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Biskopen fikk være med på en historisk vandring. 
Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø 
ved Stanger gård.



SOGNEPREST
Svein Thorleif Kasin. Tlf.: 69 28 88 33  
sogneprest@vpgo.net
Kontortid tirsdager  
kl.10.00-12.00 og onsdager kl.16.30-18.30.
For øvrig etter avtale.
Tlf. priv.: 69 28 76 15 mobil: 91 80 36 89

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER
Eva Marie Pedersen. Tlf.: 69 28 88 34.  
kirkeverge@vpgo.net
mobil: 97 68 97 22

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. priv.: 69 28 83 37 mobil: 90 85 79 32

KANTOR
Tatiana Grushina. Tlf.: 69 28 88 35  

VÅLER OG SVINNDAL  
MENIGHETER     VÅLER KIRKEKONTOR

organist@vpgo.net
Mobil: 46 91 61 07

TROSOPPLÆRINGSKONSULENT
Eileen Beate Mingeødegård
Tlf.: 69 28 88 32  
kateket@vpgo.net
Mobil jobb: 97 41 34 31
Tlf. priv.: 98 06 98 18

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

LEDER VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
Odd Einar Kjærnsrød Mobil: 99 57 61 76 

LEDER VÅLER MENIGHETSRÅD
Trond Gustavsen Mobil: 48 06 39 89

LEDER SVINNDAL MENIGHETSRÅD
Odd Einar Kjærnsrød Mobil: 99 57 61 76

Post og besøksadresse:
Helse- og sosialsenteret, Kirkekontoret,1592 Våler
Tlf. sentralbord: 69 28 88 30. Fax 69 28 88 31
Mobil: 97 41 34 31
Internettadresse: www.vpgo.net
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GIRO 1083.30.04897

Berit Pettersen m/fam 1.000,- Borgar 
Dyhre 250,- Anne Fjeld 200,- Per 
Anders Flesjø 200,- Edvin Engen 
300,- R og J Madsen 200,- NN 250,- 
Odd Georg Skovdahl 200,- Anbjørg 
Kjærnsrød 5.000,- Isak L Johansen 
200,- Terje Lauritzen 200,- Ole 
Johnsrød 175,- Alf Thuen 200,- 
Synnøve Marie Storengen 500,- NN 
200,- Astrid Spjøter 300,- T Madsen 
200,-K. Fossum 150,- Lars Petter 
Paulshus 100,- Lina Johanne 200,-

Gaver motatt for 

perioden 
01.07.10 – 
10.09.10 
TAKK SÅ MYE!

Totalt mottatt 
kr 10.025,-  

i gaver! 

TAKK!

Orgelkomiteen i 
Svinndal takker så mye 
for gaven på kr. 11.300,- 
gitt til Orgelfondet i 
Svinndal ved  
Gunnar Flesjø sin båre.  

Med vennlig hilsen 
Orgelkomiteen i Svinndal
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Redaktøren 
har ordet

Hva skjedde? Sommeren var vel innom, var den ikke det da? Tiden 
er inne for forkjølelser, lekselesing, løvraking, elgjakt, 
brødbaking, bilturer, - og mange av oss kan regne 
med å ikke treffe naboen noe særlig mer før til våren 
igen. Nordmenn er stuegriser, ingen andre bruker 
så mye ressurser som oss på innredning, telys og 
kos i eget hjem, som oss. Klart det er deilig, med 
tanke på hvor kaldt og mørkt det kan bli her høst- 
og vinterstid. Vi er nok sære ja...

Jeg har vært og reist en liten tur på sensommeren 
og sett en fantastisk plass i Spania. Noe mer 
fargerikt skal en vel lete lenge etter? Dette er et 
sigøynerkvarter rett sør for Benidorm, og det var nok ikke 
innelivet som var mest markant der. De pyntet og koste seg ute de!   
Sommer som vinter. Ja, man tenker jo at man skulle bodd der nede, 
levd i pakt med naturen, og likevel ikke lenger enn en liten flytur fra 
ungene hjemme. Men så er det rart med det, det var GODT å komme 
hjem til knivskarp og frisk luft, likevel. Det var godt å slenge over en 
kjele med poteter og glede 
seg til fiskegratengen i ovnen. 

Kos dere inne og ute i høst - 
det er da herlig!

God høst
Sissel Madsø Granvang

www.menighetsblad.no
Utgis av Våler og Svinndal

menighetsråd.
Utkommer 6 ganger i året.

Opplag: 1900
Trykk:

07-gruppen

Redaktør:
Sissel Madsø Granvang

Midtveien 20
1592 Våler i Østfold

Tlf. mob.: 93 08 39 87
e-post:  

mblad@vpgo.net

Distributør:
Laila Guthus

Tlf.: 69 28 80 70
Mobil: 92 42 46 35

Kasserer:
Kirkeverge

Eva Marie Pedersen
Tlf. arb. 69 28 88 34

Gaver til bladet:
Bankgiro: 1083.30.04897

ØNSKER DU Å ANNONSERE?
Vi legger fra 2010 om til helfargede annonser, -kontakt oss, så priser vi din annonse.  
Send inn ferdig annonse - eller så lager jeg den for deg.  
Kunngjøringer av møter og arrangementer er gratis.  
Send teksten inn på mail: mblad@vpgo.net

 Utgivelser og innleveringsfrister for
 Våler og Svinndal menighetsblad 2010
 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. Bladet kommer ut i midten av den førstnevnte måneden i utgaven.
 

Utgave Innleveringsfrist Utgave Innleveringsfrist 
januar/februar 1. januar juli/august 1.juli

mars/april 1.mars september/oktober 1.september
mai/juni 15.april november/desember 1.november
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Villajoyosa



I GODE OG
ONDE DAGER

www.rvs.sparebank1.no

VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG.
SÅNN ER DET BARE.

Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er 
det også i forhold til banken din!

Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting 
endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med 
en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon 05700.

Bank. Forsikring. Og deg.

I GODE OG
ONDE DAGER
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Alt om bispevisitasen!
Dugnadsinnsats 
før bispevisitasen 
både ved Våler 
og Svinndal kirke. 
Her fra Våler 
kirke hvor 12-14 
stykker møtte opp 
til felles innsats og 
dugnadshygge!

Biskop Helga Haugland 
Byfuglien hadde med seg 
kirkefagsjef Kjetil Haga og 
fung. prost Halvor Dalene.   
Fra kirkekontoret deltok 
sogneprest Svein Th. 
Kasin og kirkeverge Eva M. 
Pedersen. Kateket Eileen 
B. Mingeødegård og kantor 
Tatiana Grushina deltok 
også på det meste. Resten 
av de ansatte samt vikarer 
deltok på utvalgte poster på 
programmet. 

Biskopen i Borg, Helga 
Haugland Byfuglien 
besøkte bygda vår og 
visiterte menighetene 
i Våler og Svinndal fra 
onsdag 8. til søndag 
12.september

Onsdag 8. sept. var endelig 
bispevisitasen i gang. Den startet med 
morgenbønn i Svinndal kirke. Dette ga 
oss som var til stede en fin og rolig start 
på det som ble en innholdsrik og en 
ellers ganske så hektisk uke.

Svinndal skole fikk selvsagt besøk av 
biskopen. Hun ble møtt med en flott 
plakat på døren hvor det sto “Velkommen 
biskop Helga”. I musikkrommet fikk hele 
skolen hilst på henne og fikk høre litt om 
hvordan det er å være biskop. Så svarte 
biskopen på mange spørsmål, deriblant 
om hun hadde hund (hvilket hun ikke 
hadde). Hun fikk også se barnekoret 
“Godt Nytt” synge og danse. 

Biskopen og hennes følge fikk omvisning på 
Origosenteret der man fikk en god orientering 
om behandlingstilbudet, fikk se på lokalene 
og fikk lære om senterets strategier samt 
møte noen av pasientene. Origosenteret eies 
av Kirkens Bymisjon og arrangerer årlig en 
lysmesse i samarbeid med Svinndal menighet.

På Frivillighetssentralen hadde Bygdekvinnelaget tilberedt 
nydelig middag til hele følget - hønsefrikassè, samt en 
tyttebærdessert. 

På Fredheim onsdag kveld var det ordnet i stand til 
menighetsrådsmøte for begge menigheter. Biskopen holdt 
et oppmuntrende innlegg om menighetsarbeidet hvor 
man fikk gode og viktige innspill som ble drøftet, blant 
annet om videre drift av menighetsråd. Vi avsluttet med 
et hyggelig kveldsmåltid sammen.
 
Torsdagen fikk vi besøke Varna Evangeliesenter. Der ble 
vi møtt av blant annet Knut Labråthen og Lise Karlsen, 
samt noen beboere. Dette ble et veldig sterkt og nært 
møte med mennesker som har opplevd mye med negativt 
fortegn. Vi fikk høre om driften av huset, tankegangen 
bak behandlingen og om utdanningsmuligheter for 
beboerne. 



Folkestad barnehage fikk besøk av biskopen 
med følge. Dette var et møte hvor lederne for 
styrerne i barnehagene i Våler var tilstede. 
Vi fikk høre om drift, kapasitet, ressurser 
og ulike satsningsområder i de forskjellige 
barnehagene.

                                                                     
Kirkebygden skole måtte vi selvsagt også 
besøke og der fikk biskopen i første omgang 
hilse på årets konfirmanter, og ellers de som 
ønsket å være med fra 10. trinn. Biskop Helga 
måtte svare på godt forberedte spørsmål som 
berørte både krig og religion, homofili og hvor 
mange timer en biskop må jobbe i løpet av en 
uke.

I neste omgang var det et møte med biskop, 
skolesjef, skoleledere og noen RLE - lærere 
fra alle tre skolene i Våler. Temaet var “Skole 
- kirkesamarbeid. Utfordringer og muligheter”. 
Her hadde biskopen et innlegg om hva et slikt 
samarbeid kunne innebære og på hvilke måter 
kirken kunne tilby kompetanse til skolen.

Biskopen fikk bli med på en historisk vandring med 
hest og kjerre fra Lahelle til Stanger Gård med Ivar J 
Hauge som historiker og forteller. På ferden fra Lahelle 
til Stanger orienterte Ivar Hauge biskop Helga om bygda 
og veien i gammel tid, om områdene som de passerte 
og om biskop Jens Nilssøn som visiterte Våler i år 1594. 
På Stanger Gård tok en korrekt påkledt Inger Thinn imot 
følget og tok opp tråden etter Ivar med både historisk 
lesning og sang ved bautaen på Stanger. Alt til biskopens 
store begeistring.

Utenfor Våler kirke fortalte Ivar videre om historiske 
bygninger, gravhauger og urgårder som omkranser 
stedet.

Torsdag kveld 9.september fulgte 
biskop Helga den samme rute fra 
Stanger som biskop Jens Nilssøn 
fulgte i 1594 da han og følget kom 
fra Råde over Vansjø til Lahelle.
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Biskop Helga sine avslutningsord var 
disse:  “Jeg vil takke dere alle som 
har vært involvert i denne visitasen. 
Takk for fellesskap og for innholdsrike 
og gode dager. Jeg ønsker dere Guds 
velsignelse over det viktige og spennede 
arbeidet som nå ligger foran dere”.  Vi 
på kirkekontoret og i menighetsrådene 
takker biskopen tilbake for hennes 
gode tilstedeværelse her hos oss disse 
dagene. Vi føler at visitasen og hennes 
nærvær har gitt oss en berikelse som vi 
vil bære med oss videre og som vi vil ta 
med oss i vårt videre arbeid for og med 
menighetene i Våler og Svinndal.

Med til en bispevistas hører 
individuelle samtaler med 
staben og det fikk staben 
her i Våler og Svinndal også 
anledning til. Biskopen er en 
raus og varm biskop som ser og 
hører oss alle.

Likeså hører det til en visitas 
å besøke og ha møte med 
kommunens administrative 
og politiske ledelse. Ordfører 
og rådmann samt flere fra 
formannsskapet deltok på 
dette på fredag.  Etter en 
nydelig lunsjtallerken servert 
og fortalt om av Brith Bakken 

fulgte innlegg og samtale 
rundt bordet. Utfordringer 
og samarbeid kommune 
- kirke var samtaleemner. 
Samarbeidsforholdene mellom 
kommune og kirke her i Våler 
må kunne sies å være gode. 
Men, som med alt annet kan det 
økonomiske selvsagt være en 
utfordring. 

Dagsenterets leder Else M. 
Andersen tok imot biskopen med 
følge på kantina på helse- og 
sosialsenteret og orienterte om 
dagsenterets aktiviteter mm. 
Det ble en hyggelig stund hvor 

man fikk innblikk i en del 
av Våler kommunes gode 
eldreomsorg.

Søndag 12.september var 
det visitasgudstjeneste - 
Ung messe i Våler kirke. 
Biskopen talte over dagens 
tekst i Lukas, “ett er 
nødvendig”. Biskopens 
preken og korsang med 
dans ga menigheten en 
varm og vakker opplevelse. 
Det var MILKerne av årets 
konfirmanter som sto for 
sang og musikk. To av 
Milkerne fremførte dessuten 
vakker dans til salmene. 
Særlig Velsignelsen til slutt 
var gripende.

Helt til slutt inviterte 
menighetsrådene 
til kirkekaffe med 
hjemmebakte kringler og 
kaffe på kantina på helse- 
og sosialsenteret. Her holdt 

biskopen sitt vistiasforedrag 
hvor hun oppsummerte fra 
visitasen og hennes besøk 
her hos oss. Videre løftet hun 
frem at det i Borg er pekt 
ut tre satsningsområder for 
den perioden vi nå er inne 
i, nemlig trosopplæring, 
gudstjenesten og diakoni. 
Hun kom derfor med følgende 
5 utfordringer til vårt 
videre menighetsarbeid: - 
Påbegynn arbeidet med en 
trosopplæringsplan. - Arbeid 
med å viderutvikle det 
diakonale arbeidet. - Arbeid 
videre med utvikling av 
gudstjenestefeiringen i tråd 
med gudstjenestreformens 
intensjoner. - Videreutvikl 
det frivillige engasjementet 
i menighetene. - Drøft 
hvordan samarbeid mellom 
menighetene kan utvikles 
enda sterkere ved f.eks å 
vurdere felles utvalg og råd.

Utenfor Herredshuset danset en 
folkedansgruppe fra Moss før alle samlet 
seg inne på Herredshuset der vi fikk se 
Stildans fra Våler. Tidsriktige påkledde 
dansere, nydelig utført dans. Våler 
Sangkor underholdt med flott sang og 
biskopen holdt et innlegg til inspirasjon 
og oppmuntring for frivilligheten og 
menigheten. Ca 100 mennesker hadde 
funnet veien til Herredshuset denne 
kvelden hvor det ble servert nydelige 
rundstykker og bløtkaker før man rundet 
av kvelden. 

Våler 
stildansgruppe 
imponerte sitt 
publikum med 
trinn og kostyme 
på plass.



Krisesenteret i Moss        
Tlf. 69 25 05 50

Alltid åpent!

Ta kontakt før det blir alvor: 

FAMILIEVERN- 
KONTORET
Løkkegata 15,
1532 Moss
Tlf. 69 20 90 60

I KRISE?
Snakk med noen!

Døgnåpent 
Fra www.kirkens-sos.no 

kan du også sende SOS-meldinger.

Mental Helse

HJELPETELEFON
for Mossedistriktet

810 03 339
Dronningensgt.12
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SALONG

KLIPPY

Solarium
Svinndal

Tlf.: 69 28 61 40

Svinndal menighetsråd ønsker med dette å få 
rette en stor takk til det tidligere og nå avgåtte 
diakoniutvalget i Svinndal. De har gitt kr 6.644,- 
til blomsterfondet i Svinndal til forskjønnelse 
av Svinndal kirkegård! Tusen takk til dere og 
til innbyggerne som deltok på diakoniutvalgets 
samlinger og som tok lodder som resulterte i 
denne gaven!

TAKK!

Kjære Anbjørg og Johan Kjærnsrød!

På vegne av Orgelkomiteen i Svinndal, Svinndal 
menighetsråd og Våler kirkelige fellesråd vil vi på 

denne måten få sende dere vår hjertelige og inderlige 
takk for den fantastiske gaven dere har gitt til nytt 

orgel i Svinndal kirke. 

En gave på to millioner kroner! 

Det er uvirkelig at vi nå er ved målet og til sammen 
har kr. 2.530.000,- på konto.  Dette betyr at vi kan 
begynne forberedelsene til bestilling av flunkende 

nytt orgel i Svinndal kirke! Orgelet vil fremstå som 
et varig minne om den sjenerøsitet dere har vist ved 

denne donasjonen og et varig minne fra alle de andre 
som har støttet orgelfondet ved gaver både ved fast 

givertjeneste, gaver ved bårer med mer. 

Hjertelig takk!
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60 og 70 ÅRS KONFIRMANTER SVINNDAL
Fra venstre: Inger Marie Lien (f.Lie),  
May Reinnel (f.Fallan), Solveig Sukke (70 års konfirmant),  
Astrid Søderberg (f. Foko) Ragnhild Auve (f. Roos)

Konfirmantjubileer i  Svinndal og Våler

50 ÅRS KONFIRMANTER SVINNDAL
Første rekke fra venstre: Elisabeth Svendsen (f.Bjørnvold Hansen), 
Ingrid Thon Hektoen, Astrid Nesset (f.Brusevolddalen),
Andre rekke fra venstre: Grethe Skaug Reiersen,May Solfrid Onsaker 
Heier, Anne- Helen Oliversen (f.Olsen) Sissel Gjerset (f.Fallan)
Tredje rekke fra venstre: Frits Åge Blomqvist, Trygve Johnny Sukke, 
Jon Lyder Lundem, Terje Solberg

60 ÅRS KONFIRMANTER I VÅLER : 
Fra venstre: Lene Mathea (f. Anstesrud) Grimstad, Ingrid (f. 
Johnsrød) Eriksen, Ellen (f. Nordengen) Anstensen,  
Jan Gulli, John Andresen.
Bak: Ivar Hauge, Ivar Magnusen 

50 ÅRS KONFIRMANTER I VÅLER 
Fra venstre, foran: Evy (f. Aastorp) Ertnes, Anne Marie Tønnum, ,  
Berit (f. Røssingen) Skaug. 
Bak f. venstre: Grethe (f. Navestad) Tangeland, Gunnar Holth,  
Inger (f. Strømnæss) Gåsbakk,  Thor Winther, Jarl Eik, Bjørn Frågodt,  
Inger-Johanne (f. Stiklestad) Rønning, Karin (f. Johansen) Toverød,  
Torunn (f.Hansen) Reiersen, Gunnar Hersleth, Hans Gjersøe.
 

70 ÅRS KONFIRMANTER VÅLER
Fra venstre: Arve Tveter, Synnøve (f.Folkestad) Solgaard, Arvid Aronsen, 
Ole Fjeld, Inger (f.Femtegjeld), Ingegerd Astrid (f. Lundem) Holter,  
Edel(F.Bjerke) Guttulsrød.
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ØISTEINS GATE 1, 1511 MOSS

Telefon: 69 27 61 00 Faks: 60 27 61 29
E-post: kontor@kvale.as

Idésenter for utemiljø

- Belegningsstein
- Kantstein
- Skifer
- Heller
- Støttemur

Folkestad Industrifelt, Våler
Tel. 69 28 77 50  

10

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 bedrift er. 

Vi satser på at våre kunder skal føle seg i sentrum og 
at dets fi rma skal ivaretas på best mulig måte.

Sted: Våler Helse- og Sosialsenter (HSS)
Onsdag 15. sept. Hyggekveld + medlemsmøte kl. 18

Tirsdag 5. oktober Åpning av Røde Kors uka  
kl. 18
Salg av lodd, servering av kaffe og kaker, under-
holdning
Sted: Kantina på HSS

Mandag 18. oktober 
Avslutning av Røde kors uka kl. 18
BASAR m/ trekning, servering av kaffe og kaker
Sted: Kantina på HSS

Torsdag 18. nov Medlemsmøte i kantina på HSS 
kl. 19

Onsdag 8. des. Hyggekveld kl. 18

Tirsdag 14. des. Julemøte i kantina på HSS kl. 19

(Påmelding)

Mandag 27. des. vi serverer julekake på Stua/HSS kl. 
15.30

Tirsdag 11. januar 2011 Medlemsmøte i kantina på 
HSS kl. 19

Torsdag 17. febr. 2011 Årsmøte + medlemsmøte på 
HSS kl. 19

På alle hyggekveldene er det underholdning, sang og 
musikk.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkomne!

Hilsen Våler Røde Kors

Eli Nygård 

Våler Røde Kors Besøkstjeneste - 2. halvår 2010:

Norges Røde Kors Besøkstjeneste er en støtteorgan-
isasjon for voksne som ber om støttekontakt grunnet 
ensomhet, sosial angst, sorg eller andre grunner. 
Besøkstjenesten drives av frivillige som ikke får 
betalt for virksomheten sin. Besøksvenners hovedop-
pgave er hovedsakelig å være der for de som trenger 
selskap eller trøst, men de kan også hjelpe ved å gå 
ærend eller følge personen de er besøksvenn for til 
for eksempel legen eller butikken.

“Den beste medisin for 
et menneske er et annet 
menneske” --Jens Meinich.



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

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
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DAG’S UTEMILJØ 
 

Utfører arbeid innen :
Trefelling, beskjæring, gressklipping og diverse 

hagearbeid. Utfører også maling av hus utvendig og 
stenlegging. Godt utført arbeid til overkommelige og 

hyggelige priser! 

Adresse: Dags utemiljø / Dag Åsheim.
Onsaker 1593 Svinndal.

Tlf : 98 87 26 40

Det forrige Svinndal 
menighetsråd som 
avsluttet arbeidet 
sitt i fjor høst, tok 
utfordringen om 
at man burde ha 
en inskripsjon på 
den store steinen 
som ligger på det 
som er et anonymt 
gravsted på Svinndal 
kirkegård. Arbeidet 
med steinen måttet 
utsettes til i sommer 
da man trengte en 
”sommervarm” stein 
for at hugging og 
lakking av bokstaver 
skulle bli bra. Tusen 
takk til ”det gamle” 
menighetsrådet i 
Svinndal som har 
betalt for arbeidet 
som nå gjør at alle 
kan se at man har et 
anonymt gravsted i 
Svinndal. 



Din Interiør-leverandør
Tlf.: 69 28 73 20   Fax: 69 28 75 43   1592 Våler i Østfold

Leverandør av ekte håndknyttede tepper

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 
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Utleie av Fredheim
Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til å leie Fredheim 
for arrangementer.
Vi har følgende priser:  
Storesal - kr. 400,-
Lillesal - kr. 150,-  
Kjøkken - kr. 250,-
Leie av hele huset kr. 800,-
Ta kontakt med Arnfinn Hovland, 
tlf 69 28 62 05

BØNDENES HUS, SVINNDAL
- Et godt alternativ ved store og små  
arrangementer. 
Bordsetning opp til 200 personer.  
Ring 69 28 60 66 for bestilling

STEINAR ENDERØD A/S

MASKINENTREPENØR
MASSETRANSPORT - GRAVING OG PLANERING

1591 SPERREBOTN - tlf 69 28 81 45 - Mobil 917 30 142

Menighetsbladets utskremte var på besøk hos tre 
spennende damer hun ikke hadde vært hos før, 
nemlig i andre etasje på Sperrebotn Handel. Der 
møtte de 3 blide damene meg som leder hver sin 
lille bedrift.

Først ute var damen med  Hud og Kroppspleie på 
programmet, Therese fortalte at det var folk i alle aldre 
som kom til henne, og ikke manglet det menn heller. 
Theres tilbyr fotpleie, hudpleie, massasje og generell 
kroppsbehandling. Therese har holdt på i disse lokalene 
i 1 år, men før det drev hun praksis hjemmefra. Du kan 
lese mer om henne på www.thereseshudpleie.no

Neste lille bedrift var hos Ellen, som i et varmt og hyggelig 
rom, fortalte om naturmedisin og hvor viktig det var 
å forebygge helsen sin! Hun mente vi var flinkere til å 
vedlikeholde bilen, enn oss selv - og det er det vel noe i... 
Ellen har hatt sin praksis i disse lokale i hele 8 år og har 
en solid kundekrets. 

Så tok vi turen inn i frisørsalongen til Mona. Hun har vært 
der helt siden 1996, som ansatt frisør, - men overtok 
salongen i 2000. Hos Mona får du frisørtime, uten å måtte 
kjøre til Moss, og jammen lå hun under byprisene, også. 

3 nyttige damer 
på Sperrebotn!

Ellen Solberg  Mona Wetlesen Therese Kristoffersen

tlf. 69 28 81 00



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
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SKATTEFRITAK FOR GAVER!

Informasjon om skattefrie gaver til 
Den norske kirke.

Det er mulighet for å få skattefritak 
for gaver du gir til kirken din. 
Gavebeløp gitt til Den norske kirke 
kan nemlig føres opp til fradrag i 
inntekten før skatten blir beregnet. 

Det er imidlertid en forutsetning at for å få 
skattefradrag må gaven(e) til sammen utgjøre 
mellom kr 500,- og kr. 12 000,- i løpet av et år 
og vi må ha dine personalia i forbindelse med 
gaven(e) du gir. Ordningen med skattefritak 
for gaver til Den norske kirke forutsetter 
nemlig at opplysninger om giver og gavebeløp 
blir rapportert til skattemyndighetene. Dette 
gjelder navn, adresse og fødselsnummer 
samt samlet gavebeløp gitt til menigheten 
og kirken i løpet av inntektsåret. Det 
betyr at gavemottaker må registrere disse 
opplysningene og rapportere dem videre til 
skattemyndighetene for at du som gir gaven 
skal få skattefritak. Rapporteringen skjer 
elektronisk og opplysningene vil kun bli brukt 
av skattemyndighetene for å beregne riktig 
skatt.

Den norske kirke er organisert slik at lokalt er 
det menighetsråd og kirkelig fellesråd som  
representerer menigheten. Ordningen med 
skattefritak for gaver til Den norske kirke er  
organisert slik at gaven må gis til menighets-
rådet, kirkelig fellesråd eller en sammen-
slutning/stiftelse som har fått myndighet fra 
menighetsrådet/fellesrådet til å motta slike 
gaver.

Ikke alle som gir en gave til Den norske kirke 
ønsker skattefritak. En velger selvfølgelig 
derfor selv om gaven skal rapporters inn eller 
ikke. I praksis betyr det at dersom en oppgir 
fødselsnummer når en gir sin gave, vil gaven 
bli rapportert videre. Dersom en derimot ikke 
oppgir fødselsnummer, vil gaven heller ikke blir 
rapportert til skattemyndighetene.

Vår oppfordring blir derfor at benytt gjerne 
denne muligheten til å få skattefradrag på 
gaven du gir til din kirke og din menighet!  
Følgende bankkontoer kan benyttes for gaver 
til Våler og Svinndal sokn:

Kateketfondet 
(felles for begge menigheter): 1083.30.15821

Våler og Svinndal Menighetsblad: 
1083.30.04897

Orgelfond Svinndal  
(innsamling til nytt orgel): 1083.47.03497

Blomsterfond Svinndal 
(til forskjønnelse av kirkegård og blomster til 
alteret): 1083.30.04498

Givertjenesten i Våler 
(til Våler menighetsråd): 1083.30.05214

Blomsterfond Våler 
(til forskjønnelse av kirkegård): 1083.30.11664

17. s. e. pinse, 
19. september 2010:
Luk 7,11-17 Job 19,25-27; Rom 8,18-23

18. s. e. pinse,  
26. september 2010:
Joh 8,31-36 Jer 6,16-20; Gal 5,1-6

19. s. e. pinse, 
3. oktober 2010:
Mark 10,17-27 2 Mos 20,1-8.12-17; Fil 1,20-26

20. s. e. pinse,  
10. oktober 2010:
1 Mos 9,8-17 Hebr 11,1-4.7-10; Joh 9,1-7.35b-
38

21. s. e. pinse,  
17. oktober 2010:
Mark 10,13-16 1 Mos 2,18-24; Ef 5,25-32

22. s. e. pinse,  
24. oktober 2010:
Matt 11,25-30 Sal 100; Rom 8,31-39

Bots- og bededag,  
31. oktober 2010:
Luk 13,23-30 Jes 55,6-7; Gal 6,7-10

Allehelgensdag,  
7. november 2010:
Matt 5,13-16 Jes 60,18-22; Hebr 12,1-3

25. s. e. pinse,  
14. november 2010:
Joh 6,37-40 Dan 12,1-3; 1 Kor 15,42-49

Kirkeårets 
Bibeltekster
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Regn, sol, sol, regn = 
Fangekasa 2010
 
Hvert år i august reiser 
konfirmantene i Våler og Svinndal 
på konfirmasjonsleir til Fangekasa i 
Aremark og 2010 var intet unntak! 
Vi fikk en heller livlig velkomst av 
MILKere og ungdomsledere som 
allerede var på plass på stedet. 
Plaskende regn var det allerede 
første dagen, men vi lot oss ikke 
skremme da vi ble sendt av gårde 
på Robinsonekspedisjon. Alle måtte 
ut i kanoer og padle over til øya 
der det ventet tvangsfôring av tran, 
sardiner, sursild og gammelost, 
Jesusqviss og bløtkakekasting. Om 
kvelden hadde vi premieutdeling av 
årets Robinsonteam og litt annen 
underholdning. Ellers var det mye 
annet som også skjedde på leiren; vi 
fikk høre om gatebarn i Etiopia, og 
siden et par av lederne hadde vært 
der, fikk vi se powerpoint derfra. 
På dagtid hadde vi interessant 
undervisning med Svein prest og 
Eileen kateket. Vi var også med på 

førstehjelpskurs med Thomas Hagen 
og alle sammen deltok gruppevis 
på gudstjenesteverksted. Det var 
nemlig slik at alle foreldrene skulle 
få være med på Ung Messe den 
søndagen de skulle hente oss - en 
gudstjeneste som alle på leiren var 
med og forberedte.

Men i tillegg ble vi vekket tidlig om 
morgenen med grytelokk og høye 
skrik ved hjelp av MILKerne, vi måtte 
ut på tvangsmarsjering, joggetur og 
fall fra kano (de fikk beskjed om å 
“sitte stille i kanoen”, men hjalp det? 
Nei!) - så kom ikke her og si at leir 
er bare fryd og gammen
Men leiren hadde jo selvsagt mange 
positive sider. Av andre ting vi var 
med på underveis i leiren kan vi 
nevne samlinger, sene kvelder, 
livlige sangtimer, kanopadling, 
konfirmantkor, bading, vannski, 
grilling med allsang, trosvandring, 
førstehjelpskurs, lærerikt seminar og 
så mye mer! Hele leiren ble avsluttet 
med en meget vellykket ung messe 
som alle var med på å gjøre mulig. 
Så alt i alt hadde vi det vel helt ok... 

nei, hvem er det vi lurer? Vi hadde 
det kjempegøy (sjekk bildene)! Selv 
tvangsmarsjeringa var morsom og det 
sier vel sitt? Så da takker vi Svein, 
Eileen, Magnar, Simen, Tatiana, alle 
de andre lederne, surmelka (ja, du 
leste riktig) og alle MILKerne for en 
fantastisk konfirmasjonsleir i 2010!
 
Hilsen konfirmantene 

KONFIRMANTLEIREN 2010



UNG i Våler
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Kjære alle  
1. klassinger i 
Våler 
Den 24. okt. er alle dere som er 
førsteklassinger i Våler spesielt 
velkomne til Våler 
kirke på familiegud-
stjeneste kl. 11. Da 
er det nemlig slik at 
dere skal få en bok 
som heter ”Tre i et 
tre” og en cd der 
dere blir kjent med to 
artige karer som het-
er Øystein og Chris. 
Dette er en gave fra 
menigheten som vi 
håper dere vil sette pris på. De av 
førsteklassingene som ønsker kan 
få være med å gå i prosesjon inn 
i kirken denne dagen og siden det 
er familiegudstjeneste vil det være 
lagt til rette for barn. Håper vi 
treffer mange 1.klassinger denne 
dagen. Hilsen Eileen og Svein

Bibler til  
5. klasse i Svinndal
Søndag 21.11 er det 
familiegudstjeneste i Svinndal kirke 
med utdeling av Bibler til alle dere 
som går i 5. klasse. Bibelen dere får 
er en aktivitetsbibel som er tilpasset 
deres aldersgruppe med oppgaver, 
tegninger og historier fra det nye 
testamentet. Håper vi sees i kirken 
denne dagen!  
Hilsen Eileen og Svein 

Barnekoret ”godt nytt” i 
svinndal 
Har du barn som er glad i å synge? Vi har et barnekor i Svinndal 
som har plass til mange unger. Vi øver på torsdager, men tar 
alltid fri siste torsdagen i måneden. Siden det er mange unger 
i spredt alder, gjør vi det slik at vi deler opp gruppene. De 
som er under skolealder øver da fra 17.30 – 18 .15, så tar de 
som er i skolealder over og øver da fra 18.15 – 19.00. Av og 
til har vi fellesøvelse og da øver alle samtidig – og da vanker 
det også en overraskelse på ungene J Vi synger på basarer, på 
gudstjenester, julemøter og en gang i mellom har vi en konsert. 
Vi som er voksne synes det er veldig gøy å holde på med dette 
– og det virker som ungene også trives i koret! Velkommen til 
gamle og nye medlemmer! 

Gjør som denne 
karen her, - meld 
deg inn i Våler 
Musikkorps! Finn ut 
mer om når og hvor 
på  side. 16.



Møteplassen
 
       

Åpen barnehage!
Er et gratis tilbud til foreldre, beste-
foreldre, 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 le-
der Eli Sannem 
TLF.: 45664706 eller kontakt Helse-
stasjonen.

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 Mingeødegård: 98069818 

Svinndal barne- og
ungdomskantori 
for barn og ungdom fra 4. klasse 
og oppover. Øvelse i Svinndal kirke 
tirsdager  kl.18.00 -19.30.  Kontakt 
vår leder: Arnfinn Hovland, tlf.: 90 
29 95 64, eller organisten. 

Våler sangkor 
har ny leder og nytt 
øvingslokale. Vi øver 
torsdager på Våk skole i 
aulaen kl:18.30- 21.00
leder er nå:Lise-Kristin 
Aaberg-Ljunggren, tlf 93640093 
mail adr:

liseaaberg-ljunggren@hotmail.com

Våler Skolemusikkorps 
kan tilby undervisning for 
musikanter og drillelever.
Øvelsene foregår på 
Våkhuset hver onsdag. Vi 
tilbyr undervisning med 
instruktør for musikkanter 
og drillere.
Vi trenger flere musikkanter 
og drillere om vi skal ha et 
skolemusikkorps i Våler.
Eventuelle spørsmål kan stilles til  
Anne Louise: 98 03 90 18.
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Menighetsrådsmøter: 
 
Tirsdag 12. oktober: Våler 
menighetsråd, kantinen Helse- 
og sosialsenteret 
Onsdag 13. oktober: Svinndal 
menighetsråd, Svinndal skole
Onsdag 1. desember: Våler og 
Svinndal menighetsråd, kantinen 
Helse- og sosialsenteret
Møtene starter kl 19:00.

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. 
18.30. 
Virker dette interessant så ta 
kontakt med ungdomsleder Runar 
på tlf. 951 55 829.

Babysang
Babysang
Annenhver mandag kl 11-13 er det 
samlingsstund på Våk
Misjonshus. Vi synger kjente og 
ukjente barnesanger, danser og har 
det
moro sammen. Etter 
samlingsstunden er det lunsj for 
barn og voksne. 150
kr for hele kurset og 20 kr for 
lunsjen som betales fra gang til 
gang.
Hjertelig velkommen! Datoer i høst: 
13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 
22.11, 6.12.
Kontaktperson: Inga-May Naustvik, 
975 12 927.

Mestringsgruppe i Våler 
Dette er et nytt tilbud til 
barn mellom 8 – 12 år. En 
mestringsgruppe består av 8 
samlinger som varer 1,5 time og 
en gjensynssamling etter 2 til 
3 måneder. Gruppeaktivitetene 
inkluderer samtale, lek og andre 
kreative uttrykksformer. Tiltaket 
vil innebære nært samarbeid med 
foreldre. Disse gruppene vil være i 
lokalene til ”åpen barnehage” ved 
helsestasjonen på tirsdager 14.30 
– 16.00. Målet med dette arbeidet 
er å styrke barns forståelse og 
mestring. 

Gruppeledere: 
Sandra Engebretsen, psykiatrisk 
sykepleier (95829422)
Tone Glendrange Skolt, helsesøster/
ps. Sykepleier (69289175)
Anne T. Kopperud, helsesøster/
barnesykepleier (40852112) 

Søndagsskolen i Svinndal
Vi ønsker velkommen til 
søndagsskolen i Svinndal.
Datoer for denne høsten:
24. okt. 7. nov. og avslutning med 
julevandring i kirken 28. nov. 
Eget opplegg for dem over 8 år.
Vi begynner kl. 11 og holder til 
på Fredheim. 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 Mingeødegård 98069818



Våler og Svinndal 
Pensjonistforening
Alle møtene er normalt på  
Våler Herredshus fra  
kl. 17.00 til kl. 20.30.
 
Vi har underholdning på alle 
samlingene våre. Det er sang, 
musikk og kaffekos og alle tar 
med litt hver til matbordet vårt. 
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! 

Kontakt gjerne leder  
Gerd Engebretsen på
tlf.: 69 28 63 70
eller mobil: 41 68 09 88.
VELKOMMEN!

Neste møter:
14.oktober
Eldredagen 

11.november
Våler Sangkor

9.desember
JULEBORD! - husk påmelding.

BygdeCafeen
har åpent mandag, tirsdag og onsdag 
fra kl. 10.30 - 15.00

”Dagens rett” hver tirsdag på Bygde-
Cafèen fra 11.30 - 14.00.

Lekse-kafè
Leksehjelp for 5 - 7 klassetrinn hver 
mandag fra kl. 14.00 - 16.30 på  
Frivilligsentralen.

Våler bibliotek
Åpningstider:
Mandag  12.00 - 19.00
Tirsdag  12.00 - 19.00
Onsdag  12.00 - 19.00
Torsdag 12.00 - 15.00

Velkommen til biblioteket!

www.valer.folkebibl.no

Boken kommer...
Er et tilbud til alle i Våler  
kommune som ikke er i stand til å 
besøke biblioteket selv.

Du kan nå ringe tlf 69 28 92 34 eller 
sende mail postmottak@valer.folke-
bibl.no til biblioteket for å  
bestille de bøker/lydbøker og  
andre media du ønsker å låne.

Frivillige vil bringe ut bøker den første 
torsdag i hver måned.
Frivilligsentralen og biblioteket i sam-
arbeid.

Friidrettsgruppa
tar gjerne i mot flere barn på  
treningene. Vålerhallen:
Torsdager 18.00 - 19.00
Alle over 6 år velkomne. Spørsmål 
kan rettes til Ole Petter Gjerlaug, tlf.: 
69 28 81 22, eller Mari  
Rognlien, tlf.: 92 80 46 26. Er det 
noen som ønsker friidrett lagt inn i 
treningen, ta kontakt.

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.: 69 28 64 47, eller Anna 
Gjerlaug tlf.: 69 28 81 22. 
Ellers ønsker vi barn og foreldre 
hjertelig velkomne!
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Innskrivning av 
nye konfirmanter!
Vi ønsker velkommen til 
innskrivning av nye konfirmanter 
2011.

I Våler: 
19. okt. kl. 17.30, Våler kirke

I Svinndal: 
21. okt. kl. 19, Svinndal kirke

Da skal vi gi en kort innføring i 
konfirmantåret, ta i mot skjemaer 
som dere har fylt ut (disse 
kommer i posten), svare på 
spørsmål og ta bilder av dere som 
er konfirmanter.

Vi gleder oss til å hilse på dere 
som er nye konfirmanter. Eileen, 
Svein og konfirmantutvalget. 

Førjulsmarked på  
Bygdetunet går av 
stabelen helgen 13-14.
november. VELKOMMEN!



Svinndal Normisjon

Kontaktperson: Anne Kari Moslått
Stuttingen  6, 1593 Svinndal
Tlf. priv.: 69 28 62 56 arb.: 69 28 86 86
Mobil: 97 77 00 50
e-post: akmoslott@c2i.net

Misjonssambandet 
Våler og Svinndal
Leder: Kay Armann Ellefsæter
Tlf. priv.: 69 28 71 26, arb.: 23 10 37 47 
Mobil: 90 18 74 26
e-post: ellefsaeter@knif.no

MØTER SOMMER/HØST – 2010
Våler og Svinndal Misjonssamband og Svinndal Normisjon 
Første torsdag i måneden er det BØNNEMØTER
på Våk misjonshus kl. 19.30.
Vi ønsker ”gamle” og nye bedehusgjengere velkommen på møter og til middagssamvær og ser med 
forventning fram mot et utvidet samarbeid mellom våre to foreninger!
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DAG ARR. STED TALER SANG

Fre. 24.09
Åpent hus med 
middag
17.30

Fredheim
Svinndal musikklag 
deltar med middag og 
sang

Søn. 26.09 Felles NLM arr. Dilling 
Misjonshus Jarleif Gaustad Seniorkvintetten

Ons 6.10 Møte
19.00 Fredheim Erling A Lundeby Lovsangsmøte 

Tors. 7.10 Bønnemøte
19.30 Våk

Tirs. 19.10 Møte
19.00 Våk Asbjørn Kvalbein Inga May Naustvik

Ons. 20.10 Møte
19.00 Fredheim Asbjørn Kvalbein Seniorkvinntetten

Tors. 21.10 Møte
19.00 Våk Asbjørn Kvalbein Svinndal Musikklag

Fre. 22.10 Middag/Møte
17.30 Fredheim Asbjørn Kvalbein Felles

Søn 24.10 Møte
18.00 Våk Asbjørn Kvalbein Tone A. og Roy

Tors 4.11 Bønnemøte
19.30 Våk

10.trinn ved Kirkebygden 
skole fikk besøk av 
biskopen fra Borg 
bispedømme, Helga 
Byfuglien. Vi hadde brukt 
litt tid på å lage spørsmål 
som vi skulle stille. Alle 
oppførte seg som de skulle, 
og var tyste når biskopen 
ventet på spørsmål. Det 
kom noen spørsmål, som 
ble fulgt av lange svar fra 
biskopen. Spørsmålene 

varierte, men jeg tror vi 
fikk de svarene vi ønsket 
oss.

Borg bispedømme omfatter 
menighetene i Østfold og 
Akershus fylke, utenom 
Asker og Bærum. I Norge 
er det 11 bispedømmer, og 
Borg bispedømme har en 
halv million medlemmer.

Siden elevene snart skal 
velge videre skolegang, var 
det vel naturlig å spørre 
om utdannelsen. Helga 
tok presteutdanninga, 
som er på 6-7 år. Veien 
til biskop-jobben kommer 
igjennom regjeringen. De 
bestemmer hvem som 
egner seg best. Jobben 
har ingen års begrensning, 
kun når man fyller 70, da 
er man pensjonist. Helga 
har hatt jobben siden 
desember 2005, altså i fem 
år. Arbeidsdagene kan også 
variere, det kommer an på 
hva dagen innebærer.

Helga kommer opprinnelig 
fra Bergen, og dermed 
fulgte spørsmålet, hvorfor 
er du biskop i Østfold?

Jobben er heller ikke 
regional, slik at hun kunne 
ha fått jobben hvor som 
helst.

Mye av arbeidet legges 
i visitasene, men den 
inneholder også mer: 
møter, ta seg av prestene, 
jubileum innenfor kirken og 
delta på gudstjenester. Det 
beste med denne jobben er 
alle opplevelsene man får 
se og høre på blant annet 
visitasene.

Noen av elevene stilte også 
mer filosofiske spørsmål, 
rundt kirkens forhold til 
homofili og religiøs krig. 
Biskopen svarte utfyllende og 
forklarende på disse.

Sara Sannerød

Bispevisitas av Helga Byfuglien, 9. September 2010



Seniordans
 - trivelig aktivitet for voksne

HVOR: Helse- og sosialsenterets kantine
NÅR: Hver mandag kl. 14.00 - 16.00

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 helseforebyggende tiltak for de 
som er godt voksne, og byr på mye fysisk aktivitet.

Dansegruppa teller i dag over 20 stykker, og tar 
gjerne i mot flere. Vi kan tilby et godt og trivelig 
miljø hvor alle blir tatt godt vare på. 

Kontaktpersoner:
Grethe Gjølstad 48 27 21 76,  
Gerd Tomter 91 58 51 48,  
Ester Egge 48 06 65 07,  
Bjørg Magnussen 95 07 33 95

VELKOMMEN I DANSEN!
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FOLKEBADETFølger skoleruta

ÅPNINGSTIDER:
Kvinner:
17.00 - 19.00
Herrer;
19.00 - 21.00

Barn kr 25,-
Voksne kr 45,-

Barn under 12 år, kun  
i følge med en voksen.

Bassenget  
på Kirkebygden skole

Bilder fra skogplantingen som fant sted 
den 26.mai. Alle tre 4.klassene var med på 
begivenheten. Vi hadde artikkel men ikke bilder i  
forrige nummer. 

4.klassingene i Våler 
som CO2-fangere

Tirsdag den 25.mai klokken 10.00 myldret 
det av fargerike gummistøvler og gule 
reflex-vester på et plantefelt ved Koto, 
i skogen til Reidar Kaabbel. Samtlige 
4.klassinger i Våler var klare for plantedag 
og natursti og mye læring, i en litt fuktig og 
værmessig noe utrygg maidag.



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

Våler sangkor har 160 års jubileum i år 
og er Norges eldste kor.

I den anledning skal vi feire dette på flere 
måter, vi reiser til Tallin på en langhelg 
i slutten av september og 6. november 
skal vi ha en konsert på Bøndernes hus i 
Svinndal.

Konserten blir med Våler sangkor, solist 
Bjørnar Spydevold og musikere; Øystein 
Lindberg på piano, Simen Nymark på 
bassgitar, Sigurd Bugten på trombone og 
Ole jørgen Hannestad på slagverk.
Inger Thinn skal være konfransier, og 
skal lede oss gjennom den musikalske 
reisen.

En musikalsk reise fra 1850 til 2010

Så dere er alle velkommen til konsert 
på bøndenes hus i Svinndal den 6. 
november kl 16.00!

Hilsen Alle oss i Våler sangkor,  vi gleder 
oss masse.

160 år med sang og 
musikk!



GRAVMONUMENTER

MOSS STENHUGGERI
Jens Dahlbom & Sønn
Jutulveien 2 v/Tigerplassen, 1534 Moss
Tlf.: 69 25 73 72 Priv.: 69 27 33 49
Fax: 69 25 40 25 Mobil: 920 92 410

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.

Den første bispevisitas 
etter andre verdenskrig 
var i Våler prestegjeld 8. 
til 11. mai i 1952. Det var 
Johannes Smemo som var 
biskop i Oslo bispedømme 
på den tiden, og Østfold 
hørte til Oslo bispedømme. 
Det startet torsdag 
den 8. med møte med 
menighetsrådene. Dagen 
etter var det skolebesøk 
og så kontorvisitas på 
prestekontoret. Lørdag 
var det barnegudstjeneste 
med påfølgende samtaler 
med foreldre og lærere. 
Og søndag var det 
visitasgudstjeneste i Våler 
kirke. På ettermiddagen 
var det menighetsfest på 
Solvang.

Det var meningen at 
biskop Eivind Bergrav 
skulle hatt visitas i Våler i 
desember 1950, men han 
ble syk og programmet 

Bildet er tatt 11. mai utenfor Solvang.  
F.v. Hans Strømnes, C.A.Grydeland fra Hobøl, 
lærer Ivar Hauge, Veidal skole, lærer Dagmar 
Iversby, Botner skole, Dagny Hauge, Våler 
menighetsråd, biskop J. Smemo, lærer Borghild 
Tolfsby, Kirkebygden skole, Fru Smemo, biskopens 
sekretær, fru Atterås, sogneprest Atterås i Våler, 
prost Anton Sverdrup i Vestre Borarsyssel prosti.

måtte forandres. Før krigen 
hadde biskop Lunde hatt 
visitas i Våler i 1936. Da har 
konfirmanter fra 1936 fortalt at 
de måtte stå på kirkegulvet for 
biskopen.

Den første bispevisitas som 
vi har skriftelige opplysninger 
om skjedde våren 1397. Det 
var biskop Eistein som besøkte 
Våler prestegjeld med hele sitt 
følge.

Da Våler kirke ble vigslet en 
gang rundt 1180/90 var det 
trolig baglerbispen Niklas 
som var i Våler. Det var på 
en av Mariadagene, 25.mars, 
15.august eller 8.sptember.

Da den nye Svinndal kirke 
ble vigslet den 17. desember 
i 1856 var det biskop Jens 
Laurits Arup som besøkte 
prestegjeldet og vigslet kirken 
til sitt rette bruk.

Ivar J. Hauge.

Bispevisitas i gamledager.

TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 24. 
oktober:
PÅ FLUKT FRA KRIG

Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe dem 
som har alle odds mot seg. Om lag 42 
millioner mennesker er i dag på flukt 
på grunn av krig og konflikt. Halvparten 
er barn og ungdom. Pengene fra årets 
aksjon skal gå til hjelp og beskyttelse for 
mennesker på flukt. 

Et menneske på flukt trenger de mest 
elementære ting for å overleve. Mat, 
vann, et sted å sove. Men det er også 

viktig å bidra med annen type hjelp. 
Skolegang til barna, juridisk hjelp og 
at noen taler deres sak; i hjemlandet 
og internasjonalt. Flyktninghjelpen 
gjør alle disse tingene.

Flyktninghjelpen driver flyktningleirer 
med flere tusen mennesker. De deler 
ut telt og setter opp midlertidige hus. 
De gir skolegang til 100.000 barn. 
De deler ut mat, vann og såkorn til 
millioner av mennesker hvert år. De 
hjelper hjemvendte flyktninger å få 
tilbake hus, eiendom og arbeid. 

Nødhjelp i en ny virkelighet
Menneskene Flyktninghjelpen hjelper 
befinner seg i noen av verdens 
farligste områder, som Afghanistan, 
Somalia og DR Kongo. De trenger 

hjelp og beskyttelse fra krigsher-
jingene. Å nå frem med hjelpen 
er svært utfordrende. Flyktning-
hjelpen har blitt eksperter på 
å få hjelpen fram der få andre 
kommer til med nødhjelp. De 
opererer som en nøytral aktør og 
deres mål er å hjelpe sivilbefol-
kningen. 

De fleste av Flyktninghjelpens 
2600 medarbeidere er lokalt 
ansatte. Flyktninghjelpen har 
prosjekter i rundt 20 land i Afrika, 
Asia, Amerika og Europa. Alle 
prosjektene styres direkte fra 
et lite og effektivt hovedkon-
tor i Oslo. Flyktninghjelpen 
samarbeider nært med FN og 
andre organisasjoner, både ute 

i verden og i Norge. Utenfor Norge 
er Flyktninghjelpen kjent som NRC 
(Norwegian Refugee Council). 

Verdens største dugnad
TV-aksjonen har vært gjennomført 
hver eneste høst siden 1974 og er 
blitt en institusjon og en tradisjon i 
Norge. Aksjonen er verdens største 
innsamlingsaksjon målt i innsamlede 
midler per hode og antall deltakere. 
Hvert år jobber 7000 frivillige landet 
over med organiseringen av innsam-
lingen i sin kommune. Målet er at 
100.000 bøssebærer skal besøke 
husstander i Norge i løpet av to timer 
denne søndagen i oktober. 

TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 
arrangeres 24. oktober 2010. 



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

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

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

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET
Etabl. 1976

Byggmester
Ulf Johannessen

KVALITETSBYGG
TØMRER - ASBEST - BETONGARBEIDE

Bjerkeli
1591 Sperrebotn

Tel./Fax. 69 28 81 18
Mobil 907 29 616

Vi freser bedre enn din katt!
 

Fresemasse / oppmalt asfalt selges. 
Ypperlig til bruk på gårdsveier o.l.

Vadbakken 6, 1592 Våler
Tlf. 69 28 99 01 - Mob. 90 01 33 93

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: winnie@tele2.no

TOMTER TIL SALGS 
PÅ FOLKESTAD

Prisantydning: fra kr. 420.000
Tomtestørrelse: ca. 1 mål

Prospekt over tomtene kan fåes ved  
henvendelse til: 
Kontor tlf.  69 28 99 33. kl 9-15
Ved interesse så ta kontakt for visning på 
Mobil  tlf.  90 51 90 95 / 97 77 69 57 

Knut Bjerke
Entreprenør A.s

 
Postboks 3, 1592 Våler Telefon: 69 28 99 33
Telefaks: 69 28 98 39 Mobil: 90 51 90 95
Epost: til: firmapost@knutbjerke-entreprenor.no
Hjemmeside:  http://www.knutbjerke-entreprenor.no
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Spar Svinndal 
Post i butikk.

Mandag – fredag  08.00 - 20.00
Lørdag  08.00 – 18.00

Tlf. nr.     69 28 61 75
Telefax    69 28 61 74

E-post    spar.svinndal@ngbutikk.net

Spar Folkestad
Post i butikk.

Mandag – fredag  09.00  - 20.00
Lørdag  09.00 – 18.00

Tlf. nr.   69 28 72 00
Telefax  69 28 74 09

E-post    spar.folkestad@ngbutikk.net

Spar Sperrebotn
Vi lager snitter, spekemat, koldtbord.

Mandag – fredag  09.00 – 20.00
Lørdag  09.00 – 18.00

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

Velkommen til Kirken

Gudstjenesteliste 
Våler Kirke

Sv

in
ndal Kirke

Klipp ut og heng listen 
på kjøleskapet, så har 
du oversikten!

Dato Tid Sted Type 
tjeneste 

Dagens navn Tema Offerformål  Annet

“Åpen kirke”
På  ferier i utlandet har jeg, Trond Gustavsen, 
besøkt mange kirkebygninger. Ren nysgjerrighet 
har gjort at jeg har gått inn og snust inn atmosfæren 
i store kjente katedraler og små enkle kapeller. 
Særlig katolske kirkebygg har ofte en en atmosfære 
av nærhet og intensitet - som jeg har savnet 
her i Norge. Jeg tror nok vi tømte ut barnet med 
vaskevannet - da kirkereformasjonen ble innført  i 
1537. (Alt katolsk skulle bort. Kirkene skulle renses 
for alt synlig/syndig gammelt pave-krimskrams).

Personlig synes jeg den subjektive opplevelsen 
av trygghet og ro som jeg møter i  de gamle 
kirkebyggene -også i Norge- er verdifull.   I dag står 
den i kontrast til det hektisket livet utenfor - som jeg 
synes kan være stressende, støyende og slitsom.     
Jeg  møter ofte folk som synes at hverdagen er full 
av mas og  krav. Det blir alt for lite tid til pauser, tid til 
å roe ned og lade batteriene.

Menighetsrådene i Svinndal og Våler har et til bud 
til folk i kommunen : Ta en tur innom kirken en 
ettermiddag. Du kan få benytte kirkerommet til en 

liten hvil , en mellomlanding. Det 
vil ikke være gudstjeneste, men lav rolig 
CD-musikk og levende lys. Her kan du oppleve historikk 
og fred. Du kan få ro til å meditere .Om du er aktiv 
kirkegjenger eller ikke - har ingen betydning. Tilbudet 
står der - gjør hva du vil med det.

Rent organisatorisk: Tilbudet “Åpen kirke” er en 
prøve-ordning. Vi vil åpne kirkene på de samme 
dagene som det har vært formiddags-gudstjeneste. En 
ansvarlig fra menighetsrådene vil være diskret til stede.   
Velkommene fra klokken 1700-1900;
Svinndal Kirke: 3/10, 31/10 og 21/11
Våler Kirke: 10/10, 07/11 og 28/11.
Se ellers oppslag i kommunen .

                           Du er velkommen!
                                                                               

For menighetsrådet i Svinndal 
-    Odd Kjernsrød     - leder. (99576176)

                                                                                
For menighetsrådet i Våler       

-    Trond Gustavsen   - leder. (48063989)

19/09 11:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste 17. søn e pinse  
 

Høstens oppstandelsesdag Kateketfondet 4 års bok. Godt Nytt. Svin-
ndaluka. Auksjon

26/09 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste 18. søn e pinse Søndagsskolen 4 års bok. Høsttakkefest
26/09 19:00 Svinndal kirke Kveldsbønn 18. søn e pinse Orgelfondet Høsttakkefest. 4H. 

Bygde kvinnelaget. Kaffe 
klokkergården

03/10 11:00 Svinndal kirke Høymesse 19. søn e pinse Hva skal jeg gjøre for å 
arve evig liv?

Menigheten Nattverd. Høstferie

10/10 11:00 Våler kirke Høymesse 20. søn e pinse Regnbuen og Noah-pakten Menigheten Nattverd. Høstferie
12/10 19:00 Helse- og 

sosialsenteret
Menighetsrådsmøte

13/10 19:00 Svinndal skole Menighetsrådsmøte
17/10 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste 21. søn e pinse " La de små barna komme 

til meg. “ 
Kateketfondet

17/10 18:00 Svinndal kirke Konsert
24/10 11:00 Våler kirke Familiegudstjeneste 22. søn e pinse " Kom til meg alle dere som 

strever. “
Kateketfondet 6 års fasen. TV aksjon

31/10 11:00 Svinndal kirke Gudstjeneste Bots- og bededag " Kjemp for å komme 
inn…..”

Menigheten

07/11 11:00 Våler kirke Gudstjeneste Allehelgensdag Salt og lys Menigheten Pårørende innbys. 
Jeløykameratene

07/11 19:00 Svinndal kirke Kveldsmesse Allehelgensdag Salt og lys Menigheten Pårørende innbys. Nattverd
14/11 11:00 Våler kirke Høymesse 25. søn e pinse Søndag for de forfulgte Norsk Misjon i Øst Nattverd
21/11 11:00 Svinndal kirke Familiegudstjeneste  Domssøndagen Kateketfondet Kateketfondet Bibler til 5. klassinger
 21/11         18.00 Våler kirke Skaporgelkonsert           

Følg med i gudstjenestelisten i Moss Avis for eventuelle endringer. 

Svinndal:
Anne Britt Kristiansen  
tlf. 69 79 50 07
Randi og Jon Rønning  
tlf. 97 54 41 92

Velkommen til  
søndagsskolen!

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.


