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FUNGERENDE 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
Eli Kristin Pelle, Tlf.: 47 46 27 52
kirkeverge@vpgo.net
mobil priv.: 

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: 90 85 79 32

VÅLER OG SVINNDAL  
MENIGHETER - VÅLER KIRKEKONTOR

KANTOR
Frank T. Nordensten, Tlf : 47 46 72 13
organist@vpgo.net
Tlf. priv.: 99 58 78 06

TROSOPPLÆRINGSKONSULENT
Eileen Beate Ulseth
Tlf.: 47 46 76 17  
kateket@vpgo.net
Tlf. priv.: 98 06 98 18

KIRKETJENER SVINNDAL
Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Tlf.: 69 28 61 25
Mobil: 91 51 82 36

VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETSRÅD
LEDER: Bjørg H.R. Blomqvist. Mobil: 986 17 273
NESTLEDER: Kari Antonsen. Mobil: 906 95 653

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

 
Utgave Innleveringsfrist 

januar/februar 7. januar

mars/april 1.mars

mai/juni 15.april

juli/august 1.juli

september/oktober 1.september

november/desember 1.november

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

annonse på det.

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

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

Bladet kommer ut ca. tre uker etter innleverings-
fristene.

Utgivelser og innleveringsfrister for
Våler og Svinndal menighetsblad 2013/14
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      Skal vi feire?
Det går knapt et eneste år uten at det dukker opp noe, eller noen, å feire!  Malere, 
forfattere, komponister, kriger, katastrofer - enten de fødes eller dør, begynner eller 
slutter, ser vi oss straks om etter en mulighet til å feire, eller markere.  Hvorfor?  
Tja, de fleste av oss liker jo litt fest og ståhei, så hvorfor la mulighetene gå forbi?

Som du har kunnet lese om her i bladet og utallige andre steder, så står 
Grunnlovsjubiléet og Prøysen-jubiléet sentralt i år.  Men det finnes ganske sikkert 
mye annet som også kan feires eller markeres.  Sånn på det personlige plan så 
gjorde jeg en rask research på musikere og komponister.  Man er jo titt seg selv 
nærmest. Ofte kan man bli minnet om saker og ting som har ligget litt bakenfor i 
hukommelsen, og som det kunne være artig å fornye bekjentskapet med.  Det må 
liksom være 250, 200 eller 100 år siden, da.  Å feire 50- eller 75-årsjubiléer virker 
litt stusselig på meg.

Du verden, så den store nederlandske pianist og komponist Cor de Groot ble født 
i 1914! Det gjorde også den berømte dirigenten Rafael Kubelik og den polske 
komponisten Panufnik. Og den kjente svenske komponisten Tor Aulin døde.  Samme 
år som Panamakanalen åpnet og første verdenskrig brøt ut altså.  Her er det nok 
idéer til et par helaftener på WIMP og noen timers øving.

Vi på kirkekontoret skal nok først feire at vi har fått ny kirkeverge på plass, og 
naturligvis den flotte sommeren som står for døren.  Feire kan man egentlig gjøre 
dag ut og dag inn. Hele livet.  God sommer!  
       frank nordensten

Redaktøren 
har ordet

GIRO 
1083.30.04897

I og R Andreassen 200,-
Solveig Nygaard 200,-
Trond Bjørnstad 250,- 
IL og O Ertnes 250,-  
R og J Madsen 300,- 
Inger-Johanne Ellefsæther 200,- 
Eva og Jens Fr Funderud 300,- 
T & A-K S. 300,-
Marit og Vidar Wiik 300,- 
Lill og Ola Mindrebøe 500,- 
Odd og Gerd Borgen 200,- 
Fam Isak Lindseth Johansen 200,- 
Arne Skjager 200,- 
Kirsten M. Olsen 200,- 
NN 200,- 
L og G Aannerød 250,-  
U og B Evensen 200,- 
Ivar Sandbæk 200,- 
Karin Toverød 200,- 
Solveig Faale 300,-  
A. og H. Nordli 300,- 
May og Ragnar Olsen 400,-  

Gaver til
Menighetsbladet 

mottatt fra 
6.3.14

t.o.m. 16.4.14 

Totalt mottatt 
kr 9.750,- 
i gaver! 

takk!

U og G Listerud 300,- 
R og J.G. Rønning 300,- 
Inger S. Gåsbakk 150,- 
NN 100,- 
R. Tjellaug 200,-  
Magna og Anton Havold 300,- 
Inger Lisbeth Syversen 200,- 
Margretha W. Bjørkum 300,- 
H. Rogan 200,- 
NN 200,- 
Jan L. Rodtwitt 250,-  
Lars Rolf Robsrud 250,- 
Kari og Odd Antonsen 250,- 
NN 300,-
Ruth Kvisler 100,- 
NN 300,- 
Arnold Paulshus 400,- 



SpareBank 1 støtter de som bruker tid og 

krefter på å skape et levende og trivelig 

lokalsamfunn. At folk trives der de bor gjør 

det både lettere og mer meningsfylt for oss 

å være en lokal bank. Sammen får vi ting til å skje.Søk støtte til noe du brenner for på: 

www.vi er der du er.no
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Sognepresten har ordet

Jeg kommer kjørende en søndag fra gudstjenes-
te i Våler kirke. En liten blå traktor drar seg over et 
stort jorde med harva bak. Det nesten som traktoren 
forsvinner på det store jordet. Fordi bonden viser tål-
modighet og ikke gir opp vinner han over det store 
arealet. Sola skinner fra blå himmel og været er deilig. 
Det må være en fryd å være bonde på denne dagen. 
Alle jordene i Våler skal pløyes, harves og tilsåes på 
denne tiden. Våren har kommet så tidlig i år. Merkelig 
med denne forandringen i temperaturen de siste 
årene.  Mellom kontoret mitt og kirken er en åkerlapp. 
Jeg kan ikke se at at det er kommet noe opp av jorden 
ennå. Såkornet ligger og verker etter å komme opp 
og ut. Jeg ser for meg den gule høståkeren allerede. 
Akkurat nå jubler skaperverket i det det sprenger seg 
frem mot full blomstring. Etter hvert visner blomsten 
og til slutt modnes avlingen.

I Våler er vi flinke til å ta vare på matjorda. Man kan 
ikke produsere matjord eller flytte på den. Derfor er 
den uerstattelig. Den har blitt til som resultat av sis-
te istid for ti tusen år side. Den er ca. 1,5 meter tykk 
og består av nødvendige næringslag. Såkornet legges 
i det øverste laget og kvaliteten er avhengig av det to-
tale jordsmonnet.  Derfor jobber vi med jorda. Den er 
viktig for alle generasjoner fremover. Bygger man på 
denne jorda betyr at den er tapt for evig og alltid. 

Jesus sammenligner vårt hjerte med en åker og vi 
trenger å arbeide for å få god jord slik at såkornet bæ-
rer godt. Biskop Bondevik fra Møre har alltid impo-
nert meg med sitt nærvær og sine svar. Sammen med 
andre biskoper synes jeg han utmerket seg. Jeg spurte 
hvordan han greide å være tilstede og svare så godt. 
Han så på meg ettertenksom og så svarte: «Jeg må 
lytte til mitt hjerte». Det er spennende å begynne å 
lytte til sitt eget hjerte. Gå frem og tilbake i sitt eget 
hjerte, som en traktor over et stort jorde. Lytte, se, 
fornemme. Hva du finner? Det er så mye å oppdage i 
seg selv. Da skjer det prosesser av bearbeidelse i din 

Mai...

indre åker. Bibelen sier at til og med evigheten er lagt 
ned i våre hjerter. 

Å, det er så spennende å leve. Det du har inni deg kan 
du dele med de rundt, og det som skjer der ute på-
virker ditt indre.  Slik går livsnerven frem og tilbake. 
Dette er åkeren mellom oss. Bibelen snakker mye om 
å elske hverandre. Den kristne tro er en felleskapstro, 
den fungerer bare ikke i enerom. Slik er det for oss 
mennesker. Jeg må være sammen med og dele med 
de rundt meg for å forstå meg selv. 

Vi har avsluttet en stor høytid i kirken vår. Påsken, 
Jesu seier over døden og den onde fiende. Troen på 
at Jesus korsfestelse er løsepengen for deg om meg. 
På Jesu tid var det denne mynten kunne frigi slaven 
fra fangenskapet. Vi fikk del i Guds frelsende nåde 
og velsignelse. I kirken feirer vi den nye pakten med 
takk og lovsang.   Han har helbredet jordsmonnet slik 
at det igjen kan dyrkes. Amen, takk og pris.

Snart feirer vi 17. mai. Det er 200 år siden eidsvolls-
mennene signerte grunnloven. Norge skjøt opp som 
en ung uavhengig nasjon. Som med 17. mai, påske og 
andre historiske feiringer: Det kan være en krevende 
oppgave å samle troppene til fest og feiring. Honnør 
til alle som år etter år står opp og tar ansvar. Det er 
viktig at vi stadig setter nye krefter inn på å gjennom-
føre gode feiringer. Likegyldighet er vår aller største 
fiende.  Den er en destruktiv kraft. Det er så lett å ta 
vår frihet og demokratiske styre for gitt. Det forutset-
ter engasjement og glød. Slik også med kirkens feirin-
ger. Vår kulturelle og religiøse tros arv betyr mer enn 
vi aner. Du er velkommen til gudstjeneste i kirken. 
Liturgi betyr folkets tjeneste. 

Ønsker dere alle en god 17. mai feiring!

                                          Sture Jenssen, fung. sogneprest
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Diakoniutvalget i Våler menighet har som oppgave, og er spesielt opptatt 
av, omsorg for våre innbyggere.  Vi har opprettet en besøkstjeneste for dere 
i bygda som føler behov for kontakt. Vi har voksne, fornuftige personer som 
stiller seg til rådighet, hvis du trenger en å snakke med.  Vi har taushetsplikt, 
og ring gjerne til Ingrid Hermansen på kirkekontoret, tlf. 69 28 88 30, så 
formidler hun videre kontakt.

Ny kirkeverge på plass
 
Når du leser dette er vår nye kirkeverge og daglige 
leder på plass på kirkekontoret. Vi ønsker Eli Kristin 
Pelle velkommen! 

Eli  Kristin forteller om 
seg selv: 

Jeg er 45 år og bor i 
Rygge, er gift og har tre 
barn. Jeg er utdannet 
adjunkt og har arbei-
det i skolen i over 20 år. 
Jeg har arbeidet flere 
steder, blant annet ni 
år i Vestby kommune,  
noen år i Rygge kom-
mune samt et år på den 
tidligere norske skolen 

på Madagaskar. Å forlate skolen er både spennende og 
skremmende på en gang. 

Selv om jeg nå bor i Østfold, er jeg født i Trøndelag. 
Jeg vokste opp på en gård i Olav Duuns rike på Jøa i 
Nord-Trøndelag.  

Jeg ser fram til å begynne som kirkeverge/daglig leder 
i Våler. Jeg gleder meg til nye og interessante arbeids-
oppgaver. Jeg trenger nok tid til å sette meg inn i en 
ny arbeidshverdag, men lover å gjøre mitt beste.  Med 
ønske om en fin vår til alle trofaste lesere i Våler og 
Svinndal.

Det manglet ikke på godsaker da 
menighetene tok farvel med Svein 
Kasin søndag 6.april.  Etter at prost 
Trond Tveit Selvik hadde takket for 
lang og tro tjeneste, bidro en lang 
rekke talere med gode minner, fine ga-
ver, lun humor og mange ord til etter-
tanke. 

BARNAS 17.MAI-REGLER
1. Gå pent i rekker i toget! ( Gjør ikke som de store, de har 
ikke skjønt dette med rekker, likevel.)

2. Hold flagget i været! (De som tror at russestokk og 
flagg er det samme, er ikke helt med.)

3. Si fra til mor og far at de må tie stille når noen holder 
tale, og ikke skravler under nasjonalsangen og konge-
sangen, men synger med!  (De voksne har så mye å tenke 
på, skjønner dere, så de glemmer det fra år til år)

4. Isen er din – den skal være i munnen din, ikke på 
naboens bunad!  (Ulykker KAN skje, og da må du be om 
tilgivelse . Det får du sikkert.)

5. Nistekurver og picnicbord er IKKE  deler av en 
hinderløype!  (Spør 17.maikomitéen hvor en eventuell 
hinderløype er)

6. Når du blir lei av å holde flagget, så gi det til en vok-
sen. Det er slikt voksne kan brukes til! (Skriv navnet ditt på 
stangen, så slipper familien utgifter til nytt flagg neste år.)

7. Hold deg til turen din i alle køer!( Hold også litt 
avstand, ellers risikerer du at noen begynner å spise på din 
pølse i stedet for sin egen. Uhygienisk og iriterende)

8. Voksne sier av og til at regler er til for å brytes. Dette 
gjelder ikke barnas 17.mai-regler. (Alle voksne sier jo at 
17.mai er barnas dag, så da må selvfølgelig barnas regler 
følges, også av de voksne!!)

HA EN FIN 17.MAI, OG GJEM REGLENE TIL NES-
TE ÅR, SLIK AT DU KAN MINNE DEG SELV OG 

ALLE  VOKSNE PÅ DEM!
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” – om han er borte, så 
leve’n lell.”
Denne overskriften er siste linje i Erik Byes”Visa hass Alf”, 
skrevet ved Alf Prøysens død. I år er det hundre år siden 
Alf Prøysen ble født, og han blir feiret i hele 2014.  Selv 
hadde han nok aldri trodd at hans viser, stubber, novel-
ler og radioprogrammer skulle bli kjære og levende langt 
inn i finkulturen, at hans forfatterskap skulle være like 
velkomment i  kirker som i lokale ungdomshus. For hus-
mannsgutten fra Ringsaker struttet ikke 
nettopp av selvtillit, og han ville nok 
rynket litt på nesen over at jeg bruker 
”forfatterskap” som betegnelse på hans 
virksomhet. Det var vel ikke så storar-
tet, vel?  Jo, det var nok det, Alf. Du må 
finne deg i å bli betegnet som forfatter 
og at det du har skrevet finnes i samlede 
verker. Akkurat som andre store forfat-
tere.

Prøysens debut for det norske folk, det som gjorde ham 
kjent og elsket, var i første rekke hans viser og lørdagsstub-
bene i Arbeiderbladet. Da han var 24 år, i 1938, hadde han 
første gang noe ”ordentlig” på trykk: Diktet”Røde gerani-
er” og novellen ”Skolissene” ble trykt i bladet Kooperatø-
ren. Honoraret var tyve kroner, og han trodde nesten ikke 
det var sant. Gjennom Nils Johan Ruud ble også annet han 
hadde skrevet etterhvert tatt inn i ”Magasiner for alle”, men 
det løsnet ikke ordentlig før i 1948 -  ”det året je var geni”, 
som Prøysen selv sa. Da gikk hele Norge rundt og nynnet 
på ”Husmannspolka” og ”Han Lars er på Hamar med slakt”. 

I 1949 kom ”Musevisa” og ”Lillebrors viser”, og så ble det 
barnetimer for de minste og søndagspost med Otto Nielsen 
og Erik Bye, trost i taklampa og tango for to og brøllopp på 
Solevang kafé og mye, mye mer.

Mange trodde lenge at Alf prøysen var en lettvekter og 
moromann, flink med barneviser og underfundige stubber 
fra husmannsmijøet i Hedmark. Det skulle gå lang tid før 
man så sårheten, alvoret, indignasjonen over urettferdighet 
og fordømmelse og den skarpe snerten i den tilsynelatende 
ufarlige humoren. Men du måtte være nokså blind for ikke 
raskt å se hans evne til å skildre menneskesinnets mange 

avskygninger med varme og innlevelse. Av 
sin mor hadde han lært at alle er like mye 
verdt, at urettferdighet skal man ikke av-
finne seg med og at du skal dele med andre 
av det du har. Alfs far hadde nok bøyd seg 
mer under husmannsåket enn mor Julie, og 
for Alf ble moren den som forstod den rare 
gutten, som likte bedre å tegne og skrive 
enn stelle hester. De siste var han livredd 
for! Men faren var ikke redd for hester, og så 
kunne han synge! Han kunne alle skillings-

viser og elsket å danse – og å lappe sko. Og når han lappet 
sko, så sang han; vise på vise med vers på vers. Eller som Alf 
selv sa om foreldrene: ”Han far sang – hu mor sang ut!”

Også i Våler vil vi hedre Alf Prøysen i jubileumsåret. Vi har 
allerede hatt besøk av hunndølenog Prøysentolkeren Haa-
kon Paulsberg i Våler kirke, og i slutten av august blir det en 
sangkveld i kirken, som hylder Prøysen i ord og toner. Gled 
dere, alle store og små Prøysen-elskere – møt opp og gjør 
som Julie Prøysen: SYNG UT! (I.Th.)

Årets fasteaksjon er vel i 
havn, med ny innsamlingsrekord 
for Våler og Svinndal menigheter. 
Takker være god hjelp fra kon-
firmanter med foreldre og 
menighetenes medlemmer, 
kunne vi i år sende over 57000 
kroner til Kirkens Nødhjelp. 

Vel 5000 av disse kom inn på 
Barnehagenes fastegudstje-
neste på onsdagen (bildet.) Stor 
takk til Nettbus som frakten 
barna fra Svinndal, Tyritoppen, 
Augerød og Våk barnehage til 
Våler Kirke, mens barna på 
Kirkebygdas Barnehage, fikk god 
trim for sine mange små føtter, de 
trasket hele veien til Kirken. Vår 
vikarierende sogneprest Sture 
Jenssen fikk meget god kontakt 
med den nesten fullsatte kirken. 
Medlemmene i aksjonskomitene 
takker hjertelig for all hjelp!
Hilsen leder Ole Petter Gjerlaug, 

UNG MESSE
30.april var det Ung Messe i 

Svinndal kirke med dramatise-
ring av evangelieteksten, band 

og stor stemning!
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for deg mellom 8 og 11...

Finnes det noen i Våler kommune som 
har ledige utleieboliger og som ønsker 

å hjelpe oss med bosetting av 
flyktninger?

Våler kommune ønsker å komme i 
kontakt med innbyggere som har ledig 
godkjente utleieboliger for bosetting 
av flyktninger i 2. kvartal 2014. Dette 
gjelder flyktninger som har fått Våler 

kommune som sin bokommune. Utleie-
boligene må oppfylle kravene som følger 

av Plan og bygningsloven.
Det er foreløpig behov for 3 utleieboliger.

Skriftlige henvendelser sendes til Våler 
kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler 

eller pr. epost til 
postmottak@valer-of.kommune.no 

En helg i mars var vi en gjeng som dro på ski-
weekend til Hafjell. 
Turen var en del av MILKer-opplegget, 
men i tillegg til disse hadde vi også med flere 
ungdomsledere og voksenledere. Vi dro oppo-
ver fredag ettermiddag og kom oss på plass på 
Øyer ungdomsskole, der vi campet. 

Både lørdag og søndag brukte vi dagene i bak-
ken (noen valgte å slappe av på skolen), men i 
tillegg hadde vi tid til samlinger på morgenen 
og om kvelden. Bibelhalvtimen hadde vi på mor-
genen der vi hadde fokus på undervisning og 
ledertrening. Fredag og lørdag kveld var preget 
av underholdning med Kahoot-konkurranse og 
”Blunke-leken” (like moro hver gang), men sam-
tidig var det rom både for stillhet og lovsang. Vi 

klarte faktisk å stable opp et band som ga alt, og gjorde det 
morsomt å synge sammen! Takk for at dere stilte opp. 
 
Det er morsomt å reise på tur med så mye bra folk ( og mange 
av disse skal jo også være med på leir, så dette lover godt!) 
Takk til alle dere som var med på å gjøre denne helga så bra, 
både dere som ble med som deltagere, men også dere som 
var med som ledere. Uten dere - ingen tur! 

UNG I VÅLER

GUTTULSRUD MASKIN

   Kantklipping – Krattknusing – Beitepussing

       Snøbrøyting – Strøing – Feiing – Veiskraping

 957 28 679        guttulsrud@live.no 
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  datoer gjennom året 1814     
14. januar  Kiel-traktaten forelå. Norge ble diktert av stormaktene og ble avstått til Sverige. 

24 januar  Meldingen kom til Norge og prins Christian Fredrik med bud.

27 - 28.januar  Prins Christian Fredrik mobiliserte hæren, innkalte til Stormannsmøte på Eidsvoll.  
   Han la  deretter ut på en sonderingsreise til Trondheim. 

16 -17. februar  Stormannsmøtet ble holdt hos Carsten Anker på Eidsvoll Jernverk. Nå satte
   Stormennene ”ned foten” for prinsens egenrådige kongeplaner og ville ha en Grunn 
   lovgivende Riksforsamling. Prinsen snudde og fulgte Stormennene.

19. februar  Brev gikk nå til alle Amtmenn om å holde valg til en Grunnlovgivende Riksfor  
   samling. Videre gikk det brev til alle sogneprester om å holde Bededagsgudstjeneste  
   med valg på utsendinger i alle sognekirker. 
 
4. mars   Bededagsgudstjeneste med valg av utsendinger fra Våler til valgmøte på Tune   
   prestegård. Bonde Torer Strøm og bonde Halvor Guthus ble valgt.

21. mars  Valgmøte for landkommunene ble holdt på Tune prestegård. Bonde John Sørbrøden,  
   prost Peder Hount og major Valentin Sibbern ble valgt fra Smålenene til Riksfor  
   samlingen på Eidsvold.

10. april  Alle valgte representanter til Riksforsamlingen møtte på Eidsvoll Jernverk. Dette var  
   1.påskedag. Representantene fra nord rakk ikke frem. 

17. mai   Grunnlov for Kongeriket Norge var ferdig.

19. mai   Prins Christian Fredrik fikk spørsmålet om å bli norsk konge etter Grunnloven. Han  
   ble valgt til norsk konge og ville svare dagen etter. Alt dette var ikke i tråd med   
   Stormaktenes Kiel-traktat. Det kunne bli krig. 

20. mai   Prins Christian Fredrik svarte Ja. Riksforsamlingen ble avsluttet med ”Enig og tro til  
   Dovre faller”. 

26. juli   Christian Fredrik var i middag hos amtmann Sommerhielm på Tomb Herregård.   
   Melding kom om at svenske militærstyrker ville angripe Norge ved Svinesund,   
   Enningdalen og Hvaler fordi Norge trosset Kiel-traktaten. 

27.juli   En delegasjon med representanter fra Stormaktene og Sverige kom til Moss hvor   
   Christian Fredrik og hærledelsen bodde. De kom med ultimatum. (IJH)

Søndag 15.juni samles igjen alle 50 – 60 og 70 års konfirman-
tene i Våler og Svinndal menigheter til hyggelig prat om gamle 
dager. Dette er en tradisjon som alle i menighetene setter pris 
på. Alle samles i Svinndal og fortsetter senere til Våler. Men 
hvordan var det året da de ble konfirmert?

70 års konfirmantene gikk for presten i 1944. Det var sogne-
prest Gunnar Norderhaug som var konfirmantprest. Han var 
avsatt som prest av NS administrasjon i 1942, men fortsat-
te som frivillig prest og fikk sin lønn av Våler og Svinndal 
menigheter. Konfirmantene satte uttrolig stor pris på ham ble 
det fortalt. I januar dette året døde Edv. Munch. I lokalavisene 
skrives det mye om den farlige(?) forbryteren Rottenikken. 
Tyskerne brente Finnmark og flere flyktninger derfra kom til 
Våler.

60 års konfirmantene gikk for presten i 1954. Sogne-
prest Atterås hadde sluttet om våren og vikarprest 
Evald Didriksen var konfirmantprest. Den 5.april døde 
kronprinsesse Märtha. Dette året ble Holmenkollrennet 
avlyst for første gang pga været.

50 års konfirmantene gikk for presten i 1964 og pres-
ten var sogneprest Jens Dingstad. Erling Stordahl arran-
gerte dette året det første Ridderrennet på Beitostølen. 
Dette året fikk Nelson Mandela sin livstidsdom i Sør 
Afrika. I juni kom Sovjets statsminister Khrusjtsjov på 
besøk til Norge. (IJH)

Konfirmantjubiléene i 2014
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Så er det slått fast...
... av FNs klimapanel: Klimaendringene er menneskeskapte. Erik Dammans budskap fra tidlig syttitall er ikke lenger 
en innbydelse til  sær livsstil for radikale freakere, men et høyst realistisk budskap for å redde kloden. Det kan til og 
med bety at vi må la vår vår enda ikke utvunne oljerikdom ligge der den ligger – på havets bunn. Det kan også bety at 
vi må redusere våre private flyreiser, klare oss med mindre bruk av bil og i tillegg  bedre kollektivtilbudet til et nivå av  
1960. Den gang togene kom når de skulle og det gikk busser til diverse sentra både på dagtid og kveldstid.

Selv kunne jeg på den tiden komme fra Hobøl til  Ski med 
en snau halvtimes busstur  seks ganger om dagen og til-
bake samme antall ganger. Disse bussene hadde direkte 
forbindelse med tog til Oslo og Moss, Fredrikstad og 
Halden, og de returnerte på samme vis, slik at man 
kunne jobbe  en rekke steder og i tillegg gå på kino, delta 
i aktiviteter osv. til klokken 21.00 på hverdager, 24.00 
på lørdager og 23.00 på søndager – om det nå skulle 
være ønskelig. Prisen var relativt overkommelig, også. 
I tillegg kjørte Hansen-bussen flittig til Moss, Askim og 
Oslo, slik Pettersen gjorde i sitt nedslagsfelt her i Våler. 

Ordet forurensning var et nokså fjernt ord, og det var 
først den amerikanske visemakeren Tom Lehrer som 
lærte meg det engelske glosen  ”pollution” på samme 
60-tall.  ”Smog” var noe de hadde i Los Angeles og der-
omkring. Idag blir astmatikere advart mot å gå ute i Oslo 
sentrum på vindstille vinterdager, og køen fra ferge til 
lyskryss i Moss er innhyllet i forurenset luft som legger 
seg kvelende over mennesker, dyr  og planter.

En annen amerikansk visesanger, Pete Seeger, gjorde 
kampen mot forurensning til sin hovedsak. Ikke minst 
hans ”Rainbow Race” ble et ledd i denne kampen. Her 
i Norge gjorde hendelsene den 22. juli sangen til en 
kampsang for menneskeverd og fred, og den er også 
det. Men først og sist er den en bønn til oss alle om å 
ta vare på alt skaperverket. I Lillebjørn Nilsens vakre 
oversettelse lyder siste linje:

Men si det til alle barna, og si det til hver  far og mor:                                                                                         
”Dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord.”

Det har nettopp vært  påske, og det er  vår – ”nytt liv 
av daude gror”.  Påsken er oppstandelsen, våren er 
menneskets mulighet til å forvalte liv som gror. Vi er 
gitt retten til å råde over alt liv – råde i betydningen 
ta vare på. Så la oss ta påskens og vårens budskap på 
alvor og gjøre nettopp det. (I.Th.)

 
 
 
 
 
 
 
Sommertur for Frivillige til Oslo 
18. juni. 
Tradisjonen tro arrangerer vi også i 
år felles tur for de frivillige ved våre 
3 frivilligsentraler Rygge, Moss og 
Våler/Svinndal. 
I år prøver vi oss på noe annet enn 
«Allsang på grensen i Halden», og vi 
tar turen til Oslo. Der vil vi besøke 
Operaen hvor vi spaserer en tur på 
taket, så besøker vi Sagene 
Frivilligsentral hvor vi spiser lunsj og 
koser oss. 
Avslutningsvis besøker vi Ekeberg 
kulturpark hvor vi kan rusle rundt å 
nyte flott skulpturkunst, natur og 
frisk luft.  
Turen vil fordre at vi bruker beina en 
del så det er viktig at du har godt 
fottøy! 
Pris: kr.250,- 
Påmelding til Karen Margrethe på 
mobil 93 62 27 61 eller e-post:  
post@vaaler-of.frivilligsentral.no  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRIKKE KAFÈ i Våler. 
Det er møteplassen for DEG som er 
glad i håndarbeid og som er hjemme 
på dagtid. I stedet for å sitte hver for 
oss møtes vi for å utveksle ideer, 
strikke, hekle, sy, prate og ta en 
kopp kaffe sammen. 
Barn er også velkomne  
Vi møtes i KANTINA annenhver fredag 
mellom kl. 11.00 – 14.00. 
Ta med garn, pinner og lignende og ta 
turen innom  
DATOER FREM TIL SOMMEREN: 
21/3 – 4/4 – 2/5 – 16/5 – 30/5 – 13/6 
Kontaktpersoner 
Lill Mindrebøe mobil 41691687 
Karen Marg Hansen mobil 93622761 
 
 

Møteplassen ”ÅPEN KAFE”  
Vi har åpent fra kl. 10.00 – 13.00 
mandag – tirsdag – onsdag – torsdag  

Ta en tur innom  
VELKOMMEN 

 

MØTEPLASSEN ”BYGDEKAFÈ”  
PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 
Vi har åpent fra kl. 10.30 – 15.00 
mandag – tirsdag – onsdag – torsdag 
Velkommen  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEKSEKAFE 
Svinndal Bygdekvinnelag og 
Våler/Svinndal Frivilligsentral har i 
samarbeid 
”Leksekafè for 5 – 7 klassetrinn” 
mandager fra kl 14.00 – 16.30  
på Frivilligsentralen. 
Vi servere brødmat  
 

Møteplassen ”BINGO”  
på FRIVILLIGSENTRALEN kl. 18.00 
annenhver mandag i like uker. 
Enkel bevertning – Velkommen.  

 

STRIKKEKAFE  
Vi møtes på Frivilligsentralen 
onsdag 21. mai  kl. 18.00 
Enkelt bevertning.     Ulla Brit og Reidun 
 

TORSDAGSHJØRNET 
Vi møtes på Frivilligsentralen hver 
torsdag mellom kl. 11.00 – 14.00 
Møteplassen Bygdekafeen servere lunsj, 
som vi spiser i fellesskap fra kl. 12.00.  
Ta turen innom  

 

DATA ”DROP IN” 
Hver onsdag mellom 11.00-13.00 møter 
du en datakyndig person på sentralen 
som kan hjelpe deg med det du ikke helt 
får til. Du tar med din egen bærbare PC, 
nettbrett slik at vi kan tilpasse 
opplæringa etter den datamaskinen du 
bruker i hverdagen.  
Ta gjerne en telefon før du kommer 
Frivilligsentralens mobil 93 62 27 61 
 



ENGERDAL

Gjerlaug’s
Tel. 69288122 / 92032306

Hytteferie
web: //p-gjerla.home.online.no

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 

 

Borgeheim, 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

Mandag  Kl. 12.00 - 19.00
Tirsdag Kl. 09.00 - 19.00
Onsdag Kl. 12.00 - 19.00
Torsdag Kl. 09.00 - 19.00
Fredag Kl. 09.00 - 15.00

Åpningstider:



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. 50,-
 Badet er stengt i skolens ferier.
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Søndag før pinse - Søndag 1. juni 2014
I Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel
 eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
 1 Pet 4,7–11  Tjen hverandre med nådegavene
 Joh 15,26–27  Talsmannen og dere skal vitne

Pinseaften - Lørdag 7. juni 2014
A 2 Mos 24,3-11 Herren slutter pakt med Israel
 Ef 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen
 Joh 7,37-39 Ånden var ennå ikke kommet

Pinsedag - Søndag 8. juni 2014
I 1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
 Apg 2,1–11  Ånden blir gitt
 eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
 Joh 20,19–23  Ta imot Ånden

2. pinsedag - Mandag 9. juni 2014
I Joel 3,1–2  Når Ånden blir utøst
 Apg 10,34–48  Ånden kom over alle
 Joh 16,5–11  Ånden går i rette med verden

Treenighetssøndag - Søndag 15. juni 2014
I 5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
 1 Pet 2,4–10  Forkynne hans storverk
 Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

2. søndag i treenighetstiden - Søndag 22. juni 2014
I 2 Mos 14,15–22  Sivsjø-underet
 Tit 3,4–7 Det bad som gjenføder
 Matt 3,11–12  Johannesdåp og dåp med Ånden

Sankthansdagen / Jonsok - Tirsdag 24. juni 2014
I Dom 13,2–7.24–25  Samsons fødsel
 Hebr 11,1–2.32b–34.38–40  Forbilder i tro
 Luk 1,5–17  Løftet om døperens fødsel

3. søndag i treenighetstiden - Søndag 29. juni 2014
I Jes 25,6–9  Herrens gjestebud (prekentekst)
 Åp 19,5–9 Salige er de som er innbudt
 Luk 14,15–24  Det store gjestebudet

4. søndag i påsketiden - Søndag 11. mai 2014
I Jes 54,7–10  Herrens fredspakt
 eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
 Fil 3,12–14  Jeg jager fram mot målet
 Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

17. mai - Lørdag 17. mai 2014
I Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset
 Apg 17,22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle
 Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

5. søndag i påsketiden - Søndag 18.mai 2014
I Hos 14,5–9  Jeg vil lege deres frafall
 eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
 Rom 11,13–20  Du er podet inn blant grenene
 Joh 15,1–8  Det sanne vintre

6. søndag i påsketiden - Søndag 25. mai 2014
I Jer 29,10–14  Fredstanker, fremtid og håp
 eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
 1 Joh 5,13–15  Han hører når vi ber
 Luk 18,1–8  Enken og dommeren

Kristi himmelfartsdag - Torsdag 29. mai 2014
I Salme 110,1–3  Sett deg ved min høyre hånd
 eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
 Ef 4,7–10  Han steg opp og gav gaver
 Mark 16,19–20  Jesus tas opp til himmelen

Kirkeårets

                 F = fortelling  A=alle rekker  I=første rekke

Bibeltekster

Påskevandring i Våler kirke
 
Torsdag før påskeferien kom 5., 6. 
og 7. trinn på Kirkebygden skole på 
besøk til Våler kirke. Da var elevene 
med på en vandring , der vi gikk 
til ulike poster som handlet om 
påskedagene, og hva som skjedde 
da. Underveis var det også flere av 
elevene som hadde ulike roller, og 
som var med på å gjøre påskevand-
ringen morsom. 
 
Elevene fikk først høre fortellin-
gen om Sakkeus, deretter var det  
Palmesøndag og Skjærtorsdag som 
sto i fokus. Her fikk noen av elevene 
være med på påskemåltidet, sam-
tidig som presten fortalte historien 
om Jesus siste måltid med disiplene. 

På Langfredag var noen av elevene 
med på et lite pasjonsspill. Stemnin-
gen i kirken ble understeket av 
Frank som spilte sørgemusikk til 
denne delen av vandringen, og som 
gikk over til lyse og lette toner da 
fortellingen nærmet seg påskeda-
gen. Da vi kom til påskemorgen, 
var det flere av elevene som var 
med på et skuespill, samtidig som 
fortellingen ble lest. Elevene deltok 
med stort engasjement og gjorde 
en stor innsats underveis. Det var 
koselig å få besøk av disse klassene 
- og vi ønsker dere velkommen til-
bake neste år! 
 
Hilsen Sture, Eileen og Frank 
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Påskesalmer i Svinndal kirke
I år ble gudstjenesten andre påskedag noe annerledes enn vanlig.  Påsken ble avsluttet 
med en salmegudstjeneste, hvor nye og gamle påskesalmer  ledet menigheten gjennom 
påskeevangeliet, fra palmesøndag til  annen påskedag. De liturgiske leddene var erstattet 
av bønner fra den nye salmenboken, og i stedet for vanlig preken fikk de tilstedeværende 
vite litt om de ulike salmene og deres opphavsmenn og  –kvinner. 

I alt ti salmer fra den nye salmeboken var med, og Ingvild Osbergs gjennomgang av de-
taljene rundt både forfattere, komponister og tema i  salmene skapte en vakker og leven-
de gudstjeneste.  Kantor Frank ledet alle trygt gjennom et av og til ukjent notebilde, men 
det er ikke tvil om at flere av dis-
se salmene vil bli like kjente og 
kjære som ”Påskemorgen sluk-

ker sorgen”.  Her var  svenske salmer på svensk og ”Hin 
time i Getsemane” i nynorsk Bernt Støylen-versjon, her 
var salmer av  forfatteren Edvard Hoem og omdiskuterte 
Børre Knudsen, med melodier fra 1600-tallet og frem til 
dags dato.  

Det hele ble avsluttet med at alle gikk ut på kirkegården 
og sang ”Deg være ære” ut i den vakre vårdagen, før de 
gikk inn igjen  til kirkekaffe. Stor takk til alle de med-
virkende som ga de ca. 40 fremmøtte en fin opplevelse 
og en verdig avslutning på påsken. (I.Th)

Vil du hjelpe meg?
Egentlig er det hjelp til selvhjelp!
På ”Turkart for Våler” står det oppført 100 
”severdigheter”. Jeg har selv vært ved flere av dis-
se.  Blant andre har jeg vært ved ”senga til Gjøvik`n” 
sammen med grunneieren. I ettertid har jeg prøvd å 
finne tilbake dit, men uten suksess. Har du vært ut-
satt for noe liknende?

I dag er muligheten for å finne fram gjort ganske 
enkel. Om vi får oppgitt GPS koordinatene, skal det 
være enkelt å finne fram. Hvem kan så gi oss GPS ko-
ordinatene? Det er her jeg ber deg om hjelp. Kan du 
hjelpe meg til å få GPS koordinatene for de av de 100 
”severdighetene” som du vet hvor de finnes?

I tillegg synes jeg at husmannsplassene bør regist-
reres. Jeg vet ikke hvor mange husmannsplasser det 
har vært i Våler, men antar at det er ca. 200. Slekts-
gransking har i den senere tiden blitt populært. Noen 
yngre leser om at oldemor var født på en eller an-
nen husmannsplass i Våler og har lyst til å se stedet. 

Husene er for lengst falt ned og kun en steinmur står 
tilbake. Det store treet som er grodd opp innenfor 
grunnmuren, viser at det er lenge siden det har bodd 
folk her. Skal du gå ut i skogen og begynne å leite etter 
plassen, har du en vanskelig oppgave. I noen tilfeller 
er også grunnmuren fjernet av en eller annen grunn. 
Vi er i mange tilfeller den siste generasjonen som kjen-
ner til disse husmannsplassene. 

Mange har i dag en egen GPS. Mobiltelefoner har i 
mange tilfelle også innebygd GPS.  Muligheten for 
at jeg skal motta hjelp synes derfor god. Hvis du vil 
hjelpe meg, går ut til ett av nevnte steder (Vålerkartet/
husmannsplass) og leser av:
N xxº xx` xxx og E xxº xx` xxx. (N = nord og E = øst) 
Så kan alle som får oppgitt disse koordinatene finne 
tilbake til denne plassen.

Når turen er gjort, kan du enten sende meg en E-mail 
til: terjlaur@online.no eller ringe meg på tlf. 69 28 
73 44 eller mobil 917 39 885. Jeg vil så sørge for at dis-
se kommer inn på Våler kommunes hjemmeside, slik 
at plassene kan besøkes av andre interesserte.

Jeg ser også for meg at når vi har samlet inn en del ko-
ordinater, så oppgir vi for eks. 5. Så skal du sende inn 
og fortelle hvilke steder du fant fram til og være med 
på trekningen av en liten premie.  Dette blir den nye 
formen for TURORIENTERING.  Med hilsen,

Terje Lauritzen



ENGROSSALG AV
BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY

Anne Kari Moslått
1593 Svinndal

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

Utleie av Fredheim
Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne  
til å leie Fredheim for arrangementer.
Vi har følgende priser:  
Storesal - kr. 500,-
Lillesal - kr. 150,-  
Kjøkken - kr. 350,-
Totalt kr. 1000,-
Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf 69 28 62 05

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
Eileen Beate Ulseth: 98069818 

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

SoulKidz og  
Våler Soul Children
Vi øver annenhver mandag i Våk 
Misjonshus. SoulKidz er for barn fra 
5-9 år. Vi øver 17.30-18.15.
Våler Soul Children er fra 10-15 år. 
Vi øver 18.15-19.30.
Velkommen! Hlisen Mona Unnerud 
(932 47 976)

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.

BABYsang våren 2014
Det blir babysang på Våk 
misjonshus ti fredager Kl.11-13 fra 
og med 10. januar.
Det koster Kr. 400 for sangopplegg 
og enkel lunsj.
For spørsmål og bindende 
påmelding ta kontakt med Inga-May 
Naustvik. mobil: 975 12 927, epost: 
ingamay.naustvik@gmail.com
Hjertelig velkommen!

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 5. juni Kl. 19 på Svinndal 
skole.  Fellesrådsmøte Kl.19 
og menighetsrådsmøte etter 
kaffepausen.

Søndagsskolen i 
Svinndal
Vi ønsker velkommen til 
søndagsskolen i Svinndal.
Vi begynner kl. 11 og holder til på 
Fredheim. Følg med på oppslag 
vedr. datoer. Etter søndagsskolen 
er det alltid noe å spise + kaffe/
saft. Hele familien er hjertelig 
velkommen!
Ta gjerne kontakt med en av oss 
lederne:
Linda Tjellaug 48245475
Miriam Angell Vestin 91357387
Eileen Beate Ulseth 98069818

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. 

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

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

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

  

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

Vi har også foredrag over  
aktuelle temaer. 

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

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

Møter våren 2014:

8.mai  besøk av Moss
  Pensjonistkor

14.juni  50 års jubileumsfest
  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
Torsdag 22.mai
Tur til Mjærum staude- og urtesalg, 
Hobøl. Felles opppmøte og avreise 
fra Joker, Folkestad Kl. 18:00

Mandag 26.mai
Tur til Rød planteskole, Gressvik. 

Avreise Kl.17.00

Mandag 2.juni
Hagebesøk til Ebba Holmboe, Ås i 
Akershus. Felles avreise fra Joker,  
Folkestad Kl.18.00

Alle er hjertelig velkommen!



 



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 over Sparebank1. 
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.

Velkommen til 
vår salong i Våler

Åpningstider: 

Mandag  10.00-16.00
Tirsdag  10.00-16.00
Onsdag  10.00-16.00
Torsdag  10.00-19.00
Fredag   10.00-16.00

Lørdag  10.00-14.00

Det er mulig å bestille time utenom åpningstiden.

HUD

SJEL

KROPP

Våler Velværesenter
Vestlia 1, 1592 Våler i Østfold

Tlf.: 69 28 80 40

♥ Hudpleie

♥ Massasje

♥ Lavastensmassasje

♥ Lymfedrenasje  
   med vakuum

♥ Healing

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



Svinndal Normisjon
Fredheim’s hjemmeside: 
www. fredheim-svinndal.com
Kontaktperson: 
Synnøve Mingeødegård
Lunderveien 745, 1593 Svinndal
Mobil: 90571117
e-post: synnovemingeodegard@gmail.com

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

MØTER  VÅREN 2014
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 25.4 17:30 Fredheim Middag
Onsdag 7.5 19:00 Fredheim Møte v/Evangeliesenteret Evangeliesenteret
Søndag 25.5 17:00 Dilling Misjonshus Felles møte Råde, Rygge og Våler misjons-

samband
Søndag 1.6 15:00 Tur til Ravnsjøhytta Sommeravslutning for begge foreninger, med 

grilling. Hvis dårlig vær: Fredheim

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 7. mai

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 

14.mai, 11.juni

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



Moro for enhver anledning i alle aldersgrupper!
        
 

Ole Paulshus , Daglig leder 
Mob: 993 53 069 
Tlf: 69 28 60 00 
Fax: 69 28 60 01 

www.kickoffsenter.no 

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.

Barnekoret 

GODT NYTT 
i Svinndal har øvel-
se på Fredheim på 
torsdager fra 17.30-

18.30. 

På dette bildet er 
alle samlet til is 
og fruktsalat på 
kjøkkenet! Det er 
alltid stas med over-
raskelse på koret! 
Vi har plass til flere 
medlemmer i koret - 

bare å komme! 

Institutt for sjelesorg
mottar gjester og kursdeltagere fra 

hele landet.  Sjelesorg, vekst og hvile, 
tro og undring er aktuelt som

 aldri før!  Besøk oss på: 
www.sjelesorg.no

FOLKEMØTE
DET SKAL AVHOLDES FOLKEMØTE OM FOLKEHELSEPLANEN. 

VI HAR UTFORDRINGER NÅR DET GJELDER HELSA TIL VÅLERFOLKET. 
HVA KAN VI GJØRE? BLI MED, SI DIN MENING. 

TID OG STED ANNONSERES I MOSS AVIS!
FØLG MED!



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

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

BYGGMESTER FRITS 
BLOMQVIST

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

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

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

Telefon: 69 28 60 32

Hageselskapet
Våler og Svinndal

Medlemsskap gir kunnskap og glede
Kontakt Winnie, tlf: 926 40 120
e-post: vshagelag@gmail.com

Remix ASAsfalt
Vadbakken 6, 1592 Våler

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

VI HJELPER DEG MED VEIEN!
- Fresing av asfalt 

- Fresemasse til gårdsveier

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

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

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

Firmaet holder til i lokaler på Våler Næringspark

Etabl. 1976

Byggmester
Ulf Johannessen

KVALITETSBYGG
TØMRER - ASBEST - BETONGARBEIDE

Bjerkeli
1591 Sperrebotn

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

1522 MOSS

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

post@byggmesterulfjohannessen.no



Spar Sperrebotn
Vi lager snitter, spekemat, koldtbord.

Mandag – fredag  08.00 – 21.00
Lørdag  09.00 – 20.00

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

E-post    spar.sperrebotn@ngbutikk.net



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

Våler:
Grethe Gjølstad  
tlf. 69 28 71 52
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 Kirke

Som hovedregel på 
Fredheim

Svinndal kl. 11.00
og i stallen ved Våler kirke

kl. 10.30 de søndagene
det ikke er gudstjeneste i kirken.

Dato Tid Sted Type tjeneste Dagens navn Offer til Annet
4.mai 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 3.sønd. i påsketiden Menigheten

11.mai 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 4.sønd. i påsketiden Menigheten

17.mai 11:30 Svinndal kirke Familiegudstjeneste Grunnlovsdag Gatebarnprosjektet

18.mai Ingen gudstjeneste

25.mai 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste 6.søndag i påsketiden Soul Children

29.mai 11:00 Svinndal Høytidsgudstjeneste Kristi himmelfartsdag Normisjon Engsand.(værforbehold)

1.juni 11:00 Våler kirke Friluftsgudstjeneste Søndag før pinse Menigheten Bergtunet (værforbehold)

8.juni 11:00 Våler kirke Høytidsgudstjeneste Pinsedag NMS

9.juni 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 2.pinsedag Godt Nytt Vi synger vår og sommer!

15.juni 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Treenighetssøndag Menigheten Konfirmantjubileum

22.juni Ingen gudstjeneste

26.juni 17:00 Fangekasa Ung Messe Konfirmantleir

29.juni 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 3.sønd. i treenighetstiden Menigheten

6.juli 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 4.sønd. i treenighetstiden Menigheten

13.juli Ingen gudstjeneste

20.juli Ingen gudstjeneste

27.juli 15:00 Helse- og sosials. Gudstjeneste 7.sønd. i treenighetstiden Menigheten

3.august 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 8.sønd. i treenighetstiden Menigheten

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

Følg 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: 

1083.30.04897

Velkommen til  

søndagsskolen!

Salmekvelder / salmegudstjenester 

med sang og musikk fra Salmer 2013:

Svinndal kirke: Mandag 09. juni (2.pinsed) kl. 11:00

Vi synger vår og sommer!


