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Barnekoret GODT NYTT i aksjon under gudstjenesten
i Svinndal kirke 13. september - foto: Eva Marie Pedersen, 
brukt med foreldresamtykke.
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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.08.30-12.00,
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
wenche.pedersen.dahl@live.no

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

SEPTEMBER
OKTOBER 

2015
www.kirken.no/vaaler-svinndal

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

Alle med respekt...
for seg selv må ha et hjem på nett i våre dager.  Den såkalte hjemmesiden. Du har kanskje 
en selv, du også.  Men hva bruker du den til?  Og når oppdaterte du den sist?  Det finnes 
utallige utdaterte og smått forvirrende hjemmesider rundt omkring.  Jeg har selv en 
slik. Men hvorfor skjer det i vår lettvinte og snart hel-digitale hverdag?  Når sant skal 
sies så er det ikke så enkelt å holde den tradisjonelle hjemmesiden løpende oppdatert.  
Verdensveven, som den så fint heter på norsk, krever fortsatt litt smånerdet kunnskap 
om html-språket.  Om den skal se presentabel ut.  Html sier du? Ja, for under huden ser 
selv en enkel hjemmeside nemlig ut som en hel, god gammeldags telefonkatalog.  Det er 
simpelthen det eneste språket nettleseren din forstår, og som den nennsomt oversetter 
slik at det du ser på skjermen foran deg ser både informativt og billedskjønt ut.  Men som 
de fleste forlengst har oppdaget så er det mye morsommere og enklere å forholde seg til 
Facebook, Twitter, Instagram og hva de nå heter alle sammen, disse sosiale mediene, der 
vi i stadig økende grad lever våre liv.  Men det er altså fordi mange kloke hoder har satt 
seg ned og analysert alle våre behov, og virkelig gjort en innsats for at alt skal bli enkelt, så 
enkelt, og gjort noe med det.

En slik aktør er Kirkepartner, som har som mål at de fleste menigheter rundt om i landet 
skal presentere seg på nett på en helhetlig måte.  Det vil i praksis si at uansett hvilken 
menighet du besøker på internett så skal du kunne nikke gjenkjennende, og føle at det er 
lett å finne frem til det stoffet du leter etter.  Vi har også valgt denne løsningen, og adressen 
finner du her i bladet både på side 2 og 3.  Vi fikk en del pepper for den gamle siden, men 
nå har vi altså en ny!  Den er fortsatt under utforming, så nøl ikke med å kontakte oss med 
dine ønsker og synspunkter.  Hjemmesiden er tross alt til for deg!

        frank nordensten

Redaktøren 
har ordet

GIRO 
1503.49.88754

U og G Listerud 400,-  
A og H Nordli 300,-  
Aa og T Nybråten 300,-  
Bjørg M. Veidahl 200,-   
Solveig Nygaard 200,- 
Randi Hauger  125,-

Gaver til
Menighetsbladet 

mottatt fra 
7.7.15

t.o.m. 11.9.15 

Totalt mottatt 
kr 1.525,- 
i gaver! 

takk!

MIDLER
til kristent barne- og 

ungdomsarbeid i Våler og Svinndal

Våler og Svinndal menighetsråd forvalter 
penger etter Solvangfondet.  Etter 
Våler kristelige ungdomsforenings 

ønske skal det hvert år deles ut midler 
fra renteinntektene av dette fondet til 

kristent barne- og ungdomsarbeid i Våler 
og Svinndal. Menighetsrådet utlyser med 

dette mulighet til å søke midler til slikt 
arbeide ved å sende en kortfattet søknad 

til Våler og Svinndal Menighetsråd, 
Bergskrenten 12, 1592 Våler evt. pr. 
epost til kirkeverge@vpgo.net innen 

søknadsfristen: 10. november.



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 lær dem å holde...”

I århundrer har foreldre kommet med sine håpeful-
le små til kirken her i Våler og Svinndal, for å la dem 
døpes. Familie, slekt og venner er med for å feire 
den lille. Det nye livet og dåpen er begge gaver. 
Barnet hviler i en forbindelse mellom mor og far, 
og dåpen er det synlige tegnet på at barnet også er 
tatt inn i Guds kjærlighet. 
 Vannet renser og gir nytt liv. Og vi blir alle 
minnet  om at vi trenger å være i den barnlige tilli-
ten til Gud. Dåpsbarnet minner oss om det. Kristus 
kommer til menneskene uten krav eller forvent-
ninger. Barnet er det beste eksempelet på det. Det 
kan ikke prestere, men trenger hjelp til det meste. 

“Døp dem...

Sognepresten har ordet

Derfor er dåpen også en påminnelse for oss voksne. 
Barnets navn forkynnes fra døpefonten. I vår kultur 
er dåpen den eneste anledningen hvor barnets 
navn blir kunngjort offentlig. Barnet løftes opp av 
presten og anerkjennes som vår søster/bror. Det er 
blitt innlemmet i Kristus og blitt en del av vår kirke 
her på jord.
 Akkurat som ditt barn går inn i et løp med 
barnehage, skole og utdanning, som er ment som 
forberedelse for arbeids og voksenliv, har kirken 
også en skolering for barna frem til de er 18 år, et 
trosopplæringsløp. Meningen er at ditt barn skal få 
del i de slitesterke verdiene som er så viktige for 
livet, og som ikke kan læres i våre utdanningsinsti-
tusjoner. 

Er du i tvil om du skal døpe barnet ditt, så snakk 
med venner eller naboer som har gjort det. Eller 
ta kontakt med oss på kirkekontoret. Velkommen 
til å ta del i den arven som har holdt vårt samfunn 
sammen i tusen år. Tror ikke du vil angre på det. 
                                 
  Sture Jenssen,  sogneprest

FRIVILLIGHETSFEST 

VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER
Tusen takk til alle dere som på en eller annen måte har vært involvert i 

frivillig menighetsarbeid i Våler og Svinndal!

Vi som jobber på kirkekontoret vil gjerne vise at vi setter stor pris 
på dere og inviterer derfor til frivillighetsfest i 

VÅLER KIRKE og HERREDSHUSET
 fredag 13. november kl 19:00.

Vi starter med en kort konsert i Våler kirke hvor Vigdis Oliversen, 
Wenche Pedersen Dahl og Frank Nordensten vil delta. Deretter går vi over til 

herredshuset hvor vi koser oss videre med god mat, kaffe og kake m.m. 

Festen er gratis!

For at vi skal kunne planlegge festen trenger vi en påmelding fra deg.  
Påmelding senest 01.11 til kirkekontoret 69 28 88 30 eller pr. epost til 

kirkeverge@vpgo.net
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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.

”Å JOBBE MED 
HJERTET”

Denne høsten har 
kirkekontoret fått 
et nytt tilskudd 
til staben, 
nemlig Wenche 
Pedersen 
Dahl, som det 
kommende 
året skal dele 
trosopplærings-
stillingen med 
Eileen. Wenche 
kommer fra 
Skiptvet og er i 
utgangspunktet 
utdannet 
førskolelærer 

med fordypning i musikk og har arbeidet som 
pedagogisk leder i barnehage, men i seks år har 
hun vært menighetspedagog i hjemkommunen. 
Hun har vært opptatt av musikk som 
kommunikasjon og felles opplevelse og har 
dirigert ungdomskor, familiekor og Soul 
Children, i Skiptvet. Hele veien har hun for øye 
å skape gode møteplasser og få barn, unge og 
voksne til å føle seg hjemme i menigheten.

Her i Våler er det særlig barn fra 0-12 år som 
blir hennes domene, og hun gleder seg til å 
ta fatt i et arbeidsmiljø hun føler har glød 
og engasjement, et miljø hvor det er lett å 
føle seg hjemme. Wenche og Eileen deler 
som sagt stillingen, og for øyeblikket er det 
trosopplæringsplanen som står på trappene.  
Hun håper også etter hvert å starte babysang, 
og hun gleder seg til å ta fatt på sine oppgaver. 

Vi ønsker Wenche Pedersen Dahl velkommen 
og føler at vi har fått en engasjert, utadvendt 
og åpen medarbeider i menigheten, en 
medarbeider som ønsker ”å jobbe med hjertet”.
(ITh.)

PENGER TIL HISTORIELAGET
Det er godt å ha gode venner heter det. Og det er sant. Onsdag 
2.september hadde styret i Våler og Svinndal Historielag gleden av å 
motta kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. Dette er 
en del av Sparebank 1 Østfold Akershus og styreleder Erling Harald 
Nord-Varhaug overrakte formelt vedtaket på Bygdetunet på Berg.

Leder av Historielaget Einar Pedersen kunne fortelle at midlene 
allerede hadde gått til ny scene/plattform på Berg. Resten av gaven 
skulle bl.a. benyttes til vedlikehold av Bjørnstadtunet og beising 
av gamle hus med mere. Kommunalsjef for oppvekst og kultur Dag 
Andersen var også tilstede og gledet seg tydelig over gaven.

Til tross for regnvær, var noen fra styret i Historielaget til 
stede og var godt fornøyd med ny scene og resten av gaven. 
Fv. Unni Bruer Evensen, Bernt Evensen, Einar Pedersen, 
Jon Solberg, Trygve Spjøter, Erling Nord-Varhaug og Dag 
Andersen. I bakgrunnen under løvhenget, tjona på Berg.

fireåringer får ”Min egen 
kirkebok” i Svinndal kirke 
13.september

LIVSMOT I MØRKET
Torsdag 5.november Kl. 19:00 kommer pappa 
og forfatter Jostein H. Sandsmark til Våler 
kirke og forteller om tapet av datteren Sara 
(13) i Bjørkelangen-ulykken i januar i fjor. Da 
ble Sara og hennes venninne Tiril (11) påkjørt 
av en bil og drept under en tur med ponni og 
vogn. Pappa Jostein har også skrevet en bok 
om dette, Pass på liten og på stor – En historie 
om å ta vare på hverandre.

– Når jeg nå er rundt og forteller om tapet og boken, får jeg høre 
at noen har uroet seg for at samlingen skulle bli bare vond – ja, 
litt «skummel». Men til manges overraskelse handler dette vel 
så mye om nytt livsmot og håp. Dét er min melding til dem som 
måtte være bekymret for om de orker å være med på et slikt 
arrangement, sier Sandsmark.

Arrangementet i Våler kirke er gratis og åpent for alle.
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VÅLER SANGKOR

Entusiastiske og dyktige fagpersoner står klare til å ta imot alle som 
ønsker å benytte seg av tilbudet.

Fra venstre: Anne Grytting (leder for psykisk helse og rus, kurs 
i depresjonsmestring), Jeanette Bråthe  (frisklivskoordinator og 
fyssioterapeut), Maria Øyehaug (ernæringsfysiolog – BRA mat), Anette 
Kristensen (yoga), Louise Larsen Dahl (folkehelsekoordinator i Våler 
kommune), ordfører Reidar Kaabbel

FRISKLIVSSENTRAL I VÅLER
 – mestring og endring av levevaner

31. august gjenåpnet Våler kommune sin frisklivssentral. 
Dette gjøres i samarbeid med Rygge kommune, som har 
hatt frisklivssentral en stund.  Frisklivssentralen er initiert 
av Helsedirektoratet og er ment å være et forebyggende 
lavterskeltilbud. 

Etterhvert er det etablert slike frisklivssentraler i de fleste 
av landets kommuner, og  det er vanlig at kommuner som 
ligger geografisk nær hverandre samarbeider, for å kunne gi 
et bredere tilbud. Den første ble startet i Modum i 1996, men 
det er særlig de siste  årene man har begynt å nærme seg et 
landsdekkende tilbud.

Frisklivssentralens målgruppe er personer som har økt risiko 
for , eller allerede har utviklet, sykdom  og trenger oppfølging 
av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom/
helseplager. Du kan få hjelp til å endre kosthold, slutte og 
røyke eller snuse  og  få hjelp til å mestre depresjon og angst. 
Basistilbudet er ”et tidsbegrenset, strukturert veilednings- 
og oppfølgingstilbud over 12 uker,  basert på motiverende 
intervju for endring av levevaner og mestring av helseplager.” 
Samtalen og de tolv ukene  er gratis,  men i tillegg avholdes  
kurs på fem, seks eller åtte samlinger innenfor ovennevnte 
emner. Disse betales med  en beskjeden egenandel.

Fastlegen kan gi deg en frisklivsresept, men du kan også selv ta 
initiativ via internett. På Våler herredshus, Frivilligsentralen, 
legekontoret og Våler helse-og Sosialsenter ville det ligge 
brosjyrer som gir god informasjon om tilbudet. 

Til stede ved åpningen var ansatte innen helse og 
sosialsektoren i Våler kommune, samt kultursekretær 
og rådmann. Ordfører  Reidar Kaabbel erklærte frisklivs-
sentralen for åpnet med en hyggelig tale, og så vanket det 
frukt, kaffe og kake på alle tilstedeværende. VI gratulerer 
med frisklivssentral i vår kommune! (ITh)

For 75 år siden var det litt annerledes enn idag. Her ser 
vi en kopi av en liten melding i Moss Avis den 16.mars 
1940. Det var et vedtak i Våler Skolestyre:

Dette var den første nedleggelse av en grendeskole i 
kommunen. Senere fulgte Bjerkedal og Lunder. Merk 
dere hva vedtaket sier om skoleskyss – ”Foreldrene 
overtar selv skyssen av barna” for 60 øre pr. dag.(ijh)

SKOLE-NEDLEGGELSE

SVINNDAL SKOLEKORPS
– levende i korpsdødens tid

Svinndal skolekorps ble stiftet i 1952, og i glanstiden på 
1980-tallet kunne korpset skilte med over femti medlemmer. 
Hvordan er det så med korpset idag, i en tid da skolekorps 
stadig må gi opp på grunn av manglende rekruttering?

Det over seksti år gamle skolekorpset i Svinndal har 
idag tyve medlemmer, altså nokså langt unna glanstiden 
for noen år siden. Men leder Øivind Funderud forteller 
entusiastisk om ivrige musikanter som  utgjør en 
sammensveiset flokk med tro på fremtiden. Styret har 
bevisst satset på et samarbeid med kulturskolen og håper 
på minst fem aspiranter neste år. Skolekorpset skal leve!
 
Svinndal Skolekorps er  er mer enn taktfaste blåse-
instrumenter og trommer.  Det er sosial trening og 
opplevelse av fellesskap, det er mestring og moro å lære 
å spille et instrument,  og her finnes ingen”reservebenk”. 
Alles innsats er like viktig for et godt sluttresultat, og 
det vet de, de unge musikerne. Godt planlagte turer 
til festivaler i andre byer blir foretatt  sammen med 
korpsdeltakeres foreldre og søsken, som fyller en buss og 
drar avsted på turer som blir minner for livet. I 2012 feiret 
korpset   sekstiårsjubileum med deltagelse i festival ved 
Gardasjøen – en uforglemmelig tur som varte seks dager 
til ende.

Vi deler korpsets fremtidsoptimisme og er glade for at 
bygda vår har ivrige voksne som står på i tider hvor mange 
gir opp. Og når dagens korpsdeltagere blir for store for 
skolekorps, står voksenkorpset Ljom klar til å ta imot 
dem. Disse dyktige musikerne er få, men spiller sikkert og 
godt. Der er det plass til både foreldre og barn når de ikke 
er barn lenger! (ITh)
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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

Mattias Andersson
Helene Henriette Bårdli 
Stine Ellegård
Kevin Kristoffer Enerhaugen
Eivind Gjølstad Fledsberg
Aurora Flesjø
Andreas Jarl
Espen Jarl
Daniel Johnsen
Martin Bonde Krognes
Mari Norum Listerud
Erlend Gran Lunder
Jørgen Mindrebøe
Sara Ertnes Mørkhagen
Jonas Aleksander Mørkland
Jørgen Måleng
Michaela Hasle Nilsen
Ida Johanne Otterbekk
Hannah Dovland Paulsen
Malin Paulsen
Sarah Paulsen
Christopher Pedersen
Kevin Dyhre Reiten
Gunnar Mathias Rønningen
Magnus Sandal
Nora Emilie Speight Simensen
Sondre Skallerud
Nyanbar Ruey Tetkuach
Benedicte Thømt 
Vilde Toverød
Mikael Unnerud
Maja Li Lei Vinje
Rebekka Hasle Åman
Mia Victoria Aanerød

SVINNDAL KIRKE 

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

UNGDOMSKLUBB
Denne høsten er vi igjen klare for morsomme klubbkvelder for dere som går i 8. klasse og videre oppover. Vi er mange som er med 
på å drive denne klubben; både av voksne og ungdommer. Eileen trosopplærer eller Sture prest kommer til å være med, i tillegg 
til flere av ungdomslederne som var med på konfirmantleiren på Fangekasa. Noen av kveldene er det MILKerne som har ansvaret 
for opplegg og gjennomføring, men det vil alltid være en voksen der også. På disse klubbkveldene gjør vi litt forskjellig; noen 
ganger er vi ute og har aktiviteter, andre ganger låner vi en gymsal og leker oss med ball, vi har også hatt nattkino og spillkvelder. 

Har du begynt i 8. klasse er du hjertelig velkommen til å være med oss på første klubbkveld fredag 18. sept. I Svinndal; utekveld 
med forbehold om godvær (vi blir inne på Fredheim 

INNSKRIVNING AV NYE KONFIRMANTER

skjer MANDAG 12.oktober Kl.17:30 i VÅLER KIRKE
og ONSDAG 14. oktober Kl.17:30 i SVINNDAL KIRKE

Velkommen!

ÅRETS KONFIRMANTER

hvis det er dårlig vær) – kl. 20 – 23. 

Du finner info om når og hvor det er klubb på 
Facebooksiden vår som heter Ungdomsarbeid i 
Svinndal og Våler, eller her i menighetsbladet. Det 
vil også komme opp plakater på skolen og de som 
ønsker det kan få tilsendt sms.
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 V - S  SNART 100 ÅR
For øyeblikket arbeider en komité med 100 års jubileum for 
Vansjø Svinndal Idrettslag. Den første delen vil omhandle 
Sportsklubben Vansjø 1920 – 1968 og Svinndal Idrettslag 
1933 – 1968. Den andre delen vil omfatte Vansjø Svinndal 
Idrettslag og tiden 1968 til 2020. De som samler stoff er 
Erik Listerud, Terje Lauritzen, Einar J. Pedersen og Ivar J. 
Hauge.

Det var i 1920 at en del, spesielt sykkelinteresserte startet 
Sportsklubben Vansjø i Våler. Det var brødrene Hans og 
Karl Bjerke, Alfred Østreng og Johannes Syverød som tok 
initiativet. Deres inspirasjon var trolig Spydeberg Idrettslag 
og alle de mange gode sykkelrytterne der. Flere Vålergutter 
hadde vært medlemmer der.   
 
I 1933 ble Svinndal Idrettslag stiftet. I Svinndal var det i tiden 
1915 til 1933 små foreninger i nabolagene. Et lag hadde 
navnet Svint. Foregangsmennene som startet Svinndal 
Idrettslag i 1933 var Maurits Blomquist, Emil Johansen og 
Olav Garli. Det var idrettsplass flere steder. Fotball ble det 
sparket på beiter og jorder etter slåtten, Men snart fikk de 
lov å ha idrettsplass på Grønnebakke ved Sæby. 

I 1968 ble det fattet vedtak om å slå de to idrettslagene 
sammen til Vansjø Svinndal Idrettslag eller bare VS som vi 
sier i dagligtale.

Men før disse stiftelsesårene i Våler og Svinndal var det 
idrettslag i vestre Våler under navnet Våler Idrettsforening. 
Den holdt til vest for Torsheim, med hovedtyngde i Gylder 
skolekrets og ble startet i 1916. Laget hadde idrettsplass der 
hvor Torsheimkrysset er i dag – kalt Skårnes idrettsplass. 
Dette var før riksvei 120 ble anlagt. I Kirkebygden-området 
skal det også på denne tiden ha vært en fotballklubb med 
navnet ”Gåpå”.

Den første store idrettskonkurransen som fant sted i 
kommunen var sykkelrittet ”Vansjø Rundt” i 1910. Her 
deltok bl.a. skøyteløperen Ole Mamen. Etter sykkelrittet 
skulle alle løpe 100 meter. Her vant den kjente busseieren 
Johan Juliussen.(IJH) 

Fra en Pinseturnering på Vestlandsbanen

ER DU KJENT I 
VÅLER KOMMUNE ?

Nedenfor finner du bilder fra tre steder i 
kommunen. Har du lagt merke til stedene? 
Svarene finner du et annet sted i MB.  Lykke 
til.

TIL ETTERTANKE...
Bortskjemt sønn?  For noen uker siden fikk vi anledning 
til å overvære en Samtale-gudstjeneste som avslutning 
på konfirmasjonstiden i Ås Menighet. Teksten for 
gudstjenesten var fortellingen om den ”Fortapte 
sønn” eller den ”Bortkomne sønn” som noen sier. 
Konfirmantpresten og kateketen hadde imidlertid 
utfordret konfirmantene til å tolke denne teksten 
gjennom et skuespill. Denne oppgaven hadde de tatt, 
men omskrevet fortellingen til ”Den bortskjemte sønn”. 
Dette ble en skikkelig god erstatning og konfirmantene 
kjente seg tydeligvis igjen i den bortskjemte gutten. 
Til slutt forsto også han sin situasjon slik som i den 
opprinnelige teksten. (ijh).
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EN BERIKELSE Å VÆRE FAMILIEKONTAKT I VÅLER!

Jeg har vært i arbeidslivet et helt liv. Det har vært en overgang for meg å ikke være i full 
jobb lenger. Det er godt å føle at jeg kan vært til nytte for noen forteller Inger Lisbeth 
Hammer bosatt på Bergfeltet i Våler. (bildet) En dag i uken er hun familiekontakt i Home-
Start.  Jeg har i det siste besøkt en familie som har flyttet hit fra et annet land. Det har vært 
praktiske ting jeg har kunne bidra med, blant annet å følge på helsestasjonen. Jeg opplever 
at jeg ble et bindeledd og en trygghet eller støtte for familien. De var takknemlige og ga 
uttrykk for at det var godt å ha med seg noen. Jeg føler at jeg har gjort nytte for meg, sier 
Hammer.  Jeg liker organisasjonen Home-Start Familiekontakten. Det er et flott tiltak der 

folk som er villig til å bidra litt i samfunnet får muligheten til det. Jeg hadde tenkt på det en stund før jeg tok kontakt. 
Men etter å ha gått gjennom en periode med alvorlig sykdom, følte jeg at jeg hadde lyst til å trå til å hjelpe noen andre 
som hadde behov.
 Inger Lisbeth oppfordrer flere til å være med og bidra. -Har du litt tid og overskudd, kan jeg virkelig anbefale 
deg å bli frivillig i Home-Start. Det er ingen stor jobb, men det er viktig for de som trenger det. Jeg har besøkt flere 
familier, og alle har vært en berikelse. Det gjør noe med deg når du merker at folk er glade for at du kommer!
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier der minst et barn er 
under skolealder, 2-3 timer i uken, enten på dagtid eller på ettermiddagen. Ideen bak HSF er at familien har behov for 
en likeverdig person som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. De frivillige får et 
forberedelseskurs og må levere politiattest før de kan besøke en familie, forteller koordinator Camilla Ausen.  Vi har 
spesielt behov for nye frivillige i Våler. Kurs for nye frivillige starter 17.september og går over 8 kvelder. Det er også 
mulig å bli med dersom du leser dette etter at kurset er i gang. Ta kontakt og meld deg på!

Home-Start Familiekontakten har vært i Våler siden 2011, og drives i samarbeid med Rygge og Råde 
kommune. For mer informasjon kontakt koordinator Camilla Ausen på telefon 482 54 997, eller e-post 
camilla.ausen@rygge.kommune.no 
Se også www.home-start-norge.no

Kirkevalget ble avholdt mandag 14. september med 
en valgdeltagelse på 19,8 %.  Dette er den høyeste 
kirkevalgdeltagelsen av kommunene i vårt prosti!

RESULTATET ble at Våler og Svinndal menighetsråd og Våler 
kirkelige fellesråd får følgende medlemmer de neste 4 årene:

Odd Einar Kjærnsrød (64)
Kundekonsulent
1593 SVINNDAL

Kari Margrethe Antonsen (65)
Hjemmesykepleier
1591 SPERREBOTN

Bente Edstrøm (46)
Kontormedarbeider
1593 SVINNDAL

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

Harald Laurits Hansen Nordli (67)
Pensjonist
1593 SVINNDAL

Anne Gro Dovland (50)
Miljøterapeut
1592 VÅLER

Arne Brokhaug (67)
Bonde / Pensjonist
1593 SVINNDAL

Marie Sandli (30)
Lege
1592 VÅLER

Hellen Liv Grimsøen (69)
Pensjonist
1593 SVINNDAL

Hege Synnøve Spetz (42)
Økonomiarbeider
1592 VÅLER

Nancy Maria Nilsson (58)
Veterinær
1593 SVINNDAL

Else Marie Andersen (70)
Pensjonist
1591 SPERREBOTN

Reidun Marie Mingeødegård (70)
Pensjonist
1593 SVINNDAL

Gerd Bodil Olsen (61)
Psyk. hjelpepleier
1591 SPERREBOTN

2

1

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

SVINNDAL VÅLER
Faste

medlemmer

Vara-
medlemmer

Vi gratulerer de 
nyvalgte så mye med 
valget og ønsker 
lykke til med arbeidet 
fremover!

Til informasjon så fratrer 
det gamle menighetsrådet 
den 31. oktober og det 
nyvalgte menighetsrådet 
tiltrer 01. november.

Det gamle fellesrådet 
fratrer 30. november og 
det nyvalgte fellesrådet 
tiltrer 01.desember. 
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Det ble avholdt en humørfylt og vellykket AMERIKANSK AUKJSON 
på kirkebakken i Svinndal etter gudstjenesten den 13.september. Det 
flommet av mange fine gaver, grønnplanter, gavekort, naturalia med mer på 
bordet foran auksjonarius Arnfinn Hovland og Harald Nordli. I år satte det en 
ekstra liten snert på auksjonen at både ordfører og prost var til stede og var 
med på budrundene. Det var litt stas! Det var mange blide mennesker som 
ruslet hjem denne ettermiddagen med mye fint under armen som de hadde 
fått for en billig penge. Tusen takk til alle dere som ga fine gaver og tusen 
takk til alle dere som var med på å by! Til menighetsarbeidet i Svinndal kom 
det inn flotte kr. 10.044,- fra auksjonen!

En av verdens mest bejublede og 
anerkjente cellister, Truls Mørk, i 
aksjon i lille, store Våler!

STRÅLENDE KONSERT PÅ STRØM – IGJEN
For femte gang åpnet Einar Steen Nøkleberg sin rommelige låve for 
sensommerkonsert den 30. august. Rause Einar vil at hans sambygdinger 
skal få nyte av godt av musikk vi ellers måtte ha reist lange veier og betalt 
i dyre dommer for å få anledning til å oppleve,  og konsert i Einars låve er 
ikke bare lytting til fantastisk musikk og ditto musikere, det er opplevelse. 
Selv holder den over 70 år gamle nestoren alle tråder i sin hånd, og 
tilhørerne kan hengi seg til tre timers nytelse.

I år var det Truls Mørk og Geir Inge Lotsberg som var hovedgjestene, i 
tillegg til fenomenale sangere fra operaens verden. Gøril Songvoll, med sin 
sprudlende formidlingsevne og ditto stemmeprakt ledet an, mens de øvrige 
hver på sitt vis ga oss den ene perlen etter den andre. 

Konserten åpnet med Gøril Songvolls tolkning av Wagners ”Dich teure 
Halle”, for anledningen kalt ”Å dyre låve” – hva nå Wagner måtte ha hatt å 
si til det!, og siden gikk det slag i slag. Karoline Wettergren, Angelica Voje, 
Rolf Conrad og Håkon Kronstad er alle ikke bare utrolig dyktige sangere, 
men de er også i besittelse av stort skuespillertalent. Det viste seg særlig 
i utdragene fra ”Figaros bryllup” av Mozart og Verdis ”Maskeballet” og 
”Rigoletto-kvartetten”. Mezzosopranen Angelica Voje var like dyktig, enten 
hun var en lidderlig russisk  greve  eller forførerisk italienerinne, og de 
øvrige tolket også sine roller med innevelse og stor glede.

Vi satt fjetret over Truls Mørks cello og var trollbundet av Geir Inge 
Lotsbergs fiolin, og da konserten avsluttet med triosats av Grieg med Einar 
Steen Nøkleberg, Truls Mørk og Geir Inge Lotsberg i forrykende samspill, 
gjenlød låven av begeistrede klappsalver og unorske bravorop.
For en ettermiddag! En takk til Einar,  den store pianisten som har spilt 
verden over, men som tolvåring spilte for femti kroner til underholdning 
under Røde Kors-uka i Våler, og som aldri glemmer at han er vår. (ITh)

Einar himself!

VAKKER SANG I VÅLER KIRKE

Fredag 4. september besøkte ØSTFOLD 
VOKALENSEMBLE Våler kirke og publikum 

kunne glede seg over vakker sang på svært høyt 
nivå.  Inger Lise Haavelsrud (sopran),  Camilla 

Marie Bjørk Andreassen (mezzosopran), 
Aasmund Kaldestad (tenor) og Halvor Kjerkreit 

(bassbaryton) fremførte viser, sanger og 
komposisjoner fra 1600-tallet og frem til i dag, til 

stor begeistring blant de fremmøtte!  Vi ønsker 
dem velkommen tilbake ved en senere anledning!



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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Bots– og bønnedag – søndag 25. oktober 2015
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller 
1 Joh 1,8–2,2  Dersom vi bekjenner våre synder 
Luk 18,9–14  Fariseeren og tolleren 

Reformasjonsdagen – lørdag 31. oktober 2015
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg 
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse 
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten 

Allehelgensdag – søndag 1. november 2015
Salme 84,2–8  Salige er de som bor i ditt hus 
Hebr 12,1–3 En sky av vitner 
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys 

Minnedag – søndag 1. november 2015
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara 
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster 
Joh 11,1–5.33–38   Jesus sørger med sine venner 

24. søndag i treenighetstiden – søndag 8. november 2015
Salme 119,80–83 Så jeg ikke blir til skamme 
Kol 1,24–29  Lidelser og tjeneste (prekentekst) 
Luk 12,35–40 Lykkelige de han finner våkne 

25. søndag i treenighetstiden – søndag 15. november 2015
Salme 107,23–32   Han fikk stormen til å stilne 
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død 
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet 

Domssøndag / Kristi kongedag – søndag 22. november 2015
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom 
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig 
Matt 25,1–13 Brudepikene 

1. søndag i adventstiden – søndag 29. november 2015
Jes 12,1–6  Lovsang for Herrens frelse 
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren 
Matt 21,10–17  Jesus drar inn i Jerusalem 

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 

19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2015
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær 
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter 
Joh 7,14–17  Den som vil gjøre hans vilje 

20. søndag i treenighetstiden – søndag 11. oktober 2015
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett 
Ef 5,31–33  Mysteriet Kristus og kirken 
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse 

21. søndag i treenighetstiden – søndag 18. oktober 2015
5 Mos 15,7–8.10–11   Lukk opp hånden  
1 Joh 3,16–18  Den som lukker sitt hjerte 
Luk 16,19–31  Den rike mann og Lasarus 

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

 

 

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 15.oktober Kl. 19:00 i 
kantinen på Helse- og sosialsenteret. 
(Fellesrådsmøte Kl. 19 og 
menighetsrådsm. etter kaffepausen.)
Nye møtetidspunkt vil bli satt 
opp av det nye rådet i høst.

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

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
Lørdag 17.oktober: Famikliedag: Vi 
lager fuglekasser og foringsbrett.
Sted: Våk skole (sløydsalen) 
Sperrebotn. Kl. 11:00 - 13:00

Mandag 2.november Kl.19:00
Hageplanlegging ved 
landskapsarkitekt Kari Lillestrand 
Hjelset. 
Sted: Frivilligsentralen, Svinndal.
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 6-18 år.  Ønsker du å spille 
for oss er det bare å sende en epost 
til forball@vs-il.org eller kontakte 
leder Nina Nordli, mob. 9953 7758
tlf. 917 89 938 for nærmere info.



 

 
 
 
 
 
 
ÅRETS TV AKSJON 2015 
har fått navnet " Vi skal vokte 
regnskogen". Pengene fra TV-
aksjonen 2015 skal gå til å 
bevare noen av verdens største 
regnskogsområder i Peru, Brasil, 
DR Kongo og Ny-Guinea. Dette 
tilsvarer et område større enn 
Danmark og Norge til sammen. 
 

 
 
BØSSEBÆRERE ØNSKES TIL 
ÅRETS TV AKSJON 18. oktober 
2015 
Ta kontakt på mobil 93 62 27 61 / 
e post:  
post@vaaler-of.frivilligsentral.no 
Les mer på  
kommunens hjemmeside 
www.valer-of.kommune.no  
Våler/Svinndal Frivilligsentral er i 
år igjen en samarbeidspartner 
 
 
FRIVILLIGHETSPRISEN 2015  
Våler/Svinnda Frivilligsentrals 
styre ønsker å utdele en årlig pris 
til enkeltpersoner eller grupper 
som har gjort en trofast og 
uegennyttig innsats for 
fellesskapet i bygda vår. 
 
Prisen tildeles en person eller 
gruppe som med sine idéer, sitt 
pågangsmot eller sitt arbeid har 
bedret livskvalitet og trivsel for 
andre. 
 
Prisen deles ut på 
Frivillighetsdagen i desember. 
 
Forslag til kandidater må være 
styret i hende senest 9. november 
 
Skjema ligger på kommunens og 
sentralens hjemmeside: 
www.valer-of.kommune.no eller: 
www.vaaler-of.frivilligsentral.no 
eller fås på Frivilligsentralen. 
Styret i Våler/Svinndal 
Frivilligsentral 
 
 
 
 
 
 

OBS OBS OBS 
Leksehjelper. 
Frivilligsentralen trenger 
frivillige som kan være 
lesehjelpere til innvandrere 
voksne og barn i Våler. 
 
Frivillige til spåkkafe i Våler 
Vi ønsker å begynne språkkafè 
på Biblioteket i Våler for de som 
vil øve på norsk språk og lære 
mer om norsk samfunnsliv. 
 
Frivillige som kan hjelpe med å 
smøre brødmat på Våk skole 
mandag og tirsdag fra 11.00 – 
12.30 barna på leksehjelpen. 
 
Er det noe for deg, så ta kontakt 
med Karen Margrethe  
på 93 62 27 61 eller e-post: 
post@vaaler-of.frivilligsentral.no  
 
Møteplasser og aktiviteter på 
Helse- og sosialsenteret i Våler  
 
Møteplass «Cafe Kroken»  
Du finner oss i foajeen på 
Helse- og sosialsenteret. 
Vi har åpent mandag – fredag  
kl. 09.30 – 13.00. Velkommen 
 
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 annenhver fredager 
kl. 11.00 – 13.00 i lokalene til 
dagsenteret 
2/10 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 
27/11 – 11/12. 
Lill Mindrebøe mobil 416 91 687 
 

Leseombud 
Høytlesning på dagsenteret hver 
tirsdag fra kl. 11.00 – 11.45. 
 

DATA ”DROP IN” i Våler 
hver tirsdag fra kl. 19.00 – 21.00  
Vi låner lokalene til dagsenteret. 
 
Møteplasser og aktiviteter  
på Frivilligsentralen i Svinndal. 
 
Møteplassen ”Bygdekafè”  
på Frivilligsentralen  
Vi har åpen 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 fra kl. 12.00 – 14.00 
på Frivilligsentralen. 
 
24/11 Vi servere blodklubb. 
 
Trim og gågruppen  
Vi møtes ved Frivilligsentralen 
hver torsdag kl. 10.45 og er klar til 
å går kl. 11.00. Ut på tur aldri sur! 
 
Bygdekafèen ordner til med felles 
lunsjbord hver torsdag på 
sentralen fra kl. 12. 
Ta en tur innom  
 
Møteplassen ”BINGO”  
på FRIVILLIGSENTRALEN mandag 
kl. 18.00 
28/9 – 12/10 – 26/10 – 9/11 – 
23/11 – 7/11. 
Enkel bevertning. Velkommen.  
 
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 21/10 og 18/11 kl. 18 
i lokalene til Frivilligsentralen 
Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid og godt humør. 
                Ulla-Brit & Elisabeth 
 
DATA ”DROP IN” i Svinndal 
hver onsdag fra kl.11.00 – 13.00 i 
lokalene til Frivilligsentralen. 
 
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.  
 
KURS – BILDEBEHANDLING 
Ta med digitalt fotoapparat og 
bærbar pc. 
Torsdag 22/10 – 29/10– 5/11 
på Frivilligsentralen kl. 11 – 14. 
Påmelding på 93 62 27 61 
 
KURS  DATA OPPLÆRING 
 - Internettbruk 
 - finn frem på internett. 
 - send og motta e-post. 
Ta med egen pc. 
Torsdag 12/11 – 19/11 – 26/11  
kl. 13.00 – 16.00 i Våler. 
Påmelding 
mobil 93 62 27 61 eller 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
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 Våk Konsert “Bilder fra Jesu liv” KOR 15
Onsdag 18. nov. 19:00 Fredheim Møte Jul-Lars Kvernhusengen
Fredag 20. nov. 17:00 Fredheim Julemesse NMS
Onsdag 25.nov. 19:00 Dilling Bokkveld
Fredag 27.nov. 18:00 Våk Julemesse
Søndag 29.nov. 17:00 Fredheim Familiemøte Tore Bjørnstad Våler Soul Kidz
Søndag 13. des. 17:00 Fredheim Julemøte Gerd Støten Godt Nytt

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

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 

Datoer: 23. september - 21.oktober - 18.november 
- 16.desember



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 

Svar på ”Er du kjent i Våler?”.
Bilde 1: Krysset mellom rv 120 og rv 
121 ved Torsheim i Våler.
Bilde 2: Aktivitet ved Sæby boligfelt 
i Svinndal
Bilde 3: Glimt av Sæbyvannet sett 
fra avkjøringen til Mellegård i 
Svinndal (ijh)

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



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

OKTOBERKONSERT!

Også i år satser vi på en spennende konsert i 

SVINNDAL KIRKE den 18. oktober. Følg med på

www.kirken.no/vaaler-svinndal

for mer info etterhvert!

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

4.oktober 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 19.sønd. i treenighetstiden Menigheten

11.oktober 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 20.sønd. i treenighetstiden Menigheten

18.oktober 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste 21.sønd i treenighetstiden Maritastiftelsen Høsttakkefest. 6- og 
8-åringer

25.oktober 19:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste Bots- og bønnedag Barne- og ungdomsarb. Høsttakkefest

1.november 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Allehelgensdag Menigheten

1.november 18:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Allehelgensdag Menigheten

8.november 11:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste 24.sønd. i treenighetstiden IKO 5.klasse

15.november 19:00 Våler kirke Elgmesse 25.sønd. i treenighetstiden Menigheten

22.november 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Domssøndag Kirkens SOS

29.november 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 1. sønd. i advent Varna evangeliesenter Varna

5.desember 15:00 Våler kirke Lysgudstjeneste Speiderne

6.desember 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 2.sønd. i advent Skolekorpset


