og 
syttiårskonfirmantene til fest

Den 3.desember var det folketelling i Norge. Det 
var da 2.814.194 nordmenn. Gårdbruker Peder 
Unum fra Svinndal var ordfører. 

I 1956 var Jens Dingstad kommet som 
sogneprest. Det var vinter-OL i Cortina og 
Hallgeir Brenden tok gull på 15 km. Mange 
øynet også håpet om en norsk bil da bilmerket 
”Troll” ble lansert i Telemark. Tante Sonny og 
onkel Laurits var gode barnetimestemmer etter 
melodien ”Nå kommer barnetimen – ”. Men det 
ble også uhygge. Først kom Zues-konflikten og 
deretter opprøret i Ungarn som ble slått ned av 
Sovjet. Dette var trolig første gang Norge tok imot 
flyktninger. Det var stort fyrstebryllup i Monaco. 
Poliovaksinen kom til Norge og Rolf Kirkvaag var 
med i flystyrt på Hommelfjell i november. I 1956 
var doktor Asbjørn Listerud ordfører. Reidar 
Blomfeldt ble valgt til formann i Sportsklubben 
Vansjø og Kirkebygden fikk nytt skolebygg.

fortsetter side 9
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DENGANG DA...

MENIGHETENES ÅRSMØTE

Her er noen glimt fra menighetenes årsmøte som fant sted torsdag kveld den 21. april. Det ble en veldig hyggelig 
og inspirerende kveld for de som hadde funnet veien til kantina på helse- og sosialsenteret denne kvelden. I 
tillegg til andakt og gjennomgang av årsrapporter fra råd og utvalg var det allsang, utlodning, servering av deilig 
kveldsmat og nydelig hjemmebakt waleskringle til kaffen. Det vanket mange fine premier til de fremmøtte 
som virkelig åpnet opp lommebøkene sine og ved det bidro til et fint tilskudd til menighetenes arbeid videre. 
Kveldens høydepunkt var da prestesønn Jørgen Andresen Osberg holdt sitt foredrag om KRIK (Kristen 
idrettskontakt) sitt arbeid for ungdom sentralt og lokalt i Rygge. Et inspirerende og fint foredrag. Jørgen fikk stor 
applaus og et gavekort til takk for innsatsen. Ivar Hauge ble ekstra fremhevet på årsmøtet ved at ham fikk overrakt 
et gavekort med takk og hilsen fra menigheter og menighetsblad for sitt engasjement for menighetene gjennom 
utallige år, og som en liten markering av hans 80-års jubileum den 16. mai. Leder Kari Antonsen fikk overrakt en 
hortensia hilsen med takk for hennes utrettelige innsats som leder. Stor takk også til alle andre som kom og som 
bidro til å gjøre dette årsmøte så vellykket.  

Hilsen Våler og Svinndal menighetsråd

I 1966 var Jens Dingstad fortsatt sogneprest. 
Det var siste gang konfirmasjonen var på 
høsten i denne omgang.  Det var VM på ski i 
Holmenkollen og Gjermund Eggen og Bjørn 
Wirkola var de stor norske navn. Ingrid 
Wigernæs, Inger Aufles og Berit Mørdre tok 
sølv i stafett etter Sovjets lag. Lyrikeren Einar 
Skjæraasen døde på vårparten dette året. Selv 
om NRK hadde åpnet fjernsynet 20.august 
1960, var det i 1966 fortsatt mange som ikke 
hadde TV. Dette året var John Holm ordfører. 
Reidar Blomfeldt var fortsatt formann i 
Sportsklubben Vansjø. Denne vinteren var det 
et stort skirenn ved Kirkebygden skole. Det 
deltok i alt 350 løpere og store oppslag i riks-
avisene. Året etter var det ikke konfirmanter 
i Våler og Svinndal. Da skulle konfirmantene 
være 15 år og neste konfirmasjon var i 1968. 
Da var konfirmasjonen i juni.(ijh)
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Motorsenteret Østfold

Vadbakken 8, 
1592 Våler i Østfold.
Folkestad industrifelt

Bilverksted - Eu kontroll

Tlf.: 90059208/45497600

Tidenes beste fasteaksjon i Våler. Totalt samlet små og store 
i Våler inn 78.647kr til Kirkens nødhjelp i fastetiden i år. ( kr 
66.274 i 2015). For dette kan 381 mennesker sikres varig rent 
vann! 

Med nytt menighetsråd følger også en del utskiftninger i 
komiteene knyttet til menighetsrådet. Slik også komiteen 
for fasteaksjonen, og da en ny komite møttes i januar for 
å planlegge årets fasteaksjon, satte vi oss et høyt mål om 
å samle inn 20 kr fra hver innbygger i Våler, totalt vel 
100.000 kr. Dette innebar ca. 50% økning fra ifjor. Og vi 
nådde målet for Svinndal menighet, mens noe gjenstår før 
Våler menighet er på samme nivå.  (Det får Vålerfolk ta 
som en utfordring til neste års aksjon! ) Selv om vi ikke helt 
nådde egen målsetting, kom vi på andreplass i Østfold med 
kr.15,52 pr innbygger, bare slått av Rømskog. 

I Våler menighet ble det samlet inn kr 48.723,- ( kr 46.423 i  
2015) fordelt på bøsseinnsamling Kirkebygden kr 17.693.-, 
Våk kr 23.243,-  og fra barnehagene i Våler kr 7.787,-
I Svinndal  menighet ble det samlet inn kr 27.630 (kr 19.851 
i  2015) fordelt på bøsseinnsamling kr 20.890,- og kr 1.046,- 
fra barnehagen, samt gudstjeneste i kirken kr 5.694,- 

Selv om vi ikke nådde målet fullt ut, er en økning på 
vel kr 11.000 betydelig! Det er på sin plass å takke alle 
konfirmantene som stilte opp sammen med foreldre og 
andre fra menighetene og banket på de fleste dører i 
kommunen, samt barnehagene som bidro med tilsammen 
nesten 9.000 kr!  

En stor takk til fasteaksjonsutvalget for alt anleggings-
arbeide dere la ned for å gjøre aksjonen så vellykket, og 
for super innsats på aksjonsdagen!! Stor takk også til hver 
enkelt giver! Givere som venter, klar med pengene i døra, 
gjør inntrykk på konfirmantene. Det samme gjør de som 
”ikke er hjemme”.. 

Neste år slår vi Rømskog også slik at vi blir best i Østfold pr 
hode. Det har vi råd til!

For fasteaksjonen 
Inger Oline Opsahl Hovland

TIDENES BESTE!

Hege Spetz og Hege 
Kubberød under 
opptellingen på Våk.

ÅPEN DAG 
på Kasper transittmottak

21.mai 2016, klokken 12:00 – 15:00

Det vil være underholdning, med blant annet trylleshow, 
innslag fra beboere, konkurranser, sukkerspinn og 

ballongfigurer til alle barn.

 Vi lover fine premier, og god stemning.

 Vi ønsker alle hjertelige velkomne, og vi håper at mange 
har lyst å tilbringe denne dagen med oss. 

Hilsen alle beboere og ansatte på Kasper transittmottak

Gerd Engebretsen æresmedlem

Under Våler Pensonistforenings møte 14.april, ble 
tidligere leder Gerd Engebretsen utnevnt til æresmedlem 
av Foreningen. Det var organisasjonsekretær i Forbundet, 
Rune Bugge Perssen som overrakte diplomet. Gerd 
Engebretsen har vært pensjonistmedlem i en årrekke og 
var leder av Våler Pensjonistforening i femten år. Hun 
har også vært i fylkesledelsen og deltatt i en lang rekke 
samlinger i Forbundet. Leder Rolf Thoresen kunne glede 
seg over et godt besøkt møte med sang og underholdning.
(ijh) 
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Hans fulle navn er Ivar Johannes Hauge, og den 16. 
mai fyller han åtti år. Det er ikke nødvendigvis en 
slik alder man forbinder med denne mannen, som 
farter rundt på møter innen diverse praktiske og 
kulturmessige organisasjoner han har en hånd 
med i; alltid vennlig og rolig og med full oversikt.  
Ivar ble født på gården Boslangen, som hans far 
hadde kjøpt i 1935, og siden Våler ikke hadde 
jordmor på denne tiden, ble det en ung Asbjørn 
Listerud som tok imot odelsgutten. 

Ivar vokste opp med natur og dyr rundt seg 
og med foreldre som ga ham grunnlaget for 
den han skulle bli. 
Far Johannes var 
fra Gulen i Sogn, 
og hans krav om 
at det som var 
påbegynt skulle 
man gjennom-
føre så godt man 
kunne, ble en 
rettesnor for Ivar 
både i barndom 
og voksen alder. 
Sammen med 
mor Dagnys tryg-
ge hånd og evne 
til å gi av seg selv 
gjorde dette at 
han husker barndommen med stor glede 
og takknemlighet. I bryggerhuset bodde 
gårdsfolk og gårdsarbeidere som også var 
en viktig del av oppveksten, selv om ikke 
alt han lærte der nødvendigvis var av det 
mest oppbyggelige slaget. Men godheten 
og humøret han møtte her var også med 
på å forme ham.

Skolegangen, som skulle startet på den 
nærliggende Gylder skole, fikk i stedet 
sin begynnelse på Kirkebygden, siden 
Gylder skole ble nedlagt. Han trivdes 
på skolen og gjorde det bra, og var 
aldri tvil om at han ville gå videre. 
Da han gikk ut av folkeskolen i 1950 
og realskole i Moss stod for døren, sa 
en klassekamerat medlidende: ”Jeg 
synes synd på deg som skal fortsette 
på skolen!” Kameraten var nok mer 
typisk for datidens gutter enn Ivar! 

Men Ivar gjorde det bra på realskolen, og si-
den han allerede tidlig hadde peilet seg inn mot 
landbrukshøyskolen, var artium neste skritt på 
veien. Også her klarte han seg utmerket, men 
aktiviteter i Sportsklubben Vansjø og bygdas 
kristelige ungdomsforening stjal nok litt av tiden 
som kunne vært brukt til skolearbeidet. 

Etter vinterlandbrukskole i Oslo og avlagt eksamen 
fra Landbrukshøyskolen på Ås (nå NMBU) i 1962, 
startet han det som skulle bli en lang og mangslun-
gen yrkeskarriere. I 1966 ble han ansatt som lek-
tor ved Tomb jordbruksskole, og senere ble han 

avdelingsdirektør 
i Innovasjon Nor-
ge og Statens 
Landbruksbank. 
Han har sittet fire 
perioder i Våler 
Kommunestyre , 
hatt tre perioder i 
fylkestinget, vært 
vararepresentant 
til Stortinget, 
medlem av kom-
munalkomitéen og 
dessuten innehatt 
en rekke verv i 
diverse organisa-
sjoner. 

For oss i Våler er han historie- og kulturmannen, som 
har begått bøker og historiske artikler om alt mulig i 
bygda og omegn – fra kirkehistorikk og prester gjennom 
tidene til gamle jordbruksredskaper og kvinner i Vålers 
historie – listen er lang og mangfoldig. Så har han da 
også mottatt både Vålers kulturpris og Kongens fortje-
nestemedalje i sølv.
        
Fra 1961 har hans Else-Marie stått trofast ved hans side, og 
han har et nært og varmt forhold til hele sin familie (som i 
parentes bemerket er overrepresentert av hunkjønn, både 
når det gjelder søsken, barn og barnebarn!)                                                                                      

Vålers kirkeliv står jubilanten nær, og Våler Menighetsblad 
nyter godt av hans penn og store kunnskap i hvert enes-
te nummer. Redaksjonen gratulerer fagmannen og med-
mennesket Ivar Johannes Hauge med de åtti og håper signa-
turen IJH vil glede MBs lesere i mange år ennå!

IVAR HAUGE 80 ÅR



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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2. pinsedag – Mandag 16. mai 2016
III 2 Mos 17,1–7  Vann av klippen
 Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
 Joh 7,37–39  Elver av levende vann

17. mai – Tirsdag 17. mai 2016
III 5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
 1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
 Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan

Treenighetssøndag – Søndag 22. mai 2016
III Jes 6,1–8  Gud kaller Jesaja
 Apg 17,22–34  Han gir liv og ånde til alle
 Luk 24,45–48  Tilgivelse for folkeslagene 

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. mai 2016
III Esek 36,25–29a  Renselse og et nytt hjerte 
 Rom 6,3–8 Forenet med Kristus i dåpen
 Joh 3,1–13  Jesus og Nikodemus

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juni 2016
III 1 Sam 1,9–18  Jeg vil gi min sønn til Herren
 1 Joh 3,1–3  Vi får kalles Guds barn
 Mark 10,13–16  Jesus og barna

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juni 2016
III Salme 22,8–12  Gud som jordmor
 1 Tess 2,5–13  Vi forkynte evangeliet for dere
 Matt 9,35–38  Høsten er stor

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juni 2016
III Jer 6,16–19  Spør etter de gamle stiene
 Gal 1,6–9  Bare ett evangelium
 Matt 18,12–18  Sau på villspor, bror som synder

Sankthansdagen / Jonsok – Fredag 24. juni 2016
III 1 Mos 1,11–19  Gud skapte sol og måne
 Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
 Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 5. mai 2016
III 1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet
 eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
 Ef 1,17–23  Satte ham ved høyre hånd
 Joh 17,1–5  La din Sønn bli herliggjort

Søndag før pinse – Søndag 8. mai 2016
III 1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg
 eller Apg 24,10–21  Paulus’ forsvarstale
 1 Joh 5,6–12  Ånden er sannheten
 Joh 16,12–15  Når sannhetens Ånd kommer

Pinseaften – Lørdag 14. mai 2016
A 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 15. mai 2016
III 1 Mos 11,1–9  Tårnet i Babel
 Apg 2,1–11  Ånden blir gitt
 eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
 Joh 14,23–29  Løfte om Ånd og fred

Kirkeårets

                 F = fortelling  A=alle rekker  III=tredje rekke

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

 

 

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. 700,-
Lillesal - kr. 300,-  
Kjøkken - kr. 500,-
Hele huset kr. 1500,-
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, 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 Godt Nytt
Vi øver på Fredheim torsdager 
Kl.17:00 til 18:00. 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: 97770050
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@online.no 
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

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. For 
Treningstider kontakt leder Tonje C. 
Nilssen, mob.: 481 40 977 
eller epost: 
tonje.constanse.nilssen@gmail.com

Senioryoga på stol
Hver torsdag fra 11-11.45 i kantinen 
på Helse- og sosialsenteret. 

Senioryoga på stol er spesialtilpas-
set godt voksne. Det er en rolig 
og helhetlig treningsform, hvor vi 
arbeider med enkle fysiske øvel-
ser, balanse, bevegelighet, pust og 
avspenning.

Muskler og ledd taper sin smidighet 
i takt med at alderen øker. Det er 
vanlig å føle seg mer ustødig og 
ha mindre kontakt og kontroll med 
kroppen. Mange eldre har vært 
gjennom perioder med skader og 
sykdom. Yoga har en positiv effekt 
på bevegelighet, balanse, styrke, 
pust, konsentrasjon og kropps-
bevissthet. Passer for begge kjønn, 
uansett alder!



Fellesråds- og 
menighetsrådsmøter: 
for Våler og Svinndal:
Torsdag 16.juni på kirkekontoret:
Kl.18:00 Menighetsrådet, 
Kl.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

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. 30. 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 2016

    12. mai  -  Besøk av MOSS            
                        pensjonistkor. 

    9. juni - Hyggekveld med   
                    underholdning  
  (se annonse annet sted i bladet)   

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 
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
Våler og Svinndal
Lørdag 28.mai, Kl.11:00
Støping i hagen, småtteri i betong
ved Gabriele Remedios.
Sted: Sønsterødv. 174, Sperrebotn

Lørdag 2. juli: Sommertur til Helen 
Fredholms hage på Toten. Avreise 
fra Joker, Svinndal Kl. 08:15. 
Bindende påmelding innen 1. juni til 
926 40 120 eller epost: 
vshagelag@gmail.com
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

VÅLER MALEKLUBB
LIKER DU Å TEGNE OG MALE?
Velkommen til oss!
Vi møtes på Bergtunet, 1. etg.
annenhver torsdag Kl. 18 - 21
Kontakt Svanhild Knutsen, 
tlf. 917 89 938 for nærmere info.

FOTBALL
V&S forball har idag ca. 140 utøvere 
i alderen 6-16 år.  Ønsker du å spille 
for oss er det bare å sende en epost 
til forball@vs-il.org



 

 
 
 
 
 
 
Våler/Svinndal Frivilligsentral 
ønsker alle en flott 
 
 

17. mai feiring  
 
 
Møteplasser og aktiviteter i 
Våler og på Helse- og 
sosialsenteret. 
 
Språkkafe i Våler. 
Våler bibliotek og Våler 
Frivilligsentral starter i samarbeid 
språkkafé i Våler på onsdager på 
kvelden fra kl.18.00 – 19.30 i 
partallsuker. 
Følgende dato: 1. juni- 15. juni – 
29. juni før sommerferien. 
 
Vi trenger flere FRIVILLIGE til å 
være med på dette, siden 
språkkafé ikke er det samme som 
norskkurs, men et ledd i 
integreringen, og følgelig 
forståelsen av, det å bo i Norge. 
Tenk om du selv kom til et lite 
lokalsamfunn i Syria og skulle bo 
der og greie å fungere til daglig – 
handle, kunne bruke andre typer 
fasiliteter enn du er vant til, 
bestille over telefon, få barna dine 
til skole, osv. Da ville språkkaféen 
være et fint møtested for å få 
hjelp til å greie seg og bli fortere 
kjent i de nye omgivelsene. Du 
trenger ikke å være god i 
grammatikk eller lignende; det 
viktigste er at du synes det er fint 
å bli kjent med nye mennesker og 
liker å oppleve noe nytt. 
Er det noe for deg, så ta kontakt 
Tessa Savelkoel mob 401 20 293 
tessasavelkoel@gmail.com  
mobil 93 62 27 61 eller e-post: 
post@vaaler-of.frivilligsentral.no  
 
Trim med yoga hver mandag 
på Våkhuset fra kl. 11.00 – 12.00. 
Dato frem til sommerferien 23/5 – 
30/5 – 6/6 – 13/6 
Treningen er og blir basert på 
STOLGYMNASTIK. Vi ligger ikke 
på gulvet. Tilbudet er gratis. 
Påmelding til Bjørg Eek på mobil 
902 49 511 eller Frivilligsentralen 
mobil. 936 22 761 
 

DATA ”DROP IN” i Våler 
hver tirsdag kveld på 
Biblioteket på Kirkebygden 
skole / Vålerhallen. 
Vi treffes fra kl. 18.00 – 20.00  
 
Lasse og Mathias er et par 
datakyndige gutter. De har lyst til 
å bidra til at du kan blir bedre 
kjent med den digitale verden.  
De hjelper deg med det du synes 
er vanskelig eller ikke får til, f.eks. 
finne frem på internett, sende og 
motta e-post, legge inn bilder osv.  
 
Ta med din egen bærbare PC, 
nettbrett slik at vi kan tilpasse 
opplæringen etter datamaskinen, 
du bruker i hverdagen  
 
Møteplass «Cafe Kroken»  
Du finner oss i foajeen på 
Helse- og sosialsenteret. 
Vi har åpent mandag – fredag  
kl. 09.30 – 13.00. Velkommen! 
 
Bingo for de eldre på Helse- og 
sosialsenteret i lokalene til 
dagsenteret hver mandag fra kl. 
11.00 – 12.00 
 
Leseombud  
Inger Thinn leser på dagsenteret 
hver tirsdag fra kl. 11.00 – 11.30. 
 
Allsang og musikk med 
Kulturgruppen «Fiin gammel» 
onsdager (partalls uker) kl.10.30 
for de eldre i lokalene til 
dagsenteret. Bevertning. 
 
Strikkekafé 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, prate og ta en 
kopp kaffe sammen. 
Vi møtes annenhver fredag 
kl. 10.30 – 12.30 i lokalene til 
dagsenteret. 
6/5 – 20/5 – 3/6 – 17/6 
Lill Mindrebøe mobil 416 91 687 
Ta en tur innom!  
 
Møteplasser og aktiviteter  
på Frivilligsentralen i Svinndal. 
 
Møteplassen ”Bygdekafé”  
på Frivilligsentralen  
Vi har åpent hver mandag – 
tirsdag – onsdag – torsdag  
kl. 11.00 – 15.00 Velkommen! 
 
”Leksekafè for 5 – 7 klasse” 
hver mandag fra kl. 14.00 – 16.30 
på Frivilligsentralen. 
Vi servere brødmat  

Møteplassen ”spis sammen” 
Hver tirsdag på Frivilligsentralen 
fra kl. 12.00 – 14.00 
 

Trim og gå gruppen   
Vi møtes ved Frivilligsentralen 
hver torsdag kl. 10.45. 
Karin Bjørnstad Ragnhild Ekornmyr 
 
Møteplassen «Bygdekafè» ordner 
til felles lunsjbord hver torsdag på 
sentralen fra kl. 12.00 
Ta en tur  
 
Hobby verksted onsdager 
(partalls uker) på Frivilligsentralen 
Det er møteplassen for DEG som 
har lyst å drive med hobby 
relaterte ting og andre former for 
håndarbeid. 
Du kan også være med til å 
strikke luer / tepper til premature 
Lappe til tepper. 
Vi møtes på Frivilligsentralen 
onsdag kl. 12.00 – 14.30 partalls 
uker 
Oppsatte dato 18/5 – 1/6 – 15/6 
Ta med godt humør  
Anita Karlsen Reidun Brokhaug 
 

Møteplassen ”BINGO”  
på FRIVILLIGSENTRALEN i 
Svinndal  mandag kl. 18.30 
16/5 – 30/5 – 13/6 – 27/6 – 11/7 
Enkel bevertning. Velkommen.  
 

Strikkekafè i Svinndal 
Vi møtes onsdag 25/5 kl. 18.00 i 
lokalene til Frivilligsentralen. 
Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid og godt humør. 

Ulla-Brit og Elisabeth. 
 

DATA ”DROP IN” i Svinndal 
onsdager på Frivilligsentralen. 
Vi treffes fra kl. 11.00 – 13.00 
Ta en tur innom eller ring på  
920 20 561 for å gjøre en avtale.  
 

Advokatvakt på 
Frivilligsentralen  
Advokat Bjerke har kontor ved 
Våler/Svinndal Frivilligsentral 
første torsdag i måneden.  
Neste gang blir 2.juni fra kl. 17.00 
– 21.00.  
Her er mulighet for å bestille time 
for konsultasjon på inntil 45 min. 
Hun tar imot alle problemstillinger 
og ingen sak er for liten!  
Alle kan ta kontakt, og tilbudet 
er gratis og tilgjengelig på 
tvers av fylkes- og 
kommunegrenser. 
Timebestilling mandag – torsdag 
til Våler/Svinndal Frivilligsentral 
på tlf. 936 22 761 
 



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 2016
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
vv 19:00 Fredheim Møte v/Evangeliesenteret Evangeliesenteret Evangeliesenteret
Søndag 22.mai 17:00 Våk Møte
Søndag 29.mai 17:00 Råde Regionmøte med Rygge, Råde og Våler
Søndag 5.juni 15:00 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. 12:00 på Klokkergården:

ingen flere møter 
før ferien.

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 

25.mai - 22.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 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
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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.nopost@bmuj.no  -  www.bmuj.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

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

INNSATT! - SIDE 5

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

det ikke er gudstjeneste i kirken.

Velkommen til  

søndagsskolen!

Velkommen til Kirken
Gudstjenesteliste / Menighetskalender 

Dato Tid Sted Type tjeneste Dagens navn Offer til Annet
5.mai 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Kristi himmelfartsdag Normisjon

8.mai 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Søndag før pinse Maritastiftelsen

15.mai 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Pinsedag Menigheten

16.mai 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 2. Pinsedag Menneskeverd

17.mai 11:30 Svinndal kirke Familiegudstjeneste 17.mai Gatefolket

22.mai 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Treenighetssøndag BUA

29.mai 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 2.sønd. i treenighetstiden Menigheten Konfirmantjubileum

5.juni 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 3.sønd. i treenighetstiden Varna Evangeliesenter Varna

12.juni 11:00 Svinndal -Engsand Gudstjeneste 4.sønd. i treenighetstiden MF

19.juni Ingen gudstjeneste

23.juni 18:00 Fangekasa Gudstjeneste Gatefolket Konfirmantleir

26.juni 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 5.sønd. i tr./Aposteldagen Menigheten

3.juli 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 7.sønd. i treenighetstiden Kirkens bymisjon

10.juli 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 8.sønd. i treenighetstiden Kirkens bymisjon

17.juli Ingen gudstjeneste

24.juli Ingen gudstjeneste

31.juli 15:00 Helse- og sosials. Gudstjeneste 11.sønd. i treenighetstiden Diakoniarbeidet

7.august 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 12.sønd. i treenighetstiden Åpne dører

14.august 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 13.sønd. i treenighetstiden Menigheten

NÅ VIL VI HØRE DIN RØST!

Kontakt kantor og meld deg til tjeneste i vår forsangergruppe! 

Du er velkommen med den stemmen du har ;-)


