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fra konfirmantjubileet i Våler kirke 31.mai
foto: Anniken Storsveen

Vi nærmer oss århundrets viktigste kirkevalg, 
uttaler Borgs biskop Atle Sommerfeldt.

Han håper på økt valgoppslutning i det mest 
folkerike bispedømmet, som har 420.000 
medlemmer.  

SIDE 10,11 og MIDT I BLADET 

PÅ EN RØDMALT BENK... side 9 

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR... side 9 

BYDGEDAGEN ... side 9,10

JUBILERENDE KONFIRMANTER... side 7

ÅRETS KONFIRMANTER... side 8
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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.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 2015/16
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Årgang 75
JULI

AUGUST 

2015
www.vpgo.net

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

Urettferdig?
Av en eller annen grunn så liker vi mennesker å være best.  Derfor konkurrerer vi om nesten 
alt.  Og ikke bare i sport.  Hvem syr den fineste kjolen? Hvem baker den beste kaken? 
Hvem griller den saftigste biffen og hvem lager den beste pizzaen? Og ikke nok med det, 
vi konkurrerer i musikk også: hvem lager den beste låten? Hvem er den beste pianisten?  
Listen er lang...

Men hvem bestemmer hvem som er best? Stort sett er det ikke deg og meg. I sport er det 
jo stort sett greit, for et sekund er et sekund og en centimeter er en centimeter, og to null 
er og blir to null.  Slikt er vi heldigvis blitt enige om. Men hvordan kan man konkurrere i 
disipliner uten direkte målbare normer og verdier?

Her for noen uker siden, i et par øyeblikk hvor værguden var i sommerhumør, lot jeg 
redaktørfrakk være redaktørfrakk og orgelsko være orgelsko, og gikk ned i den svale 
kjellerstuen.  Der slo jeg på den driftige, internettbaserte mediekanalen medici.tv 
som strømmet direkte fra den prestisjetunge Tchaikovsky-konkurransen i Moskva. 36 
superbegavede pianister var i sving, og bare 12 skulle videre til neste runde. Og en stakkars 
jury på 12 skulle ta avgjørelsene. En helt umulig oppgave, for det finnes ingen absolutte 
kriterier, utover det at alle kandidatene må beherske sitt instrument på et teknisk nivå.  
Og det kunne de til gagns!  Juryen innrømmet at dette var et lotteri, og at de simpelthen 
anvendte det spøkelset vi alle kjenner: demokrati. Hvert jurymedlem skulle besvare et 
enkelt ja/nei-spørsmål:  Vi du høre denne kandidaten en gang til? De 12 med flest ja gikk 
videre. Enkelt og brutalt, men rettferdig?

Og siden 6 millioner mennesker fulgte direktesendingene og kunne gjøre seg opp en egen 
mening, vel, så blir det stoff nok til adskillige spaltekilometer i kommentarfeltene på sosiale 
medier... i månedsvis.  Rettferdighet er heller ikke absolutt... tydeligvis.
      Stadig god sommer!
       frank nordensten

Redaktøren 
har ordet

GIRO 
1503.49.88754

Inger Lisbeth Syversen 200,-  
Chr. og R. Flesjø 300,- 
Marie L. Hammersborg 300,-  
Mimmi i Askim 300,- 
Aud M. Åsheim 300,-.

Gaver til
Menighetsbladet 

mottatt fra 
17.4.15

t.o.m. 6.7.15 

Totalt mottatt 
kr 1.400,- 
i gaver! 

takk!
::: NYE NETTSIDER :::

fra medio juli måned har vi tatt i 
bruk våre nye nettsider som du 

finner på:

www.kirken.no/vaaler-svinndal

Pga. diverse tekniske problemer ble vi 
dessverre litt forsinket i oppstarten. 
Kom gjerne med innspill om hva du 

ønsker å se og lese på nettsidene våre!



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 er ferietid. Den gode sommervarmen har for-
eløpig uteblitt. Det er tid for rekreasjon, gjøre noe 
annet, slappe av, besøke familie og venner, reise, 
samle nye krefter. Vi i kirken har lagt bak oss en 
hyggelig og vellykket leir med konfirmantene på 
Fangekasa. 

I kirkeåret har vi lagt bak oss pinsen og Kristi 
himmelfartsdag. Frem til advent vil alteret dekkes 
med grønn farge.  Grønt symboliserer at kirken går 

Refleksjon...

Sognepresten har ordet

inn i vekst og utvikling. Det er tid for refleksjon og 
fordypning. 

Hva betyr det for deg at Jesus døde og stod opp? 
På hvilken måte kan vi begripe og erfare at han 
har tatt oss inn i sitt felleskap, og gitt oss sin gode 
Hellige Ånd? Hvordan kan dette være sant for deg 
og meg som lever i det 21. århundre? Er det mulig 
for deg å forstå deg selv som et åndsmenneske, 
med en mening som går utover det å bare fødes, 
eldes og dø?

La oss våge å utfordre oss selv og hverandre. 

Fortsatt god sommer!

                                 Sture Jenssen,  sogneprest

Torsdag 25.juni avsluttet konfirmantene leiren med en 
gudstjeneste der de hadde regien som liturger, kor, skuespillere 

i et stykke fra Bibelen som handlet om den hjemvendte sønn, dansere og andre oppgaver i gudstjenesten. 
Gjennom dagene på Fangekasa hadde de øvd på det de skulle være med på og på den måten bygget 
gudstjenesten litt etter litt! Konfirmantene ga bånn gass og det ble en utrolig fin kveld der ungdommene 
hadde regien. Utover å øve til gudstjeneste hadde vi leirdager  fylt med lek (til lands og til vanns), 
undervisning, Singspiration (felles sangøvelse), trosvandring, blunkelek, ringleker, St.Hansbål, troshistorier, 
kvelder med mye humor og skjemt, og det som var høydepunktet i løpet av dagen for mange: klemmekø! Vi, 
lederne, takker for flotte leirdager med en utrolig fin gjeng med konfirmanter! Supert å få  være på leir med 
dere! 

Også: tusen takk til alle dere som har bidratt; til MILKerne som sto på hele veien, til ungdomsledere som 
bidro disse dagene, til Thor Arne og Anne Kari Moslått som bidro med båt og musikalske ferdigheter, Bjørg 
Alfredsen og Ellen Pettersen som sørget for kost og moderlig omsorg, til alle dere som har bakt og stilte som 
nattevakter, foredragsholder Thomas Hagen som stilte opp i år igjen (for 11.gang - gratis) og ellers dere som 
har gjort en innsats for at konfleir 2015 gikk så bra som den gjorde! Takknemlig hilsen,

        Sture og Eileen 

BILDER PÅ NESTE SIDE! (alle bilder: Anniken Edstrøm)
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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.

AMERIKANSK AUKSJON
VELKOMMEN TIL TRADISJONELL 
AMERIKANSK AUKSJON  VED SVINNDAL KIRKE 13.09.15.

Vi holder på gode tradisjoner og arrangerer igjen 
amerikansk auksjon på kirkebakken utenfor Svinndal kirke 
etter familiegudstjenesten søndag den 13. september! 
VELKOMMEN er du og dine - her blir det fart og moro og 
mangt man kan sikre seg for en liten penge! Obs: Det er 
ikke mulig å betale med annet enn kontanter på auksjonen! 
Det er derfor smart å ha med seg nok mynter og sedler som 
gjør at man kan by, og slik at man slipper å veksle så mye 
underveis! (Ved eventuelle større beløp har vi mulighet til å 
sende giro.) Overskuddet går tradisjonen tro til kun en ting: 
menighetsarbeidet i Svinndal.

Vi håper og tror at vi også i år vil være så heldige at 
givergleden til auksjonen er stor slik at vi får mange 
fine produkter og ting vi kan auksjonere bort! Vi er blitt 
bortskjemte med å få mye fint som bidrar til at ”fangsten” 
til de som er med blir prima. Tusen takk på forhånd til alle 
dere som stiller opp med gaver som velsmakende naturalia, 
hjemmelagde delikatesser, gavekort, planter, ved, singel, 
håndarbeid, gode bruksting osv. Uten dere hadde vi ikke 
kunnet avholdt auksjon.  Har du noe du vil gi til auksjonen så 
mottas det med stor takk Kontakt gjerne Jon Gisle Rønning 
på mobil 91148799.

Da håper vi at vi sees!

  Hilsen Våler og Svinndal Menighetsråd 



7

VÅLER SANGKOR

JUBILERENDE KONFIRMANTER

Bak, f.v: Odd Arnesen, Tore Dingstad, Kjell Flesjø, 
Arne Johnsrød.
Foran: Marit Storengen, Marianne Enoksen (F. 
Engebretsen), Randi Melleby (f. Hersleth)

Bak, f.v: Einar Femtegjeld, Eilert Paulshus, Kjell 
Karlsen, Inger Knutsen (f. Grinerud), Svein Lindahl.
Foran fra venstre: Astrid Bandgren (f.Haug), Sissel 
Kase (f. Rognlien), Else Marie Unnerud, Randi 
Hauger (f.Kastet).

Bak, f.v.: Einar Nordengen, John Nilsen, Reidar Skovdahl,
Foran, f.v: Gudrun Rosseland(f.Brenno), Liv Sæby 
(f.Aannerød), Solveig Wastvedt (f. Thalberg), Ragnhild 
Nedberg (f. Hammersborg), Solveig Nygaard (f.Toverød), 
Thora Lepperød (f. Thorsnæs)
Alene foran: Margit Brynildsen (f. Hansen),
innfeldt:  Gunvor Lahelle (f. Strømnæss)

Lina Johanne (f. Aspjøt) Gunnerød, Harriet (f. Roos) 
Onsaker

Bak, f.v: Tor Solberg, Odd Johannes Lundem og 
Egil Øystein Lundem
Foran: Karin (f. Marthinsen) Solberg, Grethe Kari 
(f. Sæby) Norum, Inger (f. Skaug) Urholmen, Anne 
Marie (f. Gunnerød) Listerud, Gunhild (f. Schjerven) 
Pollestad og Anne-Karin (f. Lundem) Andersen.

F.v: Kjell Myhre, Karin Synnøve (f. Haug) 
Bjørnstad, Stig Reinholdt Østenrød, Åse Berit 
Olsen, Odd Einar Kjærnsrød og Berit Irene 
Larsen.

Våler 70

Våler 60

Våler 50

Svinndal 70

Svinndal 60

Svinndal 50

foto Svinndal: Odd Kjærnsrød
foto Våler: Anniken Storsveen
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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!

VÅLER KIRKE - LØRDAG 5.SEPT. KL.11:00

Mattias Andersson
Jørgen Mindrebøe
Michaela Hasle Nilsen
Ida Johanne Otterbekk
Nora Emilie Speight Simensen
Benedicte Thømt
Rebekka Hasle Åman
Mia Victoria Aanerød

VÅLER KIRKE - SØNDAG 6.SEPT KL. 11:00

Helene Henriette Bårdli
Stine Ellegård
Eivind Gjølstad Fledsberg
Andreas Jarl
Espen Jarl
Daniel Johnsen
Martin Bonde Krognes
Erlend Gran Lunder
Sara Ertnes Mørkhagen
Jørgen Måleng
Christopher Pedersen
Magnus Sandal
Nyanbar Ruey Tetkuach
Vilde Toverød
Mikael Unnerud
Maja Li Lei Vinje

SVINNDAL KIRKE - SØNDAG 30.8. KL.11:00

Miriam Jannethe Brandshaug
Dan Bendik Veiby Brusevolddalen
Andreas Emilè Lundem Børresen
Ludvig Olai Lundem Børresen
Brage Skjager Caspersen
Ine Henriksen
Adrian Isaksen
Amalie Aas Klæboe
Kristoffer Moslått
Asbjørn Lund Onsaker
Ragnhild Rognlien
Mia-Cecilie Renate Utsigt Roos
Miriam Ebba Angell Vestin

VÅLER KIRKE - LØRDAG 5. SEPT. KL.13:00

Kevin Kristoffer Enerhaugen
Aurora Flesjø
Mari Norum Listerud
Jonas Aleksander Mørkland
Hannah Dovland Paulsen
Malin Paulsen
Sarah Paulsen
Kevin Dyhre Reiten
Gunnar Mathias Rønningen
Sondre Skallerud

”Vil takke menighetsrådet og dens hjelpere for den flotte 50 - 60- og 70-års 
konfirmantfest dere hadde gjort. Ble møtt av deres flinke leder Kari Antonsen som 
ønsket alle velkommen inn til en fin gudstjeneste med flott orgelmusikk med nydelig 
trompetsolo innimellom.  Vi ble under omvisning i begge kirkene v/Ivar Hauge gjort 
kjent med mange nye ting vedr. kirkene i bygda og vi ble traktert med flott middag på 
Herredshuset , som for øvrig var nydelig pyntet, og deretter et kakebord på festedekkede 
bord på Fredheim, som tåler sammenligning med ”Norgesmesterskap i baking”.  Igjen 
tusen takk for det dere har gjort for at vi skulle få en slik flott dag sammen med ”gamle” 
kjente og det ble mange nye gode minner. 

	 	 	 	 	 Hilsen	”femtiårskonfirmant”	Marianne	+	1

foto: Anniken 
Storsveen

Fra august av blir vi to 
som deler på stillingen som trosopplærer! 
Wenche Pedersen Dahl (fra Skiptvet, 
bildet t.v) skal inn i en 40% stilling  og 
ha ansvaret for aldersgruppa 0 - 12 år. 
Eileen fortsetter med ansvaret for gruppa 
fra 13 år og oppover; altså konfirmanter 
og minilederkurs (MILK). Selv om vi 
skal ha hvert vårt arbeidsfelt, vil det bli 
naturlig med noe samarbeid underveis. Vi 
gleder oss veldig til å jobbe sammen om 
trosopplæringen i menighetene våre året 
som kommer! 
 Hilsen Wenche & Eileen 
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”På en rødmalt benk i 
haven...”

Ja, det har sannelig Våler Helse- og sosialsenter fått. 
Giveren er Røde Kors. Under en enkel tilstelning ved 
Helse- og sosialsenteret 8.mai kunne ordfører Reidar 
Kaabbel motta en rødmalt benk fra Rødekors. Det 
var lokalforeningen Våler Røde Kors ved lederen Kari 
Galstad som overrakte gaven. Alle kommuner som 
har en Røde Kors-forening har gitt en benk til sin 
kommune.

Det ligger en del symbolikk i gaven. For det første er 
Røde Kors 150 år i år. For det andre ble gaven gitt 
på 70 årsdagen for frigjøringen 8. mai. Målet med 
benken er at den skal minne alle om å sette seg ned å 
slå av en prat. 

Benken skal oppmuntre oss til den gode samtale som 
ordfører Kaabbel sa i sin takk til Røde Kors. I ryggen 
på benken står det ”Sett deg ned, slå av en prat”.  
Benken står i skrivende stund innenfor ytterdøra. 
Gjør som Røde Kors og ordføreren ønsker - Slå av en 
prat. (IJH) 

Æres dem som æres bør
Det var på Bygdedagen i Våler den 13.juni at tre 
krigsveteraner ble tildelt Krigsminne medaljen for sin 
innsats mellom 1939 og 1945.

Ordfører Reidar Kaabbel hadde fullmakt fra Regjeringen til å tildele 
Minnemedaljen med diplom til Sverre Offerdal, Olaf Holmen og Magnhild 
Femtegjeld Bråthen under Bygdedagen 2015. (foto: Moss Avis)

Sverre Offerdal (92 år) var engasjert i Hjemmefrontens 
lag i Svinndal. Men i februar i 1945 ble Sverre og 
Johannes Vastvedt arrestert mens de lyttet på radio i 
potetkjelleren på Nordby. De havnet hos Gestapo og 
Sverre endte på Grini. Her satt han til frigjøringsdagen 
1945.

Olaf Holmen (94 år) gikk tidlig inn i motstandsarbeidet 
og var engasjert i Hjemmefrontlaget i den vestre delen 
av Våler. Laget her ble ledet av Ragnar Voldengen. Som 
den beskjedne mannen han er, har Olaf aldri fremholdt 
sin innsats. For han var det en selvfølge å forsvare sitt 
land. Men han kan fortelle om hemmelige samlinger i 
skogsområdene vest for Folkestadhøyda. De var også 
på hemmelige våpenøvelser med instruktører fra 
England. Da det kom et feilslipp med våpen på jordene 
mellom Vestre Kaabbel og Voldenga vinteren 1945, var 
spenningen stor. 

Magnhild Femtegjeld Bråthen bodde på Femtegjeld 
og var bare 18 år da hun ble tatt som gissel av tyske 
Gestapo. Hun hadde ikke gjort noe som helst galt, men 
to som bodde på Femtegjeld hadde rømt til Sverige – og 
de hadde hatt sprengstoff. Magnhild ble sammen med 
far og en bror arrestert som gisler. Far og bror ble snart 
sluppet fri, men Magnhild havnet på Grini og deretter 
i konsentrasjonsleiren for kvinner i Ravensbrück i 
Tyskland. Magnhild ble arrestert 5. mai 1943 og satt i 
Ravensbrück til i april 1945. Da ble hun hentet med de 

Hvite Bussene til Sverige. Den 26. mai kom hun 
med tog til Moss. (IJH)

Bilder fra 
bygedagen 

2015
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Menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg 
mandag 14. september

Kirkevalget består av to valg og finner sted i Våler og 
Svinndal mandag 14.september. Det er denne dagen 
valg til landets 1235 menighetsråd og valg til landets 
11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den 
norske kirke. Kirkevaglet holdes samtidig med valg til 
fylkesting og kommunestyre. De kirkelige valglokalene er 
adskilt fra de politiske valglokalene men befinner seg rett 
i nærheten av disse slik at det blir lett å gå og stemme på 
kirkevalget. 

Menighetsrådsvalget: 
På neste side ser du nominasjonskomitèenes prioriterte 
kandidatlister til menighetsrådsvalget for våre 2 sokn: 
Våler og Svinndal. Det skal velges inn 4 faste medlemmer 
og 3 vara-medlemmer fra hvert sokn. Svinndal har ni 
personer på sin liste som derved betyr at to av disse ikke 
kommer med i rådet i denne omgang! De valgte kandidatene 
fra hvert sokn danner det felles menighetsrådet, Våler 
og Svinndal menighetsråd, som også er fellesråd, Våler 
kirkelige fellesråd. Medlemmene blir valgt til å sitte for 
en periode på fire år. Innbyggere i Våler sokn stemmer på 
listen med kandidater fra Våler og innbyggere i Svinndal 
sokn stemmer på listen med kandidater fra Svinndal.  Alle 
stemmeberettigede som er medlemmer av den norske 
kirke vil i løpet av august motta valgkort i posten. Vi håper 
mange vil gi sin stemme ved valget.

Bispedømmerådsvalget: Se innstikk midt i bladet for 
nærmere informasjon.

TID OG STED FOR VALGET: 

VÅLER: 
Mandag 14. september kl 10:00 – 21:00 for Våk krets og 
Kirkebygden krets.  På Våk holdes valget i kjøkkenet (under 
trappen opp fra gymsalen) på Våk skole. 
I Kirkebygden krets holdes valget i kommunestyresalen. 

SVINNDAL: 
Mandag 14. september kl 10:00 – 21:00 i Lillesalen på 
Fredheim.

FORHÅNDSSTEMMING: 
Har du ikke anledning til å stemme mandag 14. september 
kan du forhåndstemme på Kirkekontoret, Bergskrenten 
12, 1592 Våler, fra 11. august til 10. september fra kl 10:00 
til 14:00 på tirsdager og torsdager samt på onsdager fra 
kl 13:00 til 19:00. Dette gjelder forhåndstemming til både 
menighetsråd og bispedømmeråd. En velger som har avgitt 
forhåndstemme kan IKKE avgi stemme ved valget. 

HVEM ER STEMMEBERETTIGET?
Du kan stemme dersom du bor i soknet, har fylt 15 år 
innen utgangen av 2015, er medlem av Den norske kirke 
og står i kirkelig manntall. Manntallslistene blir lagt ut til 
gjennomsyn på kirkekontoret fra 10. august. 

Når du stemmer kan du: 
- Levere stemmeseddelen uten endringer. 
- Endre på stemmeseddelen ved å gi tilleggsstemme til    
opptil 3 kandidater ved å sette et kryss i ruten til venstre        
for navnet til kandidaten(e). Kandidaten(e) får da to      
stemmer. 
- Tilføye opptil tre navn på valglisten èn gang. Disse kan ikke 
gis tilleggsstemme. Kandidaten(e) får da èn stemme. 
Øvrige kandidater som du ikke gjør noe med får èn stemme 
hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i 
valgoppgjøret. 

Velkommen til valg!

Årets bygdedag i Våler ble en  flott dag. Værgudene var vennlige, og Berg-tunet tok imot utstillere og besøkende i 
alle aldre i strålende sol og fin temperatur. Her var de fleste av bygdas lag og foreninger representert,  i alt 35 av sorten, med 
informasjon og aktiviteter og spennende smakebiter, både gratis og til salgs. Underholdning stod musikkorpset Ljom, Våler 
Seniordans, Wild Horse Line Dancers, The Venue (ungdom fra Kirkebygden skole), samt Svinndal Skolemusikkorps for, og alt 
ble hjertelig utført og mottatt.

Bondelagets unge bønder presenterte sine produkter i form av grilltallerken, det var konkurranser  og nye og gamle redskaper 
og teknikk til utstilling og demonstrasjon. Til og med den eldgamle kornsorten svarthavre, som har fått sin renessanse 
her i Våler, kunne kjøpes og prøves; visstnok et helsemessig topprodukt.  Morsomt at sånt skjer midt i vår opptatthet av 
fremmedartede retter og kryddere!

Heller ikke i år ble det delt ut en egen kulturpris, men til gjengjeld drysset ordfører Reidar Kaabbel ut byggeskikkpris og 
innsatspriser i  mengder.  Hele listen kan du se på kommunens kulturside.  Særs hyggelig for oss i menigheten var at 
innsatspriser gikk til  Grete Weydahl,  Inger Johanne Ellefsæther og Ingrid Helene Hermansen for flere	tiårs		innsats		
innen Våler Søndagsskole.

Enda en bygdedag i Våler er vellykket i havn, og Våler kommune, ved kultur og oppvekst, takker både deltagere og publikum 
for en flott dag! (ITh) - se flere bilder på side 9.

Strålende 
bygdedag!
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Anne Karin Sæby (67)
Husmor / Pensjonist
1593 SVINNDAL

Kari Margrethe Antonsen (65)
Hjemmesykepleier
1591 SPERREBOTN

Bente Edstrøm (46)
Kontormedarbeider
1593 SVINNDAL

Anne Gro Dovland (50)
Miljøterapeut
1592 VÅLER

Odd Einar Kjærnsrød (64)
Kundekonsulent
1593 SVINNDAL

Hege Renate Kubberød (42)
Sekr./ Pleiemedarbeider
1592 VÅLER

Harald Laurits Hansen Nordli (67)
Pensjonist
1593 SVINNDAL

Else Marie Andersen (70)
Pensjonist
1591 SPERREBOTN

Jon Gisle Rønning (70)
Gartner/Pensjonist
1593 SVINNDAL

Hege Synnøve Spetz (42)
Økonomiarbeider
1592 VÅLER

Reidun Marie Mingeødegård (70)
Pensjonist
1593 SVINNDAL

Gerd Bodil Olsen (61)
Psyk. hjelpepleier
1591 SPERREBOTN

Hellen Liv Grimsøen (69)
Pensjonist
1593 SVINNDAL

Marie Sandli (30)
Lege
1592 VÅLER

Nancy Maria Nilsson (58)
Veterinær
1593 SVINNDAL

Arne Brokhaug (67)
Bonde / Pensjonist
1593 SVINNDAL

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

Kandidatlister for SVINNDAL SOKN og VÅLER SOKN

Se INFO på forrige side! 

 For informasjon og kandidatlister 
for bispedømmerådsvalget se

INNSTIKK MIDT I BLADET



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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12. søndag i treenighetstiden – søndag 16. august 2015
Jes 49,13–16  Kan en kvinne glemme 
2 Kor 9,1–8  Tjenesten for de hellige 
Luk 8,1–3  Kvinner som fulgte Jesus 

13. søndag i treenighetstiden – søndag 23. august 2015
2 Krøn 1,7–12  Salomo ber om visdom  
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp 
Luk 12,41–48  En tro og klok forvalter 

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – 
søndag 30. august 2015
5 Mos 8,7.11–18  Glem ikke Herren, din Gud 
1 Kor 3,4–11  Guds medarbeidere (prekentekst) 
Luk 17,7–10  Uverdige tjenere 

15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 2015
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord 
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham 
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria 

16. søndag i treenighetstiden – søndag 13. september 2015
Salme 13,2–6  Hvor lenge, Herre? 
1 Pet 4,12–19  Når en kristen lider 
Matt 5,10–12  Salige er de som blir forfulgt 

17. søndag i treenighetstiden – søndag 20. september 2015
1 Kong 17,17–24  Elia vekker opp enkens sønn 
1 Kor 15,35–45  Det står opp en åndelig kropp 
Luk 7,11–17  Jesus vekker opp enkens sønn 

18. søndag i treenighetstiden – søndag 27. september 2015
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre 
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene 
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum 

Mikkelsmesse – tirsdag 29. september 2015
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling 
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned 
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned 

9. søndag i treenighetstiden – søndag 26. juli 2015
Salme 145,9–16  Herren reiser alle nedbøyde opp 
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden 
Joh 8,2–11  Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd 

Olavsdagen / Olsok – onsdag 29. juli 2015
5 Mos 30,19–20a Velg livet 
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker 
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske 

10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 2015
1 Mos 50,14–21  Josef tilgir sine brødre 
2 Kor 13,11–13  Hils hverandre med et hellig kyss 
Matt 18,21–35  Den ubarmhjertige medtjener 

11. søndag i treenighetstiden – søndag 9. august 2015
2 Mos 20,1–17 De ti bud 
Gal 5,1–6 Til frihet 
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten 

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. 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 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

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 27.august Kl. 19:00 på
Svinndal skole. 
Torsdag 15. oktober 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 HØSTEN 2015

13. august - hyggekveld med underholdning

10. september - Spydeberg trekkspillklubb

8. oktober - ELDREDAGEN

12. november - Våler sangkor

10. desember - JULEBORD husk påmelding!

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
Mandag 24.august: Tur til Spydeberg 
prestegård.  Felles avreise fra Joker 
Folkestad og Joker Svinndal Kl. 
17:30. Omvisning startere 18:30

Mandag 21.september Kl.19:00
Årsmøte på Frivilligsentralen, 
Svinndal.

Lørdag 26.september Kl.11:00
Høstmarked Ingulstad Gård 
i Svinndal. Vi har stand og 
plantesalg.

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.



 

 
 
 
 
 
 
Våler/Svinndal Frivilligsentral  
ønsker alle i Våler kommune en god 
sommer.Kontoret er stengt i 
perioden 6. juli – 2. august.  
 

De fleste aktiviteter tar 
sommerferie. Se oppstart på 
hjemmesiden eller facebook 
Karen Margrethe Hansen 
mobil 93 62 27 61 
e-post: 
post@vaaler-of.frivilligsentral.no  
hjemmeside: 
www.vaaler-of.frivilligsentral.no 
 

Sommeråpne møteplasser og 
aktiviteter på sentralen og på Helse- 
og sosialsenteret i Våler 
 

Møteplassen ”Bygdekafè 
på Frivilligsentralen har åpent 
tirsdag og fredag kl. 11.00 – 15.00 i juli 
Velkommen  
 

Møteplassen ”Bingo”  
på Frivilligsentralen kl. 18.30 
mandag 6. juli – mandag 20. juli 
mandag 3. aug – mandag 17. aug 
mandag 31 .aug – mandag 14. sep 
mandag 28. sep 
Enkel bevertning. 
 

Kulturgruppa ” Fin gammel” 
musikk og sang på dagsenteret 
Onsdager i partalls-uker fra kl 10.30 
Bevertning             Velkommen 
 

Bingo på dagsenteret 
Hver mandag kl. 11.00 – 12.15 
Enkel bevertning             velkommen 
 

Høsten 2015 
Kulturminnedagene i Våler 
12. – 20. september 2015 
Årets tema: Nabolag: mennesker, 
kulturminner og historie.  
Et fyldig program for 
Kulturminnedagene kommer i 
postkassene deres, og her vil dere få 
opplysninger om tid og sted. 
 
31. august kl. 18.00 får vi besøk av  
Kristin Jørgensvåg, vinner av norges 
husflidslags redesignkonkurranse 
Nyttig på nytt og deltager i NRK`s 
Det store symesterskapet. 
Møtet avholdes på Svinndal skole. 
Svinndal Bygdekvinnelag 
 

14. september: 
Våler og Svinndal Menighetsråd har 
amerikansk auksjon på Kirkebakken  
Svinndal Bygdekvinnelaget og 
Svinndal Helselag har familiemiddag 
på Klokkegården. 
 

15. september Senior Surfdagen – 
se hjemmeside og facebook  
 

22. september Fleskemiddag m/ 
dessertbord 
 

Høstmarked på Ingulstadgård i 
Svinndal  
26. september kl. 11:00 – 15:00 
Vi ønsker oss en markedsdag hvor 
mangfold og kreativiteten blomstrer. 
Her skal markedsplassen fylles med 
kortreist mat, husflid, kunst og 
håndverk, informasjon m.m.  
Påmelding til Grethe`s gårdsbutikk 
på tlf. 416 50 916 eller e.post: 
grethe.ingulstad@gmail.com  
 

Lopper til  
Loppemarked på Bøndenes hus  
26. september kl. 10.00 – 14.00.  
Ta kontakt  
Tove J Hansen   mobil 909 17 552 
Trine Bjor  mobil 976 11 406 
Anne Sollien   mobil 992 64 500 
 

Møteplasser og aktiviteter på Helse- 
og sosialsenteret i Våler  
 

Vålers nye møteplass 
«Cafe Kroken» i foajeen på Helse- 
og sosialsenteret. 
Vi har åpent mandag – fredag  
kl. 09.30 – 13.00 
I perioden 27. juni – 31. juli holder vi 
sommerferie.  
 

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, 
prate og ta en kopp kaffe sammen. 
Vi møtes i lokalene til dagsenteret 
annenhver fredag kl. 11.00 – 13.00. 
Dato for høsten: 
21/8 – 4/9 – 18/9 – 2/10 – 16/10 
Lill Mindrebøe mobil 416 91 687 
 

Leseombud 
Høytlesning på dagsenteret 
Oppstart tirsdag 18. august 
 

DATA ”DROP IN” i Våler 
Hver tirsdag fra kl. 19.00 – 21.00  
Oppstart tirsdag 1. september 
Vi holder til i lokalene til dagsenteret 
på Helse- og sosialsenteret. 
 
 

 

Aktiviteter på sentralen i Svinndal 
 

MØTEPLASSEN ”SPIS SAMMEN” 
Hver tirsdag fra kl. 12.00 – 14.00 
på Frivilligsentralen. 
Vi ønsker alle en god sommer.  
Oppstart 10. august. 
 
Trim og gågruppen  
Vi møtes ved Frivilligsentralen hver 
torsdag kl. 10.30. 
Oppstart i høst -  se hjemmesiden 
eller følg med på facebook. 
 

Strikkekafè i Svinndal 
«Vi nøster oss sammen» 
I stedet for å sitte hver for oss, 
møtes vi for å utveksle ideer, prate 
og ta en kopp kaffe. 
Vi møtes 19. august kl. 18.00 i 
lokalene til Frivilligsentralen. 
Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid og godt humør. 
                        Ulla-Brit & Elisabeth 
 

Møteplassen ”Bygdekafè”  
på Frivilligsentralen  
Mandag – tirsdag – onsdag – torsdag 

kl. 11.00 – 15.00 
Vi holder åpen tirsdag og fredag 

i perioden 27. juni – 7 august 
Velkommen  

 
 

Møteplassen ”Leksekafè”  
for 5 – 7 klassetrinn” 
mandager fra kl 14.00 – 16.30  
på Frivilligsentralen.  
Oppstart se hjemmesiden eller følg 
med på facebooksiden til sentralen. 
 
 

DATA ”DROP IN” i Svinndal 
Hver onsdag mellom 11.00 – 13.00  
Oppstart onsdag 2 september 
Du treffer 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.  
 

Nye kurs i BILDEBEHANDLING PÅ PC 
og DATA OPPLÆRING kommer til 
høsten. 
Mathias og Lasse. 
 

Årets TV aksjon 2015 går til 
Regnskogfondet. 
Sammen skal vi bevare et 
regnskogsområde større enn 
Danmark og Norge. 
 
Bli med og meld deg som 
BØSSEBÆRER søndag 18 oktober 
på mobil 93 62 27 61 / e post: 
post@vaaler-of.frivilligsentral.no  



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  HØSTEN 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
Søndag 23.august 16:00 Bergtunet Åpningsmøte
Onsdag 9. sept. 19:00 Fredheim Møte Finn Olav Myhre
Fredag 18.sept. 17:30 Fredheim Åpent hus m/middag
Søndag 20.sept. 17:00 Råde Regionsmøte: Råde, Rygge og Våler NLM
Fredag 9.okt. 17:30 Våk Åpent hus m/middag
Søndag 11. okt. 17:00 Fredheim Familiemøte Toril Bredeg
Torsdag 22.okt 19:00 Våk Møte (mini møteuke) Odd Åge Ågedal
Fredag 23.okt 19:00 Våk Møte (mini møteuke) Odd Åge Ågedal
Søndag 25.okt. 17:00 Våk Møte (mini møteuke) Odd Åge Ågedal
Onsdag 28.okt. 19:00 Fredheim Møte Gunnar Navestad
Fredag 6.november 17:30 Fredheim Åpent hus m/middag
Søndag 8.november 17:00 Vål Konsert “Bilder fra Jesu liv” KOR 15

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:

Onsdag 23. september
Onsdag 21. oktober

Onsdag 11. november
Onsdag 9.desember (grøtfest)

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

LÅVEKONSERT PÅ STRØM I VÅLER
30. AUGUST 2015 KL. 15:00

Kreutzer-sonaten
Operautsnitt fra Maskeballet, Rigoletto og Figaros bryllup

Spesiell gjest: Truls Mørk - cello
Medvirkende: Geir Inge Lotsberg - fiolin, Inger Thinn – Opplesning, Einar Steen-Nøkleberg 

– klaver og Sangere fra den Norske opera og operahøyskolen

Billetter á kr. 200,- selges hos Spar Sperrebotn og Våler kommune f.o.m mandag 03.08.15. 



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 

TAKK!

Lena Linge, leder av årets 17.mai-komitè ønsker å takke 

alle lokale bedrifter som støttet velvillig opp med økono-

miske bidrag slik at korpset fra KRISTINEHAMN i Sverige 

fikk bevertning på nasjonaldagen.



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

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

Konfirmasjon 2015
Hvem konfirmeres når? 

Sjekk navnene på side 8

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
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

9.august 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 11.sønd. i treenighetstiden Menighetn

16.august 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 12.sønd. i treenighetstiden Ungdom i oppdrag

23.august 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 13.sønd. i treenighetsriden IKO

30.august 11:00 Svinndal kirke Konfirmasjonsgudstj. 14. sit (Vingårssøndagen) Barne- og ungdomsarb.

5.september 11:00 Våler kirke Konfirmasjonsgudstj. Barne- og ungdomsarb.

5.september 13:00 Våler kirke Konfirmasjonsgudstj. Barne- og ungdomsarb.

6.september 11:00 Våler kirke Konfirmasjonsgudstj. 15.sønd. i treenighetstiden Barne- og ungdomsarb.

13.september 11:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste 16.sønd. i treenighetstiden Godt Nytt AUKSJON, 4-årsbok, 
Godt Nytt

20.september 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste 17.sønd. i treenighetstiden Østf. søndagsskolekrets 4-årsbok

27.september 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 18.sønd. i treenighetstiden NMS


