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

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

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

VÅLER OG SVINNDAL  
MENIGHETER - VÅLER KIRKEKONTOR

KANTOR
Frank T. Nordensten, Tlf : 47 46 72 13
organist@vpgo.net
Tlf. priv.: 995 87 806

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

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

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

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

 
Utgave Innleveringsfrist 

januar/februar 7. januar

mars/april 1.mars

mai/juni 15.april

juli/august 1.juli

september/oktober 1.september

november/desember 1.november

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

annonse på det.

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

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

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

Utgivelser og innleveringsfrister for
Våler og Svinndal menighetsblad 2014/15
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Bankgiro: 1503.49.88754

      Å gi og å få
Atter en gang nærmer julen seg, og som åpenbart bortskjemt enebarn har jeg 
tallløse lyse minner fra barndommens julefeiring.  Med de faste ritualene, som 
pyntingen av julegranen lille julaften, inkludert avspilling av ”O Tannenbaum” 
(på tysk selvsagt,) så snart stjernen i toppen skinte klart, og prøvesmakingen av 
de syv slagene, med goroen i sentrum, som klare høydepunkter.

Hemmeligheten er å gi folk det de ikke visste at de trengte, uttalte en 
verdenskjent kollega for lenge siden.  Han snakket riktignok ikke om julegaver 
og denslags, men det er mye visdom i det utsagnet.  I min barndom måtte 
man skrive ønskeliste til jul, og vanligvis stod det siste og grommeste Märklin-
lokomotivet øverst på min.  Jeg husker spesielt ett år hvor den nyeste modellen 
var blitt så kostbar at mine foreldre måtte resignere for ikke å velte hele 
familieøkonomien.  Det var med en blanding av skuffelse og fascinasjon at jeg 
åpnet den største gaven det året: en eksklusiv bok om astronomi.  Skuffelsen 
fordampet ganske så umiddelbart og jeg ble grundig penset over på noe 
annet enn modelljernbaner. Studiet av teoriene rundt himmellegemene tok 
snart fart og bidro med mye inspirasjon til det som allerede var i ferd med 
å bli mitt hovedanliggende, nemlig musikken.  Boken har jeg ennå, men 

Märklinlokomotivene er det lite igjen av 
dessverre.  Men våg å tenke alternativt, det 
kan glede mer enn du aner!  
           
      frank nordensten

Redaktøren 
har ordet

GIRO 
1503.49.88754

Anne og Jan Flesjø 300,- 
Inger Johanne Turen 200,-  
John Kåre Haug 200,- 
Synnøve og Gunnar 
Mingeødegård 500,- 
Ola Mindrebøe 500,- 
Einar Kristian Nordengen 300,- 
Inger Synnøve Gåsbakk 200,- 
Arild Tjernsbekk 200,- 
Margot Skaug 200,- 
Inger-Johanne Ellefsæther 300,- 
NN 300,- 
Kirsten Mathea Bjørnli Aasen 500,- 
May og Ragnar Olsen 400,- 
Alf Hovland 200,- 
Henny Irene Gustavsen 200,-  
EM og IJ Hauge 300,- 
L.E. Drillestad 200,- 
Arne Skjager 200,- 
Harald Schiøtz Wibye 125,- 
Odd Kristiansen 300,- 
Johan Isak J Hjertebråten 200,- 
A-D Helgesen 300,- 
Berit Birkeland 100,- 
B og K Hersleth 300,- 

Gaver til
Menighetsbladet 

mottatt fra 
6.9.14

t.o.m. 10.11.14 

Totalt mottatt 
kr 19.075,- 

i gaver! 

takk!

NN 200,- 
Helga Rogan 300,- 
Petra Apeland Mellegaard 200,- 
Ide Decor Norge 500,- 
Therese Kiserud 300,- 
Kari og Odd Antonsen 300,- 
Hanne og Rune Mørk 500,- 
Isak L. Johansen 200,- 
Per Anders Flesjø 200,-  
Inger Synnøve Gåsbakk 200,- 
Arne Unnerud 300,- 
Jenny Synnøve Haug 500,- 
NN 100,- 
NN 200,- 
Bjørg og Kåre Vildskog 500,- 
I og R Andreassen 200,- 
Inger Lisbeth Syversen 200,- 
NN 300,- 
Arne Brokhaug 500,- 
Borgar Dyhre 250,- 
T. Madsen 200,- 
Nina og Thor Sanderød 300,- 
Margretha Weydahl Bjørkum 300,- 
Brit Becher 200,- 
NN 100,- 

NN 300,- 
Anbjørg Kjærnsrød 300,- 
Marianne Enoksen 300,- 
NN 300,- 
Kvale 500,- 
E og R Andersen 200,- 
Ole Kristian Skaug 300,- 
U og G Listerud 300,- 
Ingrid Ombustvedt 200,- 
Anne Marie C. Frøland 200,- 
May og Erik Listerud 300,- 
Eva og Jens Fr. Funderud 300,- 
Ingrid Skolt 200,- 
Carl og Ingebjørg Wang 300,- 
NN 200,-
Jan Harry Dahler 300,- 
NN 200,- 
NN 400,- 
Knut- Egil Skolt 400,-

Staben på kirkekontoret 

og menighetsbladet ønsker 

alle en fredelig adventstid 

og en riktig GOD JUL og et 

GODT NYTT ÅR!



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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Det var en stille natt. Himmelen var åpen og alle 
stjerner tindret. Ute på marken under et skjul var 
det aktivitet. Fødselen var i gang. En ung jente fødte 
alene. Kun med mannen som medhjelper, om det da 
var noen hjelp i han i det hele tatt. Det var kaldt og 
mørkt, men himmelen lyste opp med sitt bud om håp 
og fred. Engelen hadde gitt klar melding både til Maria 
og Josef: «Dere skal kalle han Jesus for han skal frelse 
sitt folk fra deres synder». Frelse betyr Guds totale og 
fulle løsning på en ellers umulig situasjon. 

Det er mange måter å se barnet i krybben på. En prost 
sa en gang etter å ha lest og pugget juleprekenen: «og 
der lå det lille basusjernet». Det lille barnet ble til noe 
uforståelig. Og slik vil hver enkelt finne ulik mening 
i vår felles juletradisjon. En guttunge på Vestlandet 
hadde sine erindringer rundt jul da mor pleide å si: 
«far skal banke deg når han kjem heim til jul». Nei, 
ikke alle gleder seg like mye. 

Da Gud valgte å bli menneske, kom han ikke som en 
konge eller hersker, men valgte å bli født som ethvert 
menneske på denne jorden, som et spedbarn. Et ny-
født barn trenger alt. Omsorg, varme, stell, mat bare 
for å nevne noe. Et lite barn gjør noe med oss. Det 
bringer fram det aller mykeste og mildeste, selv i 
den som vi tenker på som grov og ubehøvlet. Det blir 
mindre krangling og støy. «Hysj vi må være stille, bar-
net må ha ro». Et lite barn gjør noe med oss, det får 
frem det aller beste i oss. Vi vugger og bærer og bæ-
rer, går frem og tilbake for at dette barnet skal ha det 
best mulig. Vi begynner også selv å snakke babyspråk 
og vise grimaser for å få samspill og kontakt. Kanskje 
får vi også kontakt med barnet i oss selv. 

Det lille Jesusbarnet bringer frem det beste i oss.  «For 
så høyt som himmelen er over jorden er mine tanker 
høyere enn deres».   (Jes. 55.)

Ha en velsignet julehøytid!

                                       Sture Jenssen,  sogneprest

Jul...

Sognepresten har ordet

EN FULLSATT VÅLER KIRKE

Det var søndag 21.september at prestegjeldets nye sogne-
prest ble innsatt i sin nye stilling. Det var en fullsatt kirke 
som møtte den nye sognepresten Olaf Sture Jenssen og 
fung.  prost i Vestre Borgesyssel prosti Halvor Dalene.
Det var leder i Menighetsrådet Kari Antonsen som startet 
gudstjenesten med å lese biskopens tilsettingsbrev til Olaf 
Sture Jenssen som sogneprest i Våler prestegjeld.

Så fulgte prost Dalene med en kort tale og formaning til 
den nye sognepresten. Deretter fulgte prosten, kateketen 
og leder opp med forbønn.

Leder av Våler og Svinndal menighetsråd Kari Antonsen leste 
biskopens tilsettingsbrev.

Under presteinnsettelsen 21.september var det også 
barnedåp...

(forts. side 6)
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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.

Tiden flyr fort og allerede om knappe ett år, i sep-
tember 2015, er det igjen kirkevalg til menighetsråd 
og bispedømmeråd. Det er menighetsrådsvalget som 
opptar stab og menighet mest, og det har vist seg 
tidligere at det ikke alltid er så lett å få noen til å stille 
til valg og bli med i menighetsrådet.  

Vi er derfor tidlig ute denne gangen og lurer rett og 
slett på om akkurat du kan tenke deg å være med og 
gjøre en innsats i menighetene våre i neste periode, 
fra høsten 2015 og i 4 år? Eller kjenner du kanskje 
noen som du tror kunne hatt lyst? Det vil bli nedsatt 

en nominasjonskomitee fra menighetsrådets side 
som på nyåret skal arbeide med å spørre personer 
om de vil stille som kandidater til menighetsrådsval-
get, men kanskje kjenner ikke de akkurat deg!

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe eller 
kunne tenke deg å gjøre en innsats ved å bli med i 
menighetsrådet. 

Send en mail til:  menfullm@vpgo.net 
eller ring oss på tlf.: 69 28 88 30.

KIRKEVALG 2015

Det første dåpsbarnet var Mathea Wiik. Det var litt spesielt, 
for hun ble ved sin fødsel

Vålers innbygger nummer 5000.
 
Menighetsbladet gratulerer kommunen med den unge og 
søte innbyggeren. Samtidig ønsker menighetsbladet begge 
dåpsbarna med foreldre og familie alle gode ønsker for 
fremtiden.  

En stolt familie bar lille Mathea frem til dåpen denne dagen.

(forts. fra side 5)

Etter gudstjenesten var det duket for 

kirkekaffe på Helse- og sosial-
senteret.  Der bugnet det som vanlig 
av gode kaker og gode ord!
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Biskop Atle Sommerfeldt: 

Mer himmel på  jord. 
I vår del av verden feirer vi jul på den mørkeste og kaldeste tiden av året. Mange vil derfor kalle vår 
julefeiring en lysfest fordi svært mye av våre dekorasjoner er knyttet nettopp til lys og derav følgende 
glede. Lyset får først mening når det mørkt og kaldt. Stearinlys i sommersol har i grunnen aldri vært 
noen stor suksess! Da vi feiret jul i Botswana var dette en stor utfordring – det ble ikke skikkelig jul 
fordi julen i Botswana faller på den varmeste tiden av året! Heldigvis var det ikke lenger sør enn at 
kveldene var mørke. 

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden», skriver Johannes når han beskriver 
hva som skjedde julenatten i Betlehem. I et opphøyet språk tolker han det budskapet som ble 
formidlet til gjeterne gjennom englenes himmelske lovsang og som vismennene fra den andre siden 
av Jordanelven med annen tro og annen nasjonalitet fortalte Josef og Maria.  

Lyset avdekker Guds kjærlige involvering i menneskene og verdens liv. Det var ikke tilstrekkelig for 
Gud at skapelsens lys gjorde alt liv mulig. Gud hørte ropene fra alle dem som både den gangen og i 
vår tid opplever at mørkets krefter og virkelighet hele tiden truer med å overskygge livets og 
kjærlighetens lys. I vår tid blir vi hver eneste dag konfrontert med hvordan mennesker og skaperverk 
utsettes og trues.  

Det er naturlig å tro at den hellige Gud ikke vil bekymre seg om et lite menneskes hverdagsslit. Det er 
heller ikke umulig å tenke seg at dette lille menneskebarnets hovedoppgave burde være å streve 
etter å komme opp til himmelens herlighet der livets opphav finnes. Julens budskap er helt 
annerledes. Det er budskapet om at evighetens lys kommer til oss og blir en del av vår hverdag. Gud 
gjorde hvert menneske og hele skaperverkets kamp mot mørke og ødeleggelse til sin egen kamp. 
Guds virkelighet ble synlig og forståelig for oss.  

Og Gud fikk sannelig ganske raskt merke at våre liv ikke er en dans på roser. Kong Herodes – slik som 
så mange herskere etter ham, - ble truet av sannheten om at himmelens tilstedeværelse på jord 
fantes i en alminnelig familie i en liten landsby og med fattigfolk ved krybben som det første 
lovsangskoret. For å være på den sikre siden, massakrerte han alle guttebarna, men klarte ikke å 
hindre den hellige familie å flykte til Egypt – etter èn tradisjon til dagens Gaza.  

Bildet av Maria og barnet på eselet minner oss om at Gud var flyktning. Dette gir oss en særlig 
forpliktelse til å legge forholdene godt til rette for flyktninger som kommer til oss og blir våre naboer. 
Måtte vi bidra til at julens lys bli et lys for alle dem som i vår tid flykter fra mørket, enten det er 
makthaveres undertrykkelse, uutholdelige familieforhold eller  mørket innerst i sjelen  - og slik være 
Guds medhjelpere i å la mer av himmelen bli en del av livet på jorda. 
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for deg mellom 8 og 11...

UNG I VÅLER

14.september fikk disse flotte
4-åringene bok i Svinndal kirke.

AUKSJON I SVINNDAL
14. september ble den tradisjonelle amerikanske auksjonen avholdt. Det var, som vanlig, gitt mange 
flotte auksjonsobjekter.  Hjemmebakte kringler, kransekaker, fyrstekaker, møljebrød, diverse 
julebakst(leveres til jul), syltede rødbeter og agurker.  Masse fine blomster, poteter, egg og gaver/
gavekort fra forskjellige bedrifter.

Noen store ting som servise, epletrær og ved gikk på vanlig auksjon.

Vi vil få takke alle givere og «kjøpere» for innsatsen. Uten dere hadde det ikke blitt noen aukson.  
Inntektene går i sin helhet til menighetsarbeidet. Årets auksjon innbragte Kr. 12.217. - (A-K Sæby)

26.oktober i Våler kirke fikk 
denne sjarmerende gjengen 
boka ”Tre i et tre”

29 flotte førsteklassinger fra 
Kirkebygden skole kom på 

besøk i kirken 
den 4. november. De møtte 
opp med stort engasjement 
og nysgjerrighet! I løpet av 
en time gikk vi igjennom 
de ulike kirkerommene og 
snakket om hvordan de blir 
brukt, samtidig som vi så på 
mye av interiøret i kirken. 
Mange hadde en ”kirkehis-
torie” de kunne fortelle om, 

og mange hadde be-
traktninger og undrin-
ger de delte underveis. 
Det er så stas å få besøk 
av elever i kirken - det 
blir så mye liv og glede 
av det! Dessuten skrives 
det jo videre på Våler 
kirkes kirkehistorie 
nettopp ved slike besøk! 
Velkommen tilbake!

Get Focused! 
7. – 9. november var vi 15 stk. fra Våler og Svinndal som 
reiste på Norges største kristne ungdomsfestival (2000 
deltakere!).

Dette er et tverrkirkelig arrangement, som inviterer til ei 
helg med mye lovsang, møter, konserter, seminarer og ulike 
aktiviteter. Våre ungdommer ble med på volleyballturnering 
og kom et stykke på vei, men i møte med en del eldre og mer 
rutinerte ungdommer, måtte de gi slipp. 

Vi, voksenlederne, ble likevel imponerte over (og veldig 
stolte av) hva de presterte og fikk til. Lørdagskvelden var 

det konsert med ”Newworldson” et pop/bluesband 
fra USA. Det svinget! Søndag var det gudstjeneste med 
Egil Svartdal som prest som talte til en fullstappet hall, 
før det var sluttspill i 
volleyballturneringen 
og avslutningsmøte. 
Etter en slik helg er 
nok mange slitne av 
lite søvn og mange 
inntrykk - slik det som 
oftest blir når ungdom 
er samlet. Vi reiser 
gjerne på festival igjen 
om et år! 

Egil Svartdal engasjerte folket 
under gudstjenesten søndag! Gode musikere og sangere 

ga alt gjennom hele helga. Litt matkø må man regne 
med når 2000 ungdommer 
skal ha frokost!
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OKTOBERKONSERT
I SVINNDAL KIRKE

Søndag 26. oktober, Bots- og 
bønnedag, var det duket for den 
årvisse oktoberkonserten i Svinndal.  
De som hadde funnet veien til kirken 
denne dagen kunne glede seg over 
et rikholdig knippe perler fra det 
klassiske repertoiret. 

Gjestesolist i år var fiolinisten Per 
Viggo Nilsen fra Fredrikstad.  Han ble 
akkompagnert av vår kantor Frank 
Nordensten både på piano og orgel.  
Nordensten avsluttet konserten 
med J. S. Bachs udødelige orgelkoral 
”Schmücke dich, O liebe Seele”. 
                              hilsen fornøyd tilhører

ELGMESSE -
EN TRADISJON

I VÅLER
Også denne høsten innbød kirken til en 
markering av forvaltning av naturen 
gjennom jakt og fangst. Flere år tidlige-
re har kirken holdt en kveldsmesse som 
er viet jakt og spesielt elgjakten. I år var 
det Elgmesse i Våler kirke 9.november.

Fra 1300-tallet var St. Hubertus regnet som jegernes 
skytshelgen. Han var jeger, men fikk en gang i et syn 
se Kristus på korset i et hjortegevir. Dette forandret 
hans syn og han ble munk.

Til åpning av gudstje-
nesten spilte en gruppe 
messingblåsere den vak-
re ”Gammel jegermarsj”. 
Gruppen deltok også 
under gudstjenesten. 
I sin preken la presten 
særlig vekt på vårt for-
valteransvar for naturen. 
Helt fra 1.Mosebok er 
dette pålagt menneske-
ne. Inger Thinn leste en 
rørende novelle om en li-
ten elgfamilie og presten 
hadde så en jaktsamtale 
med elgjeger Ole Kristian 
Unnerud.
 Til slutt inviterte 
menighetsrådet til varm 
og god elgsuppe. (IJH)

FRIVILLIGFEST
Torsdag 6. november var det dekket til fest for menighetenes alle 
frivillige på Herredshuset. Stor oppslutning, god mat og god stemning.  
Ordfører Reidar Kaabbel innledet om frivillighetens betydning 
for samfunnet, og sanger, gitarist og hobbyfilosof Trygve Skaug 
underholdt med sitt virtuose gitarspill og sin lune humor.
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JULEGRANTENNING I VÅLER. 
VÅK. 
Lørdag 29.novemberkl. 15.30 
Stand v/LIONS her kjøpes  billetter 
til nisseposer. 
 
KIRKEBYGDEN  
Lørdag 6. desember kl. 14.00 
Nytt i år 
Stand v/LIONS her kjøper du 
billetter til nisseposer. 
 
SVINNDAL. 
Søndag 7. desember kl. 14.00 
Billetter til nisseposer kjøper på 
Joker butikken i Svinndal. 
 

Har du noe som kan skape en god 
førjulsstemning på markedsplassen 
under arrangementene.  
Ta kontakt på mobil 93 62 27 61 / 
post@vaaler-of.frivilligsentral.no  
Kirkebygden/Svinndal. 
Siste frist for påmelding 3. desember. 
Folder program for alle 3 
nærmiljøer omdeles til alle 
husstander i Våler! 
 
Våler/Svinndal Frivilligsentral og 
Våler kommune markerer i 
samskap 
FN`s internasjonale frivillighetsdag 
 
Vi inviterer frivillige/samarbeidspartnere  
fra Våk, Svinndal og Kirkebygden til en 
matbit og kaffe. 
 

torsdag 4.desember kl. 18.00 – 21.00 
 
Utdeling av Frivillighetsprisen 2014 
Underholdning og loddsalg 
 
Påmelding senest mandag 
1.desember til Karen Margrethe på 
mobil 93 62 27 61 eller e-post: 
post@vaaler-of.frivilligsentral.no 
 
AKTIVITETER PÅ SENTRALEN I 
SVINNDAL 
 

MØTEPLASSEN ”BYGDEKAFÈ”  
PÅ FRIVILLIGSENTRALEN  

er åpent 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 

kl. 11.00 – 15.00.  
Kom en tur innom! 
 
FØRJULSGLEDE PÅ  
MØTEPLASSEN 
”SPIS SAMMEN” 
tirsdager mellom 12 - 14 
25. november   

Blodklubb. 
 9. desember   

Julemiddag m/dessert. 
Siste gang før jul. Velkommen igjen 
6. januar. 

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. 

Vi hjelper deg med det du synes er 
vanskelig eller det du ikke får til, f.eks 
sende og mota e-post, legge inn bilde, 
betale regninger på nett. 
Ring Frivilligsentralen mobil 93 62 27 61 
eller møt opp.  
 

MØTEPLASSEN ”BINGO”  
PÅ FRIVILLIGSENTRALEN kl. 18.00 
mandag 24.nov – mandag 8.des 
mandag 15.des – mandag 5.jan 
mandag 19.jan – mandag 2.feb 

Velkommen.  
 

STRIKKEKAFE på kvelden 
Dette er møteplassen for deg som 
har lyst til å strikke og treffe andre 
for sosialt samvær 
Vi møtes på Frivilligsentralen 
Onsdag 21.jan kl. 18.00 
Onsdag 18.feb kl 18.00 
Vi gir hverandre inspirasjon og ideer. 
Det er plass til mange flere! 

Ulla Brit og Elisabetn 
 
TORSDAGSHJØRNET 
Det er møteplassen for DEG som har 
lyst til hygge og hobby. 
Her treffer du andre. 
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. 
 
AKTIVITETER PÅ HELSE OG 
SOSIALSENTERET I VÅLER  
 

HELSE- OG SOSIALSENTERET I VÅLER  
ÅPEN KAFE  
i kantina 

Vi har åpen fra kl. 10.00 – 13.00 
mandag – tirsdag – onsdag – torsdag  

Ta en tur innom. 
VELKOMMEN 

 
BINGO PÅ DAGSENTERET 
Hver mandag kl. 11.15 – 12.15 
Enkel bevertning                    VELKOMMEN 
 

LESEOMBUD 
høytlesning på dagsenteret 
hver tirsdag fra kl. 11.00 -11.30 
v/Inger Thinn  
 

TURGRUPPA ” Fiin gammel” 
SANG OG MUSIKK 

onsdager i like uker fra kl 10.30 – 12.30 
Vi ses på dagsenteret på Helse- og 
sosialsenteret 
JULESAMLINGEN  
onsdag 10. desember kl. 14.30 
Her blir det bløtkake og likør til kaffen 
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, strikke, 
hekle, sy, prate og ta en kopp kaffe 
sammen. 
Barn er også velkomne  
Vi møtes i KANTINA annenhver fredag 
kl. 11.00 – 13.00. 
28.nov – 12. des – 9.jan – 19.jan – 6.feb 
Ta med garn og pinner og kom en tur 
innom  
 
Svinndal Bygdekvinnelag og 
Svinndal Helselag ønsker alle 
velkommen til 

 

JULEMESSE PÅ KLOKKEGÅRDEN 
I SVINNDAL 

Lørdag 29. november kl. 11- 14 
 

Salg av grøt, kaffe og vafler. 
Salg av småkaker m.m. Basarbord 
BAKING FOR BARN  
Vi ønsker alle hjertelig velkommen  
 
ROMJULSFESTEN 3. JULEDAG PÅ 
BØNDENES HUSER AVLYST 
Festkomiteen ønsker alle en god jul og 
håper vi ses i 2015. 
 
VI ØNSKER ATT ALLE  BLIR SETT! 
DERFOR UTDELER VI  
REFLEKSVEST TIL ALLE  
SOM KOMMER INNOM  
SENTRALEN. 
 
 
 
 
 
 

TAFIX STRØBOKS 
FÅR DU HER 
 

Det eneste du må gjøre er å registrere 
deg med navn og adresse på kontoret. 
 
ENKEL Å REFYLLE 
Plasser håndstrøeren lett tilgjengelig i 
gang / entrè.  
Ta håndstrøeren og strø foran deg ut på 
isen. 
Varm strøsingel fester seg omgående til 
den glattetrappen/inngang. 
 
Våler/Svinndal Frivilligsentral 
ønsker frivillige og 
samarbeidspartnere i Våler en flott 
førjulstid. Takker for et godt 
samarbeid gjennom 2014. 
 

Aktivitetene på sentralen har 
juleferie fra 15. desember – 4.januar 
2015. 
e-post: post@vaaler-of.frivilligsentral.no  
hjemmeside: www.vaaler-of.frivilligsentral.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 

 

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 



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.



13

Julenatt  / Ottesang - Onsdag 24. desember / 
Torsdag 25. desember 2014
A Mika 5,1-4a Fredsfyrsten fra Betlehem
 1 Joh 1,1-4 Livets ord
 Matt 1,18-25 Josef og Jesu fødsel

Juledag - Torsdag 25. desember 2014
A Ordsp 8,1-2.22-31 Visdommen og bygningsmannen
 Hebr 1,1-6 Utstrålingen av Guds herlighet
 Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag - Fredag 26. desember 2014
II Salme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
 Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
 Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver

Romjulssøndag - Søndag 28. desember 2014
II 2 Mos 1,15–21  Jordmødrene fryktet Gud
 Apg 7,17–22  Moses var full av kraft
 Luk 2,36–38  Profeten Anna fortalte om barnet

Nyttårsaften - Onsdag 31. desember 2014
II Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
 2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
 Joh 14,27  Min fred gir jeg dere

Nyttårsdag / Jesu navnedag – torsdag 1. januar 2015
II Salme 103,13–18 Forgjengelighet og miskunn 
 Apg 4,8–12 Ikke noe annet navn 
 Matt 1,20b–21  Navnet Jesus, han skal frelse 

Kristi åpenbaringsdag – søndag 4. januar 2015
II Jes 49,1–7 Et lys for folkeslag 
 Rom 15,4–6 Håp som skriftene gir 
 Luk 2,40–52 Jesus som tolvåring i tempelet

2. søndag i åpenbaringstiden – søndag 11. januar 2015
II 2 Mos 1,22–2,10 Moses blir født 
 Ef 1,7–12 Guds viljes mysterium 
 Mark 1,3–11 Døperen Johannes og Jesu dåp

1. søndag i adventstiden - Søndag 30. november 2014
II Jes 61,1–3  Et nådens år med gjengjeld
 Åp 5,1–5  Boken med de sju segl
 Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret

2. søndag i adventstiden - Søndag 7. desember 2014
II Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
 1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet (prekentekst)
 Luk 21,27–36  Guds rike er nær, våk og be

3. søndag i adventstiden - Søndag 14. desember 2014
II Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
 Jak 5,7–8  Vær tålmodige til Herren kommer
 Luk 3,7–18  Frukt som svarer til omvendelsen

4. søndag i adventstiden - Søndag 21. desember 2014
II Mika 5,1–4a  Fredsfyrsten fra Betlehem
 Fil 4,4–7  Gled dere i Herren
 Luk 1,39–45  Maria og Elisabeth

Julaften - Onsdag 24. desember 2014
A Jes 9,1a.2.6-7 Fredsfyrsten
 1 Joh 1,1-4 Livets ord
 Luk 2,1-20 Jesus blir født

Kirkeårets

                 F = fortelling  A=alle rekker  II=annen rekke

Bibeltekster

”Missa Candelarum”- Kyndelsmesse i Våler kirke 

Frimurerlogen Sirius i Moss arrangerer kyndelsmesse i Våler kirke søndag 8. feb. 2015 kl. 18.00 og 
inviterer alle i Våler til å delta.  

 
Kyndelsmesse er en gudstjeneste av forholdsvis ny dato, men den er hentet fra gammel tradisjon. Dette er tredje gangen denne arran-

geres i Våler i nyere tid. Tradisjonen ble gjenopptatt av Sirius i vår region i 2006, og den er siden da feiret i foruten Våler kirke, i Ski 
middelalderkirke, Rygge kirke, Ås Kirke og Råde kirke. 

Kyndelsmesse var opprinnelig en fest til minne om møtet i templet mellom den nyfødte Kristus og Simeon. Messen er også senere 
kalt Marias renselsesfest, en katolsk fest som ble markert den 2. februar og som blandet seg med festen for Jesu fremstilling i templet.  

Det bibelske grunnlaget for en prosesjon med lys er beskrivelsen av Kristus som et lys som åpenbarer Herren for hedningene.

Den spesielle messen utviklet seg til å bli den dagen man innviet og velsignet alle rituelle lys som skulle brukes i kirken det påfølgen-
de år. Dermed fikk festen også navnet ”Lysmesse”, Missa Candelarum etter det latinske navnet på vokslys, candela. På norrønt ble 

candela til kyndill, derav det norske navnet kyndelsmess. I Norge var kyndelsmess en viktig helligdag inntil den  ble opphevet i 1771.

Ved kyndelsmessen i Våler kirke deltar sokneprest Sture Jenssen, sokneprest Finn-Ove Brandvold, sangeren Svein 
Carlsen, Ordførende Mester i loge Sirius Leif Gjerstad. I tillegg vil Moss Frimurer Sangforening med dirigent Jostein 

Grolid, Moss Messingkvintett og kantor Thor Skott Hansen bidra.  Offeret i kirken vil gå til arbeidet i Våler menighet.
 

Frimurerlogen Sirius vil med dette få invitere alle til Våler kirke, for på nytt å oppleve denne fine gamle tradisjonen!

På vegne av Loge Sirius, Ole Petter Gjerlaug
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ORIGOSENTERET inviterer til lysmesse i 
Svinndal kirke onsdag 10/12 kl 18.00 

 

Etter messen er alle velkomne til kaffe og kaker på 
Origosenteret. 
 
Lysmessen er i et samarbeid med Våler og Svinndal 
menigheter.  
 
Deltakere i lysmessen er sogneprest Sture Jenssen, 
bymisjonsprest Steinar Eraker, pasienter og ansatte. 
 

   ORIGOSENTERET 25 år

For oss som har levd i Våler en del år er det  rart å tenke 
tilbake til 1985, da nytt lovverk og ny ansvarsfordeling innen 
rusomsorg ble gjort gjeldende. Svinndal  Vernehjem, et hjem 
for slitne alkoholikere (menn),  hadde lenge hatt sin plass 
i bygda, eid av Kirkens Bymisjon og dyktig ledet av Magne 
Hagen. Den nye loven tok imidlertid utgangspunkt i utviklin-
gen  utover 1970-tallet, der heroin, amfetamin,hallusinoge-
ner av ulik karakter, osv. skapte et  helt annet rusbilde enn 
tidligere. Avrusing og behandling skulle fra 1985 være et 
fylkeskommunalt ansvar , mens  omsorg for rusbrukeren  ble 
den enkeltes hjemkommunes ansvar. For alkoholikerne fra 
diverse vernehjem betydde det retur til egen kommune og 
forsøk på et liv i egen bolig og på egne ben, og det viste seg 
senere at dette gikk slett ikke så verst for denne gruppen.

For den nye rusgenerasjonen var bildet atskillig mer kompli-
sert, ikke minst da HIV/aids dukket opp. Aldersgruppen var 
en annen og yngre, rusmidlene var annerledes, og faren ved  
denne ukjente sykdommen skapte negative  myter rundt 
rusmisbrukerne som var vanskelige å fjerne. Da Kirkens 
Bymisjon bestemte seg for å gjøre det tidligere vernehjem-
met i Svinndal om til en behandlingsinstitusjon for nar-
komane, protesterte derfor bygdas innbyggere ganske så 
tydelig – folkemøter, fakkeltog og  avisinnlegg ( ikke  alltid 
med like saklig vinkling) florerte. Magne Hagen akslet sine 
drøye  to meter og gjorde det klart for alle at det å hjelpe folk 
ut av rusavhengighet var en oppgave man ikke kunne si nei 
til, og da gode lokale krefter slo til med kampanjen ”Gi dem 
en sjanse”, varte det ikke så lenge før Origosenteret  stod 
der, klart for nettopp denne oppgaven. Vi skrev 1989, og de 
kritiske røster forstummet. Faktisk ble Origosenteret så godt 
integrert i bygda, både som arbeidsplass og institusjon, at da 
Kirkens Bymisjon av økonomiske grunner etter få år ymtet 
om å nedlegge det hele,  ble faklene tent igjen – denne gangen 
for å bevare institusjonen!

ORIGOSENTERET  er nå en rusbehandlingsinstitusjon med 
tilknytning til Sykehuset Østfold  og arbeidsplass for 66 
mennesker. Institusjonen har  god forankring i lokalmiljø-
et, og beboerne føler seg hjemme i bygda og deltar i jule-
grantenning og 17.maifeiring, Svinndaluke og annet som 
foregår. De går trygt i lokalbutikken og handler og føler seg 
hverken fremmede eller beglodde, men godtatt. 

Både single og par har plass her. Gravide med rusproblemer 
søkes sendt til institusjonen så tidlig som mulig i svanger-
skapet,  og barn fra 0 til 4 år har mulighet for å være her 
sammen med foreldre i behandlingsperioden. Disse små 
familiene skjermes en del og forholder seg stort sett til én 
ansatt. Institusjonen har egen spesialbarnehave for barna 
fra de er et halvt år, men tidvis kjøpes det også en enkelt 
barnehageplass i den kommunale barnehagen. 
Behandlingen varer i ett år, med tre måneders oppfølging.  
Institusjonen har ikke ettervern da dette jo skal foregå i bo-
stedskommunen, men mange holder likevel uformell kontakt 
med Origosenteret etter utskriving. 

Idag står ORIGISENTERET  trygt i Svinndal. Det som be-
gynte med avvisning, har endt i et hjertelig favntak. Våler 
Menighetsblad slutter seg  til gratulantene og ønsker 
Origosenteret mange år i det godes tjeneste. Samfunnet tren-
ger dere! (I.Th.)



ENGROSSALG AV
BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY

Anne Kari Moslått
1593 Svinndal

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

Utleie av Fredheim
Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne  
til å leie Fredheim for arrangementer.
Vi har følgende priser:  
Storesal - kr. 500,-
Lillesal - kr. 150,-  
Kjøkken - kr. 350,-
Totalt kr. 1000,-
Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf. 90 29 95 64

Din lokale Bibelskole som ligger på Varna 
Evangeliesenter. Skolen er åpen for alle som 
ønsker å lære Jesus og kjenne gjennom Bibelen.
Vi har oppstart i januar og august.

Tlf: 69 28 75 05  ·  Våkveien 24, 1591 Sperrebotn  ·  post@ebsbibelskole.no  ·  www.ebsbibelskole.no 

Evangeliesenterets 
Bibelskole

Ring: 924 84 237 for mer informasjon
eller gå inn på vår hjemmeside: ebsbibelskole.no

Velkommen til et spennende miljø med Jesus i sentrum!

INNBOLAGRING I VÅLER
Boder fra 10 - 55 m3

Alt er oppvarmet  -  Lett adkomst

Vålerveien 1830 - 1592 VÅLER

gå gjerne inn på vår hjemmeside og les mer:
www.innbolagring.net

Tlf.: 69 28 99 19 - Mob.: 918 39 400

Utleie av Våk Misjonshus
Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til 

å leie Våk Misjonshus.

Pris kr 1000,- for hele huset.

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



Møteplassen  
       

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

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

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

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

Våler sangkor 
Vi har øvelse i Aulaen på Våk skole 
hver torsdag fra kl.18.30 - 21.00
Er du tenor eller bass er du hjertelig 
velkommen, da koret trenger flere 
herrestemmer.
Ta gjerne kontakt med leder: Else 
Grete Abrahamsen, tlf.: 934 87 178  
/ egabraha@online.no 
eller møt opp på neste øvelse.

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

MOSS OG VÅLER 
SKYTTERLAG
Ønsker alle over 9 år velkommen til 
trening på Fjellbanen. Du får låne 
utstyr av laget og vi trener tirs- og 
torsdager fra kl. 18.00. 
Du finner mer på våre nettsider: 
http://www.dfs.no/moss-vaaler

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

Trim for de minste!
Våler Turn og Lek.
Hver mandag kan gutter og 
jenter i aldreren 1 - 4 år møtes 
i Vålerhallen. En time med sang 
og lek fra kl. 17.00- 18.00! Er det 
noe dere lurer på, ta kontakt med 
Wenche P. Johansen tlf.: 69286447. 
Ellers ønsker vi barn og foreldre 
hjertelig velkomne!

Home-Start 
Familiekontakten
RYGGE OG VÅLER.
Et gratis tilbud til foreldre med 
små barn!
Home-Start tilbyr støtte til 
småbarnsfamilier som ønsker det, 
2-4 timer i uka enten på dagtid eller 
kveldstid i familiens hjem. Hjelpen 
gis av frivillige familiekontakter 
som har vært gjennom 24 timers 
opplæringskurs, har politiattest 
og taushetsplikt. De har egen 
foreldreerfaring og lyst til å hjelpe 
en småbarnsfamilie! 

Ta kontakt dersom du ønsker 
en familiekontakt hjem til deg 
eller dersom du ønsker å være 
familiekontakt!

Camilla Ausen, koordinator, 
tlf 48 25 49 97/ 69 23 23 89
camilla.ausen@rygge.kommune.no 
www.home-start-norge.no!

Musikkorpset LJOM
er et brassband med en gjeng glade 
korpsamatører. Vi har øvinger hver 
torsdag kl. 18.30-21.30 på Svinndal 
skole. Nye og gamle musikanter er 
hjertelig velkommen på øvingene. 
Se også informasjon på 
www.ljom.no.

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

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



Fellesråds- og 
menighetsrådsmøter: 
Torsdag 27. november på 
Helse- og sosialsenteret Kl. 
19.00 (Fellesrådsm. Kl. 19 
og menighetsrådsm. etter 
kaffepausen.)

Møteplassen Bygdekafè 
på Frivilligsentralen
har åpent mandag - torsdag fra kl. 
10.30 – 14.30

”SPIS SAMMEN”
HVER TIRSDAG FRA KL. 12.00- 
14.00.  Ta kontakt om du har ideer 
eller ønsker å bidra.  Kontakt Karen 
Margrethe på 9362 2761. 

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 høsten 2014

11. 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
November/Desember:
Salg av julenek i forbindelse med 
julegrantenninga på Sperrebotn; 
Våk skole, Kirkebygden; Helse- og 
sosialsenteret og i Svinndal.

Tirsdag 20. januar 2015:
Vann i hagen v/Aquaworld.
Frivilligsentralen, Svinndal 
Kl.19:00

Alle er hjertelig velkommen!

VÅLER MALEKLUBB
LIKER DU Å TEGNE OG MALE?

Bli inspirert og kom til oss!
Torsdager Kl. 18 - 21.
Vi holder til på Bergtunet, 1. etg.
Alle er velkommen!
Kontakt Svanhild Knutsen, 
tlf. 917 89 938 for nærmere info.



 



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!

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 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 21.nov. 17:00 Fredheim NMS Julemesse
Onsdag 26.nov. 19:00 Råde Bokkveld
Fredag 28.nov. 18:00 Våk Julemesse
Søndag 30.nov 16:00 Fredheim Familiemøte Bjørnar Holmedal
Søndag 7. des. 17:00 Våk Adventsmøte
Søndag 14. des. 17:00 Fredheim Julemøte Gerd Støten Godt Nytt
Fredag 16. januar 17:30 Fredheim Åpent hus med middag
Onsdag 21. januar 19:00 Våk Årsmøte NLM
Onsdag 28.januar 19:00 Fredheim Årsmøte Normisjon
Torsdag 5. febr. 19:00 Fredheim Fellesmøte
Fredag 6. febr. 19:00 Fredheim Fellesmøte
Søndag 8.febr. 17:00 Fredheim Fellesmøte

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 10.desember: “Julemøte” med grøt!
Onsdag 11.  februar

Onsdag 11. mars

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 

                       10. desember



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.

GUTTULSRUD MASKIN

   Kantklipping – Krattknusing – Beitepussing

       Snøbrøyting – Strøing – Feiing – Veiskraping

 957 28 679        guttulsrud@live.no 

UTSTILLING

Våler Maleklubb
Inviterer til utstilling

Lørdag 22.11.14 kl.14.00
i 2. etg. over SPAR butikken i 

Sperrebotn 

Utstillingen vil henge 22.- 30.11.14
Åpent lørdag og søndag 14.00-17.00

Onsdag 26.11.14 åpent 
10.00-19.00

VELKOMMEN!

ROMJULS-
KONSERTER

VÅLER SANGKOR
dir.: Anna Kubberød
Søndag 28. desember,

Svinndal kirke Kl. 15:00
Våler kirke Kl. 19:00

Kr. 100 (barn gratis)



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

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

BYGGMESTER FRITS 
BLOMQVIST

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

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

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

Telefon: 69 28 60 32

Hageselskapet
Våler og Svinndal

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

Remix ASAsfalt
Vadbakken 6, 1592 Våler

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

VI HJELPER DEG MED VEIEN!
- Fresing av asfalt 

- Fresemasse til gårdsveier

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

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

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

Firmaet holder til i lokaler på Våler Næringspark

Etabl. 1976

Byggmester
Ulf Johannessen

KVALITETSBYGG
TØMRER - ASBEST - BETONGARBEIDE

Bjerkeli
1591 Sperrebotn

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

1522 MOSS

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

post@byggmesterulfjohannessen.no



Spar Sperrebotn
Vi lager snitter, spekemat, koldtbord.

Mandag – fredag  08.00 – 21.00
Lørdag  09.00 – 20.00

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

E-post    spar.sperrebotn@ngbutikk.net



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

Våler:
Grethe Gjølstad  
tlf. 48 27 21 76
Våler kirkekontor:
tlf. 69 28 88 30/90 85 79 32
Svinndal:
Randi og Jon Rønning  
tlf. 97 54 41 92

Velkommen til Kirken
Gudstjenesteliste / Menighetskalender 

Våler Kirke

Sv

in
ndal Kirke

Dato Tid Sted Type tjeneste Dagens navn Offer til Annet
29.november 16:00 Våk Julegrantenning

30.november 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 1.søndag i advent Amathea Varna evangeliesenter

6.desember 15:00 Våler kirke Familiegudstjeneste Speiderne Speiderne

7.desember 16:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 2.søndag i advent Skolekorpset Julegrantenning

10.desember 18:00 Svinndal kirke Lysmesse ORIGOsenteret

14. desember 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 3.søndag i advent Menigheten Gløgg og pepperkaker

21.desember Ingen Gudstjeneste

24.desember 16:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste Julaften Gatebarnprosjektet

24.desember 14:00 Våler kirke Familiegudstjeneste Julaften Gatebarnprosjektet Våler Soul Kidz

24.desember 16:00 Våler kirke Gudstjeneste Julaften Kirkens nødhjelp

25.desember 11:00 Svinndal kirke Høytidsgudstjeneste Juledag Menigheten

26.desember 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 2. juledag Menigheten

28.desember 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Romjulssøndag Kirkens SOS

4. januar 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste Kristi åpenbaring Barne- og ungdomsarb. Konfirmantpresentasjon

11.januar 11:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste 2. sønd. i åpenbaringstiden Barne- og ungdomsarb. Konfirmantpresentasjon

18.januar 11:00 Våler kirke Gudstjeneste 3. sønd. i åpenbaringstiden Amathea

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: 

1503.49.88754

2015-konfirmantene presenteres

i Våler kirke 4. januar og 

i Svinndal kirke 11. januar

OBS! nytt kontonummer

INNSATT! - SIDE 5

Misjonsselskapets (NMS) foreninger i Våler 

arrangerer sin tradisjonelle juletrefest på 

Våler helse- og sosialsenter

(i kantina) tirsdag 6. januar kl. 18.30. Vi får besøk 

fra NMS. Sang av Svinndal musikklag. Det blir gang 

rundt juletreet og julebakstservering. 

Gave til misjonsarbeidet. Alle beboere og bygdefolk 

er velkommen til en hyggelig juletrefest!

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

det ikke er gudstjeneste i kirken.

Velkommen til  

søndagsskolen!


