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JUBILEUMSBILDE BYEN VÅR 25 ÅR
Vi er stolte av å kunne presentere vårt
kunstprosjekt i samarbeid med Elena
Abessinova. På neste side kan du se bildet
med Byen Vår-aktiviteter og kjente
elementer fra Kongsvinger.Vi håper
mange vil kjøpe bildet, enten til seg
selv eller som et hyggelig julegaveminne til uteboende venner og kjente.
POLITIKK OG SPARETILTAK
Etter valget ser vi nå at de ulike kommunestyrene i regionen er satt og har startet
på det vanskelige arbeidet. Det er flere
ulike konstellasjoner og samarbeidsformer
på tvers av partier, enn vi noen gang har
sett før. Dette vasker egentlig ut mye av
partipolitikken på lokalplan og er en utvikling i tiden. Men det bør ikke være
noe problem, når hovedformålet er å gjøre
en best mulig jobb for egen kommune.
Verst er det i Våler, som også har meldt
seg ut av Kongsvingerregionen – mot
Elverum – der de nå slokker gatelyset om
natta for å spare penger! Etter min mening
ett av de mest tankeløse sparetiltakene
som finnes. Da er det liksom «sløkkt»!
SYKEFRAVÆR
Utfordringen til kommunene blir å tenke
investeringer og inntektsøkning – ikke
bare kostnadskutt. Det blir ingen utvikling
av slikt. Gjennomsnittsalderen øker og
det tas penger fra skole til eldreomsorg.
Alle ser hvilken vei det bærer. Hvis vi
ser på sykefraværet i kommunene, er det
enorme summer å hente. I Kongsvinger
kommune opplever man nå det høyeste
sykefraværet på mange år. Stadig om-

BYEN VÅR KONGSVINGER
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 66 10
info@byen-var.no
www.byen-var.no
organisering krever sitt, og effektivisering
må balanseres mot gevinsten av å ha forutsigbare og gode arbeidsforhold for de
ansatte. Det må investeres i de ansatte.
Trivsel på jobben. Folkehelse. Få folk i
trening. Sykefraværet koster Kongsvinger
kommune 70 millioner kroner i året!
Her ligger løsningen i forhold til de
40 millionene man skal spare de neste
tre årene.

Åpningstid:
Hverdager kl. 9.00-15.00
Våre hovedsamarbeidspartnere:

Kongsvinger
Kommune

VISDOMSORD
Når man blir gammel, oppdager man at
det ikke er en selv som styrer fremtiden,
men fremtiden som styrer deg.
JULEARRANGEMENT
Det har vel aldri vært så mange kulturelle
juletilbud i Kongsvinger noen gang.
Sjekk ut alle konsertene i Vinger kirke
og juleshowene i Rådhus-Teatret. Plukk
deg ut minst to stykker du bestemmer
deg for å gå på. I tillegg selvsagt til
Julegateåpningen eller Julemarkedet i
Øvrebyen.

En riktig god førjulstid
til dere alle.
Uno Arnesen, leder Byen Vår

STØTTEMEDLEMSKAP 2020
Vi ber om ditt støttemedlemskap til Byen Vår,
kr 250,-. VIPPS 115872.
Da kan du også be om å bli lagt til vår
Facebookside for nyheter, konkurranser etc.

Årsmedlemskap i Byen Vår
Konto 1840.16.29900
Vipps 115872
Privatmedlemmer kr 250,Foreninger kr 500,Virksomheter kr 2.000,Ansvarlig utgiver:
Byen Vår Kongsvinger
Redaksjon:
Uno Arnesen, Marvel Sørensen,
og Wenche Walla
Markedsrådgiver:
Torill O. Luijbregts, tlf. 906 78 407
torill@byen-var.no
Kongsvingerguiden blir
distribuert til alle husstander
og virksomheter i Kongsvinger
Opplag: 10 000

Du kan støtte Byen Vår ved å gi Norsk Tipping vårt foretaksnummer
976730070. 7% av det du tipper for, vil gå til Byen Vår.
Dette bidraget vil være med på å styrke arrangementene våre.
Takk til alle som støtter oss via Grasrotandelen. Dette er en fin
måte å bidra på og betyr mye for Byen Vår.
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Design og layout: Kurér Grafisk AS
Trykk: Vinger og Glåmdal Trykkeri AS

Kunstprosjekt Byen Vår 25 år – ferdig
Kunstprosjekt Byen Vår 25 år – ferdig

«Bildet er
dedikert
til
«Bildet
er dedikert
til

Byen Vår
Kongsvinger.
Byen
Vår Kongsvinger.
Den komplekse
og tid-og
Den komplekse

krevende
sammensetningen
tidkrevende

sammensetningen
og
og komposisjonen
av bildet

av bildet
er laget komposisjonen
med høy profeer Vi
laget
høy
sjonalitet.
fårmed
oppleve

profesjonalitet.
byen som
vakker, gladVi får
oppleve byen som
og morsom.»
vakker, glad og
morsom.»
Kunster
Elena Abessinova
Kunster Elena

Abessinova

Hvis du leter godt, så finner du mange spennende og morsomme elementer
og arrangementer fra Kongsvinger generelt og Byen Vår spesielt. Et unikt bilde
du leter godt,
så finner
du mange
og morsomme
elementer og
fra av de
iHvis
begrenset
opplag.
Bildet
har spennende
blitt til underveis
i prosessen
ogarrangementer
fraviker noen
Kongsvinger generelt
og Byen
Vår spesielt.
Et unikt bilde
i begrenset opplag.
opprinnelige
planene.
Dette
er praktiske
og kunstneriske
vurderinger som er gjort
for har
å fåblitt
sluttproduktet
best mulig.
Vi har
endt opp planene.
med etDette
mererfargerikt
Bildet
til underveis i prosessen
og fraviker
noenderfor
av de opprinnelige
praktiske og
kunstneriske vurderinger som
er gjort
å fåmer
sluttproduktet
best mulig.
Vi har derfor endt opp med et mer
bilde
fraforen
gjenkjennelig
vinkel.
fargerikt bilde fra en mer gjenkjennelig vinkel.

Elena
Abessinova
er bosatt i Kongsvinger, men er
Kunstner: Elena Abessinova
Elena Abessinova er
bosatt
i
Kunstner: Elena Abessinova
opprinnelig
fra
Kiev,
Ukraina, hvor hun tok sin
Oppdragsgiver: Byen Vår KongsvingerKongsvinger, men er opprinnelig
Oppdragsgiver: Byen Vår Kongsvinger
kunstutdannelse. Hun har arbeidet 18 år i Sveits
Størrelse: 30 x 42 cm + ramme
fra Kiev, Ukraina, hvor
hunflyttet
tok til Norge i 2008. Elena har deltatt
Størrelse: 30 x 42 cm + ramme
før hun
Opplag:
100
stk.
nummererte
og
signerte
sin kunstutdannelse.
har internasjonale utstillinger i Europa,
påHun
en rekke
Opplag: 100 stk. nummererte
arbeidet 18 år i Sveits
før
hun
Pris:ogKrsignerte
2 890 ferdig innrammet
Japan og USA. Hun har også illustrert flere
bøker.
flyttet
til
Norge
i
2008.
ElenaBilde
har Elena
Kr
2
500
uten
ramme
Pris: Kr 2 890 ferdig innrammet
deltatt
på
en
rekke
internasjonale
Kr 2 500 uten ramme
utstillinger i Europa, Japan og USA.
Kan kjøpes og hentes hos Byen Vår i Storgata
1 også
etterillustrert
mandagflere
9. desember
Hun har
bøker.
Forhåndsbetalte bilder kan tilkjøres fraktfritt innenfor Kongsvinger sentrum
-----------------------------kupong»…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja, jeg vil gjerne kjøpe et eksemplar av Jubileumsbildet Byen Vår 25 år
Navn:………………………………………………………………….………….………….………….………….………….…
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………….…
Betalinger gjort til konto 1840.16.29900 (

)

eller VIPPSET til 115872 (

) sett kryss

Evt. faktura til firma:……………………………………………………………………………………………………….
Kupongen sendes Byen Vår, Storgata 1, 2212 Kongsvinger eller skannes til e-post info@byen-var.no eller mobil 476 53 980
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Julegateåpning
i Kongsvinger, torsdag 28. november 2019

Kl. 16:15

Nissefølge drar fra Holt. Rute Tajevegen,
Anna Qvams veg, Holtvegen, Jernbanegata.

GÅGATA AMFI
Kl. 16:15 Nissedans v/JUMP
Kl. 16:30 Nisseshow m/nissefar og musikknissen.
Nissebarn fra Scene U
EPA
Kl. 17:00
Kl. 17:15
Kl. 17:30

Glommasvingen Janitsjar/
Kongsvinger skolekorps spiller v/Europris
Glommasvingen Janitsjar/
Kongsvinger skolekorps spiller på Epa
Nisseshow m/ nissefar, musikknissen
og nissebarna

KONGSSENTERET VEST
KL. 18:10 Nissene underholder
og hilser på barna
KONGSSENTERET
Kl. 18:15 Glommasvingen Janitsjar/
Kongsvinger skolekorps spiller
Kl. 18:30 Stort nisseshow m/nissefar
og musikknissen

Senternissene deler ut poser
til barna etter alle showene

Husk Julemarkedet i Øvrebyen lørdag 30. november kl. 11.00-16.00

Julemarkedet i Øvrebyen
LØRDAG 30. NOVEMBER 2019 • KL. 11.00-16.00

Mange koselige salgsboder i gatene • Salgsboder og kafé på Kvinnemuseet og i Aamodtgården • Hesteskyss i gatene
Kvinnemuseet og Kongsvinger museum, Gyldenborg er åpne • Krudt, Frøken Herdahl, Fru Balchens og Kafé Bohem er åpne
Kongsvinger Kunstforening har medlemsutstilling i Aamodtgården • Varmestue i Stallen i Hultgrengården

Kl. 11.30

Juledanseoppvisning med Jump

Kl. 12.00

Drum Ladies spiller

Kl. 12.00 –
15.00

Juleverksted i Herdahlssalen

Kl. 12.30

Nissen kommer

Kl. 13.00–
15.00

”Dagnys jul” – lag gammeldags juletrepynt på Kvinnemuseet
Nisselueverksted” på Kongsvinger museum, Gyldenborg

Kl. 13.00

Minikino på Kongsvinger museum. Gyldenborg – Amalies jul, del 1

Kl. 13.30

Minikino på Kongsvinger museum, Gyldenborg – Amalies jul, del 2

Kl. 14.00

Nisselesing i Stallen i Hultgrengården

Kl. 15.00

Gang rundt juletreet på Kvinnemuseet, Berit Billingsø spiller

4

KOM OG OPPLEV KOSELIG
JULESTEMNING - I GATENE,
I HUSENE OG PÅ MUSEENE!
GRATIS INNGANG
VELKOMMEN!
Følg julemarkedet på

Julegaven
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After Work 5. desember
Torsdag 5. desember arrangerer
Byen Vår og Regionrådet "Førjulsafterwork" på Telegrafen. Dette er
en sosial og uformell arena hvor
næringsliv, kommuner, offentlige foretak, akademia, reiseliv mm kan bli
bedre kjent med hverandre og alle de
spennende arbeidsstedene i regionen.

Årets
Servicepris

Kl. 16.00 Mulighet for en
matbit - forhåndsbestemt rett.
Påmelding til info@byen-var.no
Kl. 17.00 Faglig innslag etterfulgt av
hyggelig sosialt samvær utover kvelden.
Du kan også melde deg på via
Facebookarrangementet.

Loveshack til
Norges Største Reunion

Det er igjen tid for å kåre den butikken i Kongsvinger som aller mest fortjener Årets Servicepris. Siden 2006
har Glåmdalen og Byen Vår hatt denne kåringen. Og det er du som kunde
som bestemmer. Seks nominerte
kandidater vil offentliggjøres rett før
jul og stemmesedlene ligger ute til 10.
januar. Det kommer stemmekupong i
neste utgave av Kongsvingerguiden.
Husker du Cupfinalefesten? Husker
du Festningskonserten? Husker du
trøkket når Loveshack drar til med
låtene du danset til og kan teksten
til? Den første helgen i februar blir
det After Ski FØR Vinterfestivalen
søndag. Billetter er allerede i salg.
Lørdag 1. februar skal du invitere
alle uteboende du kjenner og bli

Frelsesarmeens Julegryte
Fredag 29. november starter Julegryteaksjonen i Kongsvinger.
De som kan ha mulighet for å hjelpe Frelsesarmeen med vakter
ved gryta, vennligst ring 40 40 61 21 eller 95 70 42 90
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med på den store samlingen i
Kongsvingerhallen på kvelden. Her
blir det underholdning, intervjuer,
mingling, gamle kjente og da
Loveshack fra scenen før vi tusler
hjem og gjør klar akebrettet.
Du kan lese mer om Norges Største
Reunion på kongsvingerregionen.no
samt arrangementets facebookside.

Specsavers Kongsvinger
Telefon 62 88 29 99
Brugata 8
Bestill synsundersøkelse på specsavers.no
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Smerter under hælen?
Magnet
Oppladb
Oppladbar,
trådløs overmadrass
og stille
og stillegående.
Hælspore?
•
Bedre hverdag starter hos Banda
Heel Spur såle
smerte - bedre søvn - myke
En kjede med over 50 butikker som formidler hjelpemidler på blåresept. muskler og ledd

-25%

Glåmdal Sjukepleie & Bandage
Str. 35-46
Kjøp madrass,
Farge: sort
en pute
kjøpe
Perfekt
høyhælte
Ved å ta til
en tur
innom Glåmdal Sjukepleie & Bandage, vil få
du oppdage
at her på
er det
kombimadras

-30 %
overmadrasse
2895,
-25%
-20 %

EPA, KONGSVINGER

SALG

Smerter
under
hælen? i angora fraMagnet
mange gavetips. Her er lekkert tøy
fra Ciso,
og ullundertøyet
Medima med
overmad
sko
og
støvletter
flottmed
motiv,
kan være at noen setter
pris på å få til jul.Pute
Ullundertøyet fra Maggy
er også
Hælspore?
• innersåle
sauepels
•
populært.
lett og behagelig.
HeelDet
Spurersåle
• god High
åpning,heels
enkel åsåle
ta på
verdi 995,smerte - bedre søv
• med praktisk borrelås

699,Veil 849,-

ANITA MED TØY FRA CISO

Perfekt til høyhælte
sko og støvletter
High heels såle

Årets julegave fra Tempur

Str. 35-46
riktig
Farge:pute
sort, lysbedrer
beige, rødsovestillingen

muskler og ledd

Kjøp madr
Gjelder
få en
pute 75
på

puter m.m.

Pute 90 cm bred
verdi 995,-

2

Varme føtter gir bedre s

G
•
sengesokker
i
angoraull
•
9
• puster og holder føttene tø
og
nattesøvnen
Smerter under hælen?
Magnet overmadrass
Årets julegave fr
•
med
antiskli
•
sitteog
støtteputer
gir
komfort
Hælspore?
•
• riktig pute bedrer s
-25%
Heel Spurog
såleminsker ubehag
smerte - bedre søvn - mykere
og nattesøvnen
Kvinner er opptatt av huden sin,
noe menn også skulle være, ikke sant?
A-krem er kommet for å bli. Den kan
også brukes som bodylotion, fotkrem
og på tørr hud for øvrig. Med andre
ord – den kan brukes til alt.

Perfekt til høyhælte
sko og støvletter
Derfor – ta turen til
High heels
såle
butikken på EPA!

-25%Kjøp madrass,
muskler og ledd

Pute
verdi 995,-
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Besøk vår nettbutikk:
www.banda.no/nettbutikk

Årets
frabedre
Tempur
Varmejulegave
føtter gir
søvn

Veil

2895,-

Gjelder 75, 80 og
90 cm bredde
Utvalget kan variere fra butikk til butikk

-og soveputer
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Den populære A-krem

28

få en pute på kjøpet

*gjelder ikke spesialmål
Gjelder alle sitte/støtte
Følg oss på
Facebook/bandakjeden

• sitte- og støttepute
og minsker ubehag

Prisene gjelder til 19.06.2016

Str

Prisene gjelder
tilVa17
Gjelder

Kun -og
hossove
B
www.banda.no/
Følg oss på
Mykt ullundertøy fra Maggy

Facebook/bandakjeden

Facebook/bandakjeden
Prisene gjelder til 24
Varme
føtter gir bedrewww.banda.no/nettbutikk
søvn

699,-

og uten
varmeå tarød
Farge:
lysenkel
beige,
• med
godsort,
åpning,
på

899,Veil 999,Enklere hverdag hos Bandakjeden
699,Magnet
Oppladbar, trådløs
Oppladbar,
trådløs overmadrass

med og uten varme
• 8 massasjehoder

bar, trådløs
Veil 849,egående.

899,-

• 8med
massasjehoder
praktisk borrelås Veil 999,-

Smerter under hælen?
Veil 849,-hos Bandakje
Pannebånd Enklere hverdag
Gi en julegave som varmer
Enklere
og stillegående.
Enklere hverdag
hverdag hos
hos Bandakjeden
Bandakjeden
Hælspore?
•• Pulsvarmere og pannebånd med 199,-og stillegående.
Veil 250,stjernemønster i angora/ull
Pannebånd
Heel
Spur
såle
Gi
en
julegave
som
•
Farge:
sort
Gi
en
julegave
som
varmer
smerte - bedre søvnvarmer
- mykere Pannebånd
Pannebånd
Gi en julegave som varmer
•
Størrelse:
one
size
•• Pulsvarmere
• PulsvarmerePulsvarmere
og pannebånd
med
199,199,Pulsvarmere og
og pannebånd
pannebånd med
med
199,(par)
muskler
og
ledd
Veil
250,stjernemønster
i
angora/ull
Veil 250,Landsdekkende
kjede
som
også
formidler
hjelpemidler
på
blå
resept.
stjernemønster
i
angora/ull
Veil 250,stjernemønster i angora/ull
199,-

ere

-25%

•• Farge:
Farge: sort
sort
•• Størrelse:
Størrelse: one
one size
size

• Farge: sort Veil 250,• Størrelse: one size Str. 35-46

JULEGAVETIPS
-30
%
sser*
drass sko og støvletter
overmadrasser*,
2895,High heels såle
-25%
-20
%
SALG
,,-er*,

Kjøp madrass,Pulsvarmere (par)
Farge: sort, lys beige, rød
t, lys beige, rød
199,699,• God åpning, enkel å ta på
199,199,få
en
pute
på
kjøpet
Enklere
hverdag
hos Bandakjeden
Perfekt til høyhælte
Veil 899,Veil
sauepels
Veil 250,250,Enklere
hverdag hos Bandakjeden • Innersåle medkombimadrasser*
et

sje,

Pulsvarmere
Pulsvarmere (par)
(par)

Stabil tøffel i ullfilt

Veil 250,Smerter under hælen?
• Praktisk borrelås
Magnet overmadrass
•Pute
Farge: sort, lys beige, rødPannebånd
Stabil
tøffel
ii ullfilt
Stabil
tøffelsauepels
ullfilt
Hælspore?
Gi en julegave som
varmerStabil tøffel
• innersåle
med
• i ullfilt
Pannebånd
enåpning,
julegave
som
varmer
•
Størrelse: 35-46
699,••GiGod
enkel
å
ta
på
699,God
åpning,
enkel
å
ta
på
•
Pulsvarmere
og
pannebånd
med
199,Pulsvarmere
og pannebånd
Veil
Heel Spur såle
• god åpning,
enkel
å ta på med
699,verdi 995,- mykere
• God åpning,smerte
enkel å -tabedre
på søvn
••• Innersåle
med
Veil 899,899,- 199,Innersåle
med sauepels
sauepels
Veil 250,Veil 250,- stjernemønster i angora/ull
stjernemønster
i
angora/ull
Veil
899,•• Praktisk
borrelås
• Innersåle med
sauepels
• med praktisk
borrelås
muskler
og ledd
borrelås
• Farge: sort
• Praktisk
Farge: sort

vn - mykere ••• Farge:
sort,
lys
beige,
Farge:
sort,one
lyssize
beige, rød
rød
699,Størrelse:
•• Størrelse:
Størrelse: 35-46
35-46

rass,
5,å kjøpet
80 og

dde

borrelåsi julegave
- gi• Praktisk
en Tempurpute
• Størrelse: one sizePUTEKRIG
Kjøp
•
Riktig
pute
bedrer
sovestillingen
•
Farge:
sort,
lys beige,
rød madrass,
Pulsvarmere (par)
Pulsvarmere (par)
Veil 849,Gjelder
80 og
pute 75,
på kjøpet
199,-Perfekt til høyhælteog nattesøvnen• Størrelse: 35-46få en
Veil 250,-

sko og støvletter
PUTEKRIG
-- gi
en
High heels såle
PUTEKRIG
gii ullfilt
en Tempurpute
Tempurpute ii julegave
julegave
Stabil tøffel

699,-

puter
199,- m.m.

• Våkn opp uthvilt og klar

Veil 250,-

Stabil tøffel i ullfilt

•• Riktig
pute
sovestillingen
pute bedrer
bedrer
• Riktig
God åpning,
enkel sovestillingen
å ta på
og
nattesøvnen
Veil 899,og
nattesøvnen
• Innersåle med sauepels
•• Våkn
opp
uthvilt
og
klar
Våkn
opp
uthvilt
og
klar
• Praktisk borrelås
Str. 35-46
• Farge: sort, lys beige, rød
Farge:
sort, lys beige, rød
• Størrelse: 35-46

90 cm bredde

Pute
-25%
verdi 995,-

2895,-

699,-Gjelder alle soveputer

• God åpning, enkel å ta på PUTEKRIG - gi en Tempurpute i julegave
Riktig
bedrer
sovestillingen
899,-pute
Vikingsalve -•Veil
beskytter
og pleier
huden
• Innersåle med sauepels
Gjelder 75, 80 og
og nattesøvnen
islandske urter
• Praktisk borrelås • Unik sammensetning
• Kan brukes på:
sår/tørr
hud,uthvilt og klar
•
Våkn
opp
90 cm bredde
• Farge: sort, lys beige, rød
eksem, kviser, innsektsbitt,
199,• Størrelse: 35-46 munnsår m.m.

Varme føtter gir bedre søvn

Årets julegave fra Tempur

2895,- • riktig pute bedrer
-25%
-25%sovestillingen

• sengesokker i angoraull
• puster og holder Veilføttene
tørre
og nattesøvnen
Gjelder alle soveputer
259,Smerter under hælen? Gjelder alle soveputerMagnet overmadrass
-25%
• Antiseptisk og lindrende Årets julegave fra Tempur
•
med antiskli
•Vikingsalve
sitteog
støtteputer
gir
komfort
søvnHælspore?
beskytter
og
pleier
huden
• For hele familien, også dyrene
60 ml
Vikingsalve - beskytter og pleier huden •
• riktig pute
bedrerallesovestillingen
Gjelder
soveputer
PUTEKRIG
- gi en Tempurpute
i julegave
•
Unik
sammensetning
islandske
urter
GjelderHeel
75, 80
og
-25%
•• Unik
sammensetning
islandske
urter
Spur
såle
smerte
bedre
søvn
mykere
ogbrukes
minsker
ubehag
Riktig
pute bedrer
sovestillingen
og nattesøvnen
•• Kan
på:
PUTEKRIG - gi en Tempurpute i julegave
Kan brukes
på: sår/tørr
sår/tørr hud,
hud,

og nattesøvnen
90 cm bredde eksem,
kviser, innsektsbitt,

ørre

• eksem,
Våkn oppkviser,
uthviltinnsektsbitt,
og klar
munnsår
m.m.
munnsår m.m.
•• Antiseptisk
Antiseptisk og
og lindrende
lindrende
Perfekt•• For
til
høyhælte
hele
familien,
For hele familien, også
også dyrene
dyrene

-25%Kjøp madrass,

Vikingsalve - beskytter og
Nåpleier
kan huden
du

muskler
ledd
• sitte- og støtteputer gir komfort
• Riktigogpute
bedrer sovestillingen
199,199,• Unik sammensetning islandske
bestilleurter
dine
og nattesøvnen
Veil 259,-

285,-25%

ubehag
• Kan brukesog
på:minsker
sår/tørr hud,
reseptvarer
-25% 60 ml få en pute på kjøpet eksem, kviser, innsektsbitt,
199,påVeil
banda.no
60 ml
370,munnsår m.m.
Gjelder alle soveputer
Veil
259,sko
og
støvletter
-25%
Pute
sovestillingen
•
Antiseptisk
og
lindrende
BANDA - OFFENTLIG GODKJENT HELSEFAGHANDEL
High heels
såle - beskytter og pleier huden verdiNå
kan
Vikingsalve
Nå995,kan du
du
• alle
Forsoveputer
hele
familien,
ogsåKampanjeprisene
dyrene gjelder til 24.12.2019
Følg oss
på
Besøk
vår nettbutikk:
Gjelder
60 ml
BANDA
- OFFENTLIG

ra Tempur

Veil 259,-

2895,-

Facebook/bandakjeden
www.banda.no
• Unik sammensetning islandske urter
bestille
dine
Str. S-XL
bestille
dine
GODKJENT
HELSEFAGHANDEL
• Kan brukes på: sår/tørr hud,
Vikingsalve - beskytter og pleier huden
reseptvarer
eksem,
innsektsbitt,
Gjelderislandske
75, 80 ogurter Prisene gjelder
*gjelder
ikkekviser,
spesialmål
til 17.09.2017
199,- reseptvarer
Nå kan du
Gjelder
alle sitte/støtte
• Unik sammensetning
munnsår m.m.
på
banda.no
Veil 259,- på
90
cm
bredde
banda.no
-og
soveputer
• Kan brukes på: sår/tørr hud,
bestille din
• Antiseptisk
og lindrende
Følg
oss
på
Facebook/bandakjeden
www.banda.no/nettbutikk
T
a
eksem,
kviser,
innsektsbitt,
Følg
oss
på
Besøk
vår
nettbutikk:
k
k
f
ortila24.12.2017
• For hele familien,
også dyrene
60 ml
BANDA
- OFFENTLIG
OFFENTLIG
GODKJENT
HELSEFAGHANDEL
t www.banda.no/nettbutikk
Facebook/bandakjeden
reseptvare
Facebook/bandakjeden
www.banda.no/nettbutikk
Prisene
gjelder
BANDA
GODKJENT
HELSEFAGHANDEL
d
munnsår
m.m.
u
handler
Varme
føtter gir bedre søvn Veil 259,Årets
fra Tempur
Varmejulegave
føtter
søvn
Følg oss på gir bedreBesøk
vår nettbutikk:
Kampanjeprisene gjelder til 24.12.2019

er gir komfort
g

85,-25%

l 370,-

Følg oss på

Vask 30°

Gjelder alle sitte/støtte
-og soveputer
Besøk vår nettbutikk:

Facebook/bandakjeden
www.banda.no
Facebook/bandakjeden
www.banda.no
• riktig
pute
bedrer
sovestillingen
sengesokker
i angoraull
nattesøvnen
• og
puster
og holder føttene tørre
og støtteputer gir komfort
med antiskli
fort • sitter. S-XL og minsker ubehag

gen

• Våkn opp uthvilt og klar

199,-

Kun hos Banda

gjelder til 24.12.2019
• Antiseptisk
og lindrende
på banda.n
lokalt
• Kampanjeprisene
sengesokker
i angoraull
Nå
kan
du
• Forog
hele
familien,
også dyrene
60 ml
• puster
holder
føttene
tørre
bestille
BANDA - OFFENTLIG GODKJENT HELSEFAGHAN
• med
antisklidine
Utvalg
Følg oss på
Besøk vår nettbutikk:

reseptvarer
på banda.no
Følg oss på

nettbutikk:
Kampanjeprisene gjelder til 24
Nå kanBesøk
duvår www.banda.no/nettbutikk
www.banda.no
variere fra butikk til butikk
Besøk vår nettbutikk:
bestille Utvalget
dine kanPrisene
-25%
%7.09.2017
gjelder til 19.06.2016
www.banda.no/nettbutikk
Facebook/bandakjeden
ask
30°
285,alle sitte/støtte
285,reseptvarer
BANDA - OFFENTLIG
GODKJENT
HELSEFAGHANDEL VeilUtvalget
TLF.:
62
81 97 90
370,- kan variere fra butikk til butikk.
Veil
370,eputer
oss på
Besøk vår nettbutikk:
Kampanjeprisene gjelder til 24.12.2019
Banda FølgFacebook/bandakjeden
på banda.no
www.banda.no

/nettbutikk
Besøk vår nettbutikk:

www.banda.no/nettbutikk Str. S-XL
4.12.2017

Følg oss på
Facebook/bandakjeden
Facebook/bandakjeden

Str. S-XL

BANDA - OFFENTLIG GODKJENT HELSEFAGHANDEL
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Sigvart Bolfoss Olsen

Brødbølfoss Kraftverk sto ferdig i 1920

Eidsiva og Hafslund
– RINGEN ER SLUTTET

Hafslund Aktieselskab ble konstituert 18. mars 1898 for å oppføre Hafslund Kraftstasjon
på Hafslund ved Sarpsfosen. Dette markerte starten på Hafslunds ekspansjon.
I Oslo skjedde det også mye på denne tiden. Christiania Elektricitetsværk ble etablert
i 1892 og et kraftverk i Maridalen sto ferdig noen år senere. I samme tidsepoke ble det
også planlagt å bygge et elektrisitetsverk på Austmarka – nærmere bestemt Brødbølfoss
Kraftverk. I Oslo jobbet en kar fra distriktet, Sigvart Bolfoss Olsen, som rådgivende
ingeniør innen Oslo Lysverker og utbygging av kraftverk. Han ble forespurt om å være
med på utbyggingen av Brødbølfoss. Denne sto ferdig i 1920.
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Hafslund Kraftverk (Wikipedia)

Oslo Lysverker skiftet navn til Oslo
Energi. I dag er dette E-CO Energi.
De kjøpte opp Hafslunds vannkraftproduksjon i 2017. Torill i Byen Vår
husker så vidt sin bestefar Sigvart. Han
fortalte stolt om hvorfor han flyttet fra
Oslo til Austmarka for å bygge kraftstasjon. Ringen er sluttet, og resten
er historie. Brødbølfoss eies av Eidsiva
som igjen har fusjonert med Hafslund.
Sammenslåing, men du kan ta det
med ro - som skjæra på tunet!
Du har kanskje hørt om fusjoneringen
mellom Eidsiva-konsernet og Hafslund
E-CO, og lurer på om dette vil påvirke
deg? Du kan ta det helt med ro, dette
vil ikke ha noe å si for deg og ditt
kundeforhold i Eidsiva Energi.
Oslo bystyre godkjente den 19. juni avtalen
om sammenslåing av Eidsiva konsernet og
Hafslund E-CO. Dette ble også behandlet
i generalforsamlingene 25. og 27. juni,
samt at myndighetene har godkjent fusjoneringen. Eidsiva overtar nettvirksomheten
til Hafslund E-CO, og blir 100 prosent eier
av nettselskapet, mens Eidsiva blir eier av
42,8 prosent av vannkraftvirksomheten
i Hafslund E-CO.
Hva betyr det for deg som kunde?
Som kunde hos Eidsiva Energi, berøres
du ikke av storfusjonen mellom Eidsivakonsernet og Hafslund E-CO. Alt er som
før. Du har fortsatt strøm fra Eidsiva.
Din strømavtale er fremdeles hos dem.
De handler inn strøm til deg som de
alltid har gjort, og de sørger for at vi
får nettleie på samme faktura. Har du
bestilt solcelleanlegg eller hjemmelader,

løper kontrakt og leveranse som normalt.
Eidsiva støtter selvsagt fortsatt kultur og
idrett i stort monn.
Nei, ingen har kjøpt opp Eidsiva
Det har kommet frem en del uriktig
informasjon rundt planene om sammenslåingen. Merk deg at det ikke er Hafslund
E-CO som har kjøpt opp Eidsivakonsernet. Om du blir oppringt av
useriøse selgere, eller hører dette på
annet vis, kan du slå deg til ro med at
dette ikke er riktig.

Hensikten med fusjonen
Hafslund E-CO og Eidsiva-konsernet
mener at større enheter er nødvendig for
å møte endringer som drives av myndighetskrav, ny teknologi og digitalisering.
For Eidsiva-konsernet har likevel det å
sikre arbeidsplasser i Innlandet og å styrke
fagmiljøene lokalt, vært det viktigste.
Sammenslåingen vil bidra til å sikre
arbeidsplasser lokalt ved at hovedkontoret
for landets største nettselskap vil ligge
på Hamar.Vannkraftmiljøet til Eidsiva
styrkes ytterligere, og skal fortsatt ligge
på Lillehammer. På Kongsvinger ligger
fortsatt Kundeservice.

DIN LOKALE
LEVERANDØR
AV STRØM OG
BREDBÅND

bonus på
u bruker

va Energi spare
strømavtaler,
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Fra v. kjøkkensjef Krzysztof Kubinski og innehaver Arnt R. Mikalsen

Vinger Hotell
KONGSVINGER

Generalen Restaurant på Vinger hotell er også for byens befolkning.
Hvorfor ikke innta et godt måltid i flotte omgivelser – med tøyservietter,
hyggelige servitører og en god atmosfære?
Kjøkkensjef Krzysztof Kubinski understreker at som kanskje den enste restauranten i byen - all maten blir laget fra
bunnen av, ja, til og med hamburgerbrødene blir bakt på stedet! Innehaver
Arnt R. Mikalsen vil også presisere at de
har gjort om baren slik at også deler av
den er en intim restaurant.
Nå forventes storinnrykk. Førjula er
julebord – enten det er et stort arrangement eller man er to eller fire personer
som vil nyte et godt måltid. Juletallerken,
pinnekjøtt og lutefisk står på menyen
(lutefisk forhåndsbestilles). Prisene er
også overkommelige. Her finner man
også private rom til små og store
arrangement. Alt kan tilpasses.
12

Enten det er et stort eller lite
arrangement, alt kan tilpasses.

Generalen Bar og Restaurant er vår intime a la carte restaurant.

Velkommen til
Vinger Hotell!
GÅ IKKE GLIPP AV GENERALEN RESTAURANT!
NYT ADVENTSTIDEN HOS OSS!
•
•
•

•
•

Rolige omgivelser – med muligheter for eget lite avlukke
med hvite duker og tøyservietter
Utsøkt meny
Opplev ditt eget lille julebord med smakfull julemat 		
– ribbe og pinnekjøtt m.m. (lutefisk bestilles på forhånd
grunnet forberedelser)
A la carte
Besøk Spa-avdelingen og oppvarmet basseng
– unn deg bobler og god mat

ÅPNINGSTIDER:
Hver dag fra kl.18.00. Kjøkkenet stenger kl. 21.30.
Restauranten/Baren til midnatt. Søndag på forespørsel.
Lunsj kan inntas hos oss, og hvorfor ikke en god frokost?

Tlf. 62 88 81 80 • www.vinger.no
Følg oss på Facebook og Instagram
for menyer og annen info.
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FK Butikken Norsenteret
KONGSVINGER

ALLE VEIER FØRER TIL FK BUTIKKEN PÅ NORSENTERET

Det er julemarkeder og juleutstillinger over alt nå i
adventstiden og fram mot jul. Hos FK Butikken kan man
nesten si at der har de julemarked hver dag i desember.
Det er reol på reol med julegavetips - og også pynt som
viser at høytiden nærmer seg.
Karoline Skaare har vært med på å sette
opp varene som relateres til jul, og her er
det mange flotte julegavetips. -Ja, her har
vi et stort utvalg og mange idéer som
kan pakkes inn og legges under juletreet, understreker Karoline.Vi venter
storinnrykk nå i desember. -Og alle vi
her er såpass serviceinnstilte at vi hjelper
kundene til et fornøyd valg, smiler
Karoline og legger til at de også har mye
flott julepynt – sånt som nisser, reinsdyr
og annet som kan gjøre hjemmet til et
julehus.
Karoline Skaare har mange julegavetips

Julestemning

14

3290,-

een Viking
dnøtter renset 4,8 kg

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

25,-

EN AV BYENS STØRSTE JULEBUTIKKER FINNER
motorsag MS 180
DU HOS OSS! STORT UTVALG I Stihl
JULEGAVER.
• Effekt 1,4 kW
• Bensindrevet
• Skjærelengde 35 cm
• Vekt 4,1
kg
Julegaven
• En kraftig fritidsmodell
til kjæledyret
• Stihl 2-Mix motor

SPAR 408,-

690,
1098,-

Brecom vakuumpakker VR100

• Bevar maten med vakuumpakking
• Sveisebredde: 28 cm
• Flere funksjoner og enkel i bruk

Muckboot Arctic Grip støvel
herre/dame modell
• 100% vanntett vinterstøvel
• Neopren med fleecefôr på innsiden
• Temp område +4° til –40° C

1899,-

SPAR 400,-

625 kg

5,-

•

Gaver for ham og henne

•

Gaver for barn

•

Gaver til kjæledyret

•

Flotte kranser

•

Vi har alt til julesteminingen

1290,
1690,Kom
innom
oss.
Vi h a r
priser
som p
asse
lomme r din
bok.

Espegard bålpanne, 60 cm

• Bålpanne i emaljert stål
Oppheng
for kaffekjeleTlf.: 62 88 84 40
Man -•fre
08.00 - 17.00
•
Oppsamlingskar
Lørdag
09.00 - 14.00 for aske
www.felleskjopet.no
• Grillrist i rustfritt stål

an. - fre. 08.00KONGSVINGER
- 17.00
Tlf.: 62 88SA
84 40
rdag
09.00 - 14.00
www.felleskjopet.no
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Ta bussen
til julehandelen
KONGSVINGER

Vi kjenner alle til julehandelen før jul og hva det innebærer av hygge, men også til tider litt stress.

Mange står i samme bilkø og har samme parkeringsutfordringer. Hvorfor ikke ta bussen,
og la bilen stå? Med buss må man planlegge litt mer, men hvis flere bruker bussen, blir køene
mindre og trafikken mer effektiv. Vårt budskap er: Ta buss når du kan og bil når du må.
Ved bruk av bussen kan man få et pusterom i hverdagen. Slipp å lete etter parkeringsplass og
bruk heller tiden til å sitte i en oppvarmet buss, etter en liten gåtur til og fra holdeplassen,
som det for øvrig er mye god folkehelse i.

Buss i
Kongsvingerregionen

Bybuss 83 Galterud –
Kongsvinger – Roverud
Høsten 2018 startet Hedmark Trafikk en
ny bybuss i Kongsvingerregionen som
skal gi beboerne i området GalterudKongsvinger-Roverud et bedre busstilbud.
Tidligere betjente linje 105 Roverud.
Da dette ble endret, så vi det hensiktsmessig og strekke den linjen som gikk
mellom Galterud og Kongsvinger enda
litt lenger slik at vi fikk en gjennomgående linje.

Bybussen kjører hver time fra kl. 06.30 –
18.00, mandag – fredag, og mellom
kl. 09.30 – 18.00 på lørdager. Dette
gir beboerne langs denne strekningen
mulighet til å komme seg til og fra aktiviteter, og andre ærend i Kongsvinger.

16

Gjentar suksessen med 10 kroner
på alle våre linjer – i desember
For å takke våre kunder for at de
reiser kollektivt, og samtidig ønske
kollektivreisende velkommen til
Innlandstrafikk fra 1.1.2020, kjører
vi en kampanje med 10 kroner på
alle linjer fra 14. desember og frem
til 31. desember. Vi håper dette gjør
det enda enklere for folk og la bilen
stå, og heller kjøre buss i ukene før
jul for å bidra til færre biler på vegen,
mindre kø og mindre parkeringskaos!
Enkelt å betale på bussen
Det er blitt enkelt å betale på bussen,
man kan bruke VISA eller du betaler
med mobil ved å laste ned vår app. På
mobil kan man også betale med VIPPS.
Kontant og betaling med Innlandskortet
er også mulig på bussen.

- Og husk, med familiebillett reiser
2 barn gratis i følge med en voksen.
Hedmark Trafikk håper befolkningen
i Kongsvinger benytter seg av bussen
i desember, og ønsker alle eksisterende
og nye kunder en riktig god jul!

Ta bussen når
du kan og bilen
når du må.
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Aasum Bil A/S
RASTA, KONGSVINGER

Innehaver Atle Aasum står inne for det han sier at her fikser vi det meste.
-Vi er her for alle, og vi kan utføre mye – fra å sveise ei jernrive til å ta på oss større
reparasjoner. Det virker som det er til oss folk kommer når det er noe de vil ha
fikset litt kjapt. Det er fullt trøkk her hele tiden.

Atle Aasum

Aasum Bil har holdt det gående i snart
27 år. Dette gjenspeiler seg i at det har
vært og fortsatt er, et behov for nettopp
denne type verksted. De er uavhengig
av bilmerke, og derfor kan de med rette
understreke at de kan ta alle typer biler
på sitt verksted. Og det er ikke så rent
lite det er snakk om. Her utføres alt fra
EU-kontroll til å finne ut hvorfor i all
verden det rakler bak på bilens høyre
side. Det er nettopp disse spørsmålene
som stadig dukker opp i tillegg til at
de tar vanlig service.
De som jobber hos Aasum Bil, er problemløsere – for å si det på godt norsk. -Det
er ikke mange ganger vi ikke har klart
å finne ut av ting, nei, understreker Atle.
De som jobber her, har mange års erfaring og kompetanse innen verkstedfaget.
Og som lærling Connie Sørpebøl understreker: Jeg har vært lærling her nå i over
ett år, og jeg får ikke fullrost de som
18

Connie Sørpebøl

jobber her. De hjelper meg hele tiden,
instruerer på en flott måte, og jeg blir
behandlet som en «av gutta». -At jeg fikk
komme hit som lærling, er jeg veldig
takknemlig for, smiler Connie.
Folkens, er det noe som skal gjøres på
bilen – eller noe annet småtteri - hos
Aasum Bil står de klare. Så, er det noe?

Kvalitet og service ... hver gang!

Det virker som det er
til oss folk kommer
når det er noe de vil
ha fikset litt kjapt.

Kvalitet og service ... hver gang!

Tlf.: 62 81 44 86
aasum@automester.no

www.aasumbil.no

gavetips
JULENS BESTE

INTRODUKSJONSTILBUD

SPAR 300,-

Diamantsmykke i 14 karat/585 hvitt gull
med diamant 0,05ct. w/si. XDP21105W

1698,Etter kampanje

1998,-

NYHET!

ØRERINGER
14 karat/585 gult gull
BGE18281.15

1298,-

ALLIANSERINGER
14 karat/ 585 hvitt eller
gult gull med 1, 3 eller 5
diamanter 1 diamant fra:

3498,-

KSP70993

498,-

698,-

BGR92065, BGR92064, BGR90074

1198,-

TILBUD

BEST

SPAR 200,-

SMYKKE
925 sølv med diamant,
tot. 0,005ct.w/p

RING
Ring i 9 karat/375 hvitt
eller gult gull. Pris per ring.

SELGERE

SMYKKE
9 karat/375 gult gull.
Jordkloden. BGP90147

898,-

GRAVERINGSPLATE
Smykke i 9 karat/375 gult gull.
Med diamant, tot. 0,005ct. w/si :1198,BGP90036.01, BGP90085

798,-

SMYKKESETT
925 sølv med cubic zirkonia. Øredobber: 148,Smykke 348,- BSE20361, KSP71261

398,- 496,-

149,GANT PARK AVENUE LADY
CASIO VINTAGE
Klokke til henne med gullfarget
Kul retroklokke med
meshlenke og mineralglass. 50m stoppeklokke, alarm og lys
A168WG-9EF
vannbeskyttet G128004

2498,-

Klikk & hent!

Bestill varer på nett, hent i butikk etter 2 timer

598,-

TRIWA-NEVIL
Unisexklokke med brun skinnrem og kronograf, 100m
vanntett TR-NEST114.CL010412

2295,-

Med forbehold om trykkfeil, prisendringer og utsolgt vare.

Hjelp oss å hjelpe!
Hvert solgte armbånd gir to
varme måltider til noen som
trenger det. Et samarbeid mellom
Bjørklund og Frelsesarméen.

Kongssenteret Tlf. 40 43 22 97 I www.bjorklund.no
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JULENAT T PRESENTERER

V
Julenatt

JØRN HOEL • LISA STOKKE • EMIL SOLLI-TANGEN

LISE MÆLAND • MUSIKERE: FRØYDIS GRORUD OG TROND LIEN

•

VELKOMMEN TIL VÅR TRADISJONSRIKE KONSERT I

VINGER KIRKE
LØRDAG 14. DESEMBER KL 21.00
BILLETTER PÅ TICKETMASTER.NO ELLER TELEFON 815 33 133
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Julenatt2019

Facebook.com/julenatt

www.julenatt.org

Finnskogen Kro og Motell
VELKOMMEN TIL OSS - STEDET SOM HAR DET MESTE!

November:
LØRDAG 30.:

FINNSKOGJUL
STORT JULEMARKED KL.11.00 -16.00
Her er det mange dyktige utstillere som
selger julegaver, julepynt, bakevarer,
fine glass, smykker, tresaker og div. lokale
matvarer, julenek, juletrær, kniver, klokker,
malerier, bøker og mengder av flotte
håndlagede ting.

Desember:
SØNDAG 1.:

JULEMARKED
fortsetter kl.11.00 – 16.00

SØNDAG 1.:

TENNING AV JULEGRAN.
Nissegrøt på kroa ca. kl. 17.30

SØNDAG 8.:

JULELUNSJ-BUFFET KL.13.00 -17.00 - KR 295,(pensjonister kr 250,-) Anbefaler bordbestilling

LØRDAG 14.:

NISSEPUB FRA KL.18.00
Vi serverer både god drikke og mat

TORSDAG 26.: DEN STORE JULEAUKSJONEN KL.12.00
Visning fra kl. 11.00

HOS OSS KAN DU SELVSAGT BESTILLE LUNSJ, MIDDAG
OG JULEBORD FOR DIN EGEN GRUPPE/FIRMA
Ta kontakt • Vi har garantert god mat, og vi har alle rettigheter.
Finnskogen Kro og Motell
Svullrya - 2256 Grue Finnskog
Tlf.: 901 75 084 - E-post: eva@finnskogen.no - www.finnskogen.no
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Kl.17:00 Strikkestund | Randevu

Kl.18:00 Gudstjeneste m/ nattverd |
Bjørn Øynes taler | Pinsekirken Filadelfia

Kl.17:00 Praise jul | Ungdom i Oppdrag | KMF |
Kongsvinger bedehus

Kl.19:00 Felleskristen bønn | Sammen for
Kongsvinger | Frelsesarmeen

Kl.17:00 Adventsmøte m/servering |
Frelsesarmeen

Kl.17:00 Julegrantenning | Nissen kommer,
og det blir servering på Samfunnshuset |
Lunderseter

Kl.14:00 Messe på polsk | Sta. Clara kirke

Kl.12:00-16:00 Juleåpent | Hestekjøring,
hopp i høyet, snekkerbod mm. | Salg av grøt og
kaker | pr. pers. kr.70,- som inkl. 1 heste-tur |
Klokkertunet Besøksgård

Kl.12:00-16:00 Jule- og medlemsutstilling |
Kongsvinger Kunstforening | Aamodtgården

Kl.11:00 Høymesse / kirkekaffe |
Sta. Clara kirke

Kl.11:00 Høymesse | Magnus Lindberg Jansvik |
Vinger kirke

SØNDAG 8.

Kl.22:30 Dans | Rune Johansen spiller |
Randevu

Kl.18:00 Julekonsert | Frelsesarmeen |
Rådhus-Teatret

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | Brandval Husflidslag | Vestnor, Østre Solørveg 1967

Kl.12:00-16:00 Jule- og medlemsutstilling |
Kongsvinger Kunstforening | Aamodtgården

Kl.11:00-15:00 Julemarked | Arr: Jobben/
Linken | Holt gård, Tajevegen 10

Kl.11:00-15:00 Brettspill | Terninglauget
inviterer | Kongsvinger bibliotek

Kl.11:00-14:00 Utsalg | Håndlagde produkter
| Kongsvinger husflidslag | Engens gate 1

Kl.10:00-15:00 Julemarked |
Gågata, Sentrum Syd

LØRDAG 7.

Kl.16:00-19:00 Likemenn HLF Kongsvinger
og Omegn |Salg av batterier og kaffeprat |
Brukerkontoret Sykehuset

Kl.09:00 Frokost | Frelsesarmeen

TIRSDAG 3.

Kl.19:00 Bønn i sentrum | KMF |
Kongsvinger bedehus

Kl.18:00-21:00 Åpent møte | Kaffespleis |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.18:00-19:30 LHL trim | Bli med |
Langeland skole

MANDAG 2.

Kl.18:00 Konfirmantenes lysmesse |
Brandval kirke

Kl.18:00 Lysmesse | Magnus Lindberg Jansvik |
Vinger kirke

Kl.17:00 Adventsmøte m/ servering |
Tema «Hva har du i huset?» | Frelsesarmeen

Kl.16:00 Lysmesse | Jona Lovisa Jonsdottir |
Austmarka kirke

Kl.12:00-16:00 Jule og - medlemsutstilling |
Kongsvinger Kunstforening | Aamodtgården

Kl.11:00 Adventsgudstjeneste | Speiderne
deltar | Wenche Walla spiller | Metodistkirken

Kl.11:00 Familiemesse / konfirmantundervisning | Sta. Clara kirke

Kl.11:00 Høymesse | Magnus Lindberg Jansvik
| Vinger kirke

SØNDAG 1.

Ønsketreet i Gågata til glede for barna er
åpent hele desember iht. handelsstandens
åpningstider

Kl.15:00 Gudstjeneste | Frelsesarmeen

Kl.16:00 Messe på engelsk / tagalog |
Sta. Clara kirke

Kl.19:00-23:00 Terningspill | Terninglauget
inviterer | Telegrafen Kongsvinger

Kl.19:00 Vi synger julen inn | Øystein Halling |
Vinger kirke

Kl.18:00 Vi synger julen inn | Bygdekoret og
Jona Lovisa Jonsdottir | Austmarka kirke

Kl.18:00 Vi synger julen inn | Servering av
gløgg og pepperkaker | Pinsekirken Filadelfia

ONSDAG 25.

Kl.21:00 Julemesse «Midnattsmesse» |
Sta. Clara kirke

Kl.16:30 Julefeiring | Påmelding tlf. 404 06 121 |
Frelsesarmeen

Kl.16:00 Julegudstjeneste | Øystein Halling |
Vinger kirke

Kl.16:00 Julegudstjeneste | Jona Lovisa
Jonsdottir | Austmarka kirke

Kl.14:30 Julegudstjeneste | Magnus Lindberg
Jansvik | Vinger kirke

Kl.14:00-18:00 Julemarked |
Gågata, Sentrum Syd

Kl.17:00 Adventsmøte m/servering |
Frelsesarmeen

Kl.13:00 Familiegudstjeneste | Magnus Lindberg
Jansvik | Vinger kirke

TIRSDAG 24. JULAFTEN

Kl.16:00 Lille juleaftensgudstjeneste | Jona
Lovisa Jonsdottir | Sang av Ingunn og Lasse |
Austbo | Austmarka

MANDAG 23.

Kl.14:00-18:00 Julemarked |
Gågata, Sentrum Syd

Kl.12:30 Messe på vietnamesisk |
Sta. Clara kirke

Kl.11:00 Høymesse / kirkekaffe |
Sta. Clara kirke

Kl.11:00 Høymesse | Vinger kirke

SØNDAG 22.

Kl.21:00 Dans | Sologan spiller | Randevu

Kl.17:00 Konsert «Vår jul» | Christian
Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal,
Gaute Ormåsen og Tine Thing Helseth |
Vinger kirke

Kl.11:00-15:00 Brettspill | Terninglauget
inviterer | Kongsvinger bibliotek

Arr. Kongsvinger kommune/Kongsbadet

Kl.18:00 Nyttårsgudstjeneste | Vinger kirke

Kl.16:00 Nyttårsgudstjeneste | Jona Lovisa
Jonsdottir | Austmarka kirke

Kl.12:00-02:00 Nyttårsaften på Randevu

TIRSDAG 31.

MANDAG 30.

Kl.21:00 Dans | Streaples spiller opp til dans |
Lunderseter Samfunnshus

Kl.18:00 Romjulskonsert | Jorunn Undheim,
Marit F. Welo og Ola Welo m. fl. | Vinger kirke

Kl.16:00 Juletrefest | Familieprogram m/
servering, pakker og tryllekunstner |
Frelsesarmeen

Kl.11:00 Høymesse | Øystein Halling |
Vinger kirke

Kl.11:00 Høymesse / kirkekaffe |
Sta. Clara kirke

SØNDAG 29.

Kl.22:00 Dans | Tone Wattum & Ralph Nilson
spiller | Randevu

Kl.21:00 Romjulsrock | Ron Jeremy Experience
& Electric Ladyland | Vinger Blues & Rock Club |
Glommengata 29

LØRDAG 28.

Kl.22:00 Dans | Tone Wattum & Ralph Nilson
spiller | Randevu

Kl.12:00-13:30 Møte | Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken, Engens gate 7

FREDAG 27.

Kl.12:00 Julens gudstjeneste | Felles i
Metodistkirken | Frelsesarmeen og Pinsekirken

Kl.11:00 Messe / kirkekaffe | Sta. Clara kirke

TORSDAG 26.

Mandager kl.09:00 - 10:00
Tirsdager kl.14:00 - 15:00
Onsdager kl.09:00 - 10:00

Tirsdag
Torsdag

kl. 09:00 - 09:45
kl. 09:00 - 9:45 og
kl. 10:00 - 10:45

VANNTRIM M/LHL
I KONGSBADET

VANNTRIM FOR ALLE
I KONGSBADET

Kl.12:00-16:00 Jule- og medlemsutstilling |
Kongsvinger Kunstforening | Aamodtgården

Kl.11:00 Høymesse / kirkekaffe |
Sta. Clara kirke

SØNDAG 15.

Kl.21:00 Konsert «Julenatt» | Jørn Hoel,
Lisa Stokke, Emil Solli-Tangen, Lisa Mæland,
Frøydis Grorud og Trond Lien | Vinger kirke

Kl.18:00 Jump juleshow 2019 | Rådhus-Teatret

Kl.15:00 Jump juleshow 2019 | Rådhus-Teatret

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | Brandval Husflidslag | Vestnor, Østre Solørveg 1967

Kl.12:00-16:00 Jule- og medlemsutstilling |
Kongsvinger Kunstforening | Aamodtgården

Kl.10:00-18:00 Julemarked |
Gågata, Sentrum Syd

LØRDAG 14.

Kl.12:00-13:30 Møte | Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken

FREDAG 13. LUCIADAGEN

Kl.19:00 Åpen Scene | Vinger Blues & Rock
Club | Gratis inngang | Glommengata 29

Det tas forbehold om endringer og ev. feil i oversikten. Arrangement i januar 2020 meldes
innen 6. desember på mail til Byen Vår. Tlf.: 62 81 66 10. E-post: info@byen-var.no

DET SKJER I

Tlf.nr. 62 83 42 60

Kl.10:00-18:00 Julemarked |
Gågata, Sentrum Syd

LØRDAG 21.

Kl.22:30 Dans | Kenneth & Vidar spiller |
Randevu

Kl.21:00 Julepub | Lunderseter Samfunnshus

Kl.18:00 Vi synger julen inn | Bevertning /
utlodning | Frelsesarmeen

Kl.12:00-13:30 Møte | Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken, Engens gate 7

FREDAG 20.

Kl.19:00-23:00 Terningspill | Terninglauget
inviterer | Telegrafen Kongsvinger

Kl.18:00-22:00 Ungdomsklubb |
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

Kl.18:00 Jul i Blåfjell | Juleforestilling for
hele familien | Rådhus-Teatret

TORSDAG 19.

Kl.19:00-20:30 Møte Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken, Engens gate 7

ONSDAG 18.

Kl.17:00 Strikkestund | Randevu

Kl.16:00-19:00 Likemenn HLF Kongsvinger
og Omegn | Salg av batterier og kaffeprat |
Brukerkontoret Sykehuset

Kl.14:00-18:00 Juleutdeling | etter innvilgede
søknader | Frelsesarmeen

TIRSDAG 17.

Kl.18:00-21:00 Åpent møte | Kaffespleis |
Brandval Husflidslag | Vestnor, Østre Solørveg 1967

MANDAG 16.

Brenna Gård og Egg
Brøderudvegen 763
2211 Kongsvinger
Tlf: 901 39 122 / 922 14 595

Brune egg fra frittgående høner

Hans Ording, tlf 92 21 45 95
Sertifisert opplæring: truck, maskiner og kran

Brune egg
fra Brenna

Kl.19:00 Julekonsert | Kommunekoret
Kommuneklang og sjukehuskoret Scalpella |
Gratiskonsert | Kongsvinger Bibliotek

Kl.19:00 «TRO OG TILHØRIGHET» | Samtaler
om åndelige og timelige spørsmål | Frelsesarmeen

Kl.18:00-22:00 Ungdomsklubb |
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

Kl.18:00 Vi synger jula inn med Bygdekoret |
Austbo | Austmarka

Kl.17:30-19:30 Treffpunkt | Arr. Kreftforeningen | Frivilligsentralen, Storgata 16

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne | Frelsesarmeen

TORSDAG 12.

Kl.21:00 Juleshow 2019 | Øivind Blunck,
Bettan, Reidun Sæther og Trond Nagell- Dahl |
Rådhus-Teatret

Kl.19:00-20:30 Møte Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.18:30 Juleshow 2019 | Øivind Blunck,
Bettan, Reidun Sæther og Trond Nagell- Dahl |
Rådhus-Teatret

ONSDAG 11.

Kl.19:30 Få den gode julestemningen |
Levi Henriksen i samtale med Elisabeth K.
Johansen | Kafe Bohem, Øvrebyen

Kl.18:00 Slektsgranskning |
Brandval Historielag | Bygdetunet Skineb

Kl.17:00 Strikkestund | Randevu

Kl.09:00 Julefrokost | Frelsesarmeen

TIRSDAG 10.

Kl.18:00-21:00 Åpent møte | Kaffespleis |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

MANDAG 9.

Kl.21:00 Konsert «Julegaven» | m/Trine Rein |
Vinger kirke

Vår kompetanse
– din trygghet!

Kl.19:00 SAMMEN ungdom | Frelsesarmeen

Kl.12:00-13:30 Møte | Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken, Engens gate 7

FREDAG 6.

Kl.19:00 Julekonsert | m/ Guren Hagen |
Vinger kirke

Kl.19:00 Juleshow | Blå Caps impro |
Kulturkollektivet | Rådhus-Teatret

Kl.18:00 «Den gode samtalen» |
Kongsvinger bibliotek

Kl.18:00 Sanitetens basar | Bygdekoret deltar |
Austmarka Samfunnshus

Kl.18:00 Juleavslutning | m/ Laila & gutta |
Afasiforbundet | Langelandhjemmet

Kl.18:00 Kveldsåpent på Skineb | Julegrøt |
Brandval Historielag | Bygdetunet Skineb

Kl.18:00-22:00 Ungdomsklubb |
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne | Frelsesarmeen

Kl.16:00-20:00 After-work | Arr: Regionrådet
for Kongsvingerregionen og Byen Vår | Telegrafen

Kl.10.30-12.00 Torsdagslunsj | Juleavslutning |
Arr: Klosser og Byen Vår | Sentrum vg skole

TORSDAG 5.

Kl.18:30 Undervisning og samtale |
Ola Tulluan taler | KMF | Kongsvinger bedehus

Kl.18:00 Julemarked-fest | Loddsalg, sang og
musikk | Frelsesarmeen

Kl.19:00-20:30 Møte Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.17:00 Tro og Lys | Mennesker med funksjonsnedsettelse, deres familie og venner |
Metodistkirken, Engens gate 7

ONSDAG 4.

GodJul!

Tlf.: 974 09 800 | e-post: kontakt@aktivbemanning.no

Storgata 26 (Nye Torget), 2212 Kongsvinger

om du ønsker å få hjelp til å komme i jobb, eller om
din bedrift trenger fleksible bemanningsløsninger

TA KONTAKT MED OSS

Ønsketreet i Gågata til glede for
barna er åpent hele desember iht.
handelsstandens åpningstider

Kl.19:00-20:30 Møte Kongsvinger AA-gruppe |
Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.13:00 Høymesse | Jona Lovisa Jonsdottir |
Austmarka kirke

Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste | Magnus Lindberg
Jansvik |Vinger kirke

Kl.11:00 Høymesse / kirkekaffe |
Sta. Clara kirke

Mona Nordøy og Patrik Giardino
Mona Nordøy er forhåpentligvis kjent
for de fleste på Kongsvinger. Hun er en
av landets beste fotografer og har hatt fotooppdrag over hele verden, men best trives
hun hjemme med familien og i studioet
sitt på Langeland.
USA – Here I come
For 20 år siden solgte hun leiligheten,
møblene, bilen og alt hun eide for å følge
drømmen da hun, som eneste norske,
kom inn på den prestisjefylte Art Center
Collage of Design i Los Angeles.
Mona forteller at det var en veldig tøff
utdannelse og lite sosialt i klassen. - Jeg
var den eneste norske og hadde lite kontakt
med de andre. Det var superambisiøse folk!
Men, så en dag i 2. semester åpnet det seg
en ny verden. Jeg spurte en fyr om noe,
og jeg hørte at han ikke var amerikansk.
– Where are you from? – I am from
Sweden, sa Patrik. - Jeg hadde fått en venn
for livet. Senere har jeg besøkt ham flere
ganger i USA, og vi har jobbet sammen
der på flere prosjekter.
Patrik Giardino er nå en av verdens
beste fotografer og også filmregissør.
Han arbeider med globale selskaper og
også innenfor Hollywoods filmbransje.

Da Mona ble sendt til Los Angeles for
noen år siden for å fotografere coveret på
den siste plata til musiker Beth Hart, var
Patrik med som Beths assistent og crew.
Kongsvinger – Here I come
For en måneds tid siden var det Patriks
tur til å besøke Mona. Han kom til Kongsvinger og var selvsagt invitert til å bo hos
henne, men han hadde sett bilder fra Mona
og Kongsvinger av et slott oppe på en
høyde og ville gjerne bo der og nyte
utsikten og skogen. Stedet er selvsagt
Kongsvinger festning.
Mona jobbet da med innspurten på sin
separatutstilling i forbindelse med Hans
Børli-jubileet, min barndoms skog. Patrik
fikk ideen om å lage en film om dette til
utstillingsåpningen. Mona booket modell
Ine Melby, og de jobbet i skogene i nærområdet i flere dager.
Kongsvinger – Amazing!
Selv om solgudene sviktet, var Patrik full
av lovord om Kongsvinger, naturen og ikke
minst Kongsvinger festning: Jeg elsket
skogen og småbyfølelsen. Kongsvinger er
vakker og godt bevart. Så rent og ryddig
i forhold til der jeg bor nå, Los Angeles,
der alt bare er kaos. Det var også nydelig

på Finnskogen – jeg ventet egentlig bare
på at trollene skulle dukke opp bak trærne!
Og Festningen. Amazing! Det blåste, regnet
og var mørkt – herlig for fotografering.
Fantastisk også at rommene under festningen var åpne så vi kunne gå rundt så
mye vi ville både natt og dag – det skapte
en utrolig spennende atmosfære. Sol har
jeg nok av til vanlig, så småregn og tåke
skapte bare en flott ramme. For meg var
denne byen som i et eventyr. Jeg håper
å kunne ta med meg familien å komme
tilbake en gang på vinteren for å oppleve
byen og skogen i enda en dimensjon.
Bildene til Mona kan du se på utstillingen
i Eidskog bibliotek på Skotterud hele
desember.
Alle bilder: Mona Nordøy

Patrik Giardino
Patrik Giardino’s passion for sports,
movement and action greatly informs
his work as a director and photographer.
Patrik’s affinity for sports combined
with his keen eye for movement,
cinematic composition and lighting,
inevitably led him to directing
commercials.
He’s brought his gift for telling inspiring and cinematic stories through
powerful imagery to some of the
biggest brands in the world, different
campaigns for Nike, Adidas, Fujitsu,
Oakley, Universal, New Balance,
Coca-Cola, BMW, US Army, Sony
Ericsson, Samsung, NFL and Amazon.
He has photographed and directed
some of the world’s biggest athletes
such as LeBron James, Michael Phelps,
Andy Murray and Cristiano Ronaldo.
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LITT AV HVERT

Kongsvinger husflidslag 40 år i 2019
I 1979 ble nåværende Kongsvinger
husflidslag stiftet og tilsluttet Hedmark
Husflidslag som igjen er tilsluttet Norges
Husflidslag. Men allerede i 1903 ble
HUSFLIDSFORENINGEN FOR
KONGSVINGER OG OMEGN
STIFTET.
Hensikten den gang var å sette i gang
husflidsskoler og opplæring i håndverksyrker. Det ble holdt kurs i skreddersøm,
snekkerfag, sko-lapping og veving. I 1956
ble dette laget oppløst. Da overtok skolevesenet opplæringen i yrkesrettede fag.
Husflidslagene har i årene 2019-2022
vedtatt satsingsområdet HOLDBART
som skal arbeide med bærekraft – hvordan
håndverk og materialkunnskap kan bidra
til å gjøre forbruket vårt mer bærekraftig,
mer Holdbart.
Rødliste
Norges Husflidslag har et prosjekt som
kalles Rødliste for husflidsteknikker,

AktivitetsTorget
trenger
støtte
For å utvikle
GRATIS Moro
Aktiviteter For
Alle og kjøpe
inn klatretårn
• http://
aktivitetstorg.
simplesite.com/
• Bankkonto:
1870.30.42593
• VIPPS: 540992

oftest bare kalt Rødliste. Det er en landsomfattende dugnad for å gi liv og vern
til gamle norske husflids- og håndverksteknikker, gjennom dokumentasjon og
videreføring av kunnskap og ferdigheter.
Med RØDLISTA rettes oppmerksomheten mot teknikker som er lite brukt,
gjemt og nesten glemt. Det er ingen
ferdig liste, men et prosjekt hvor våre
lokallag selv velger ut hvilke teknikker
fra eget område som må læres videre før
det er for sent. Kongsvinger Husflidslag
har valgt kniplinger.
Foruten kniplinger, er det hvert år fast
læringsverksted i vev, billedvev, lappeteknikk og skinnfell.
Bli medlem
Det er mange gode grunner til å være
medlem i husflidslaget. Bevaring av
husflidskultur, inspirasjon fra andre, være
med i et fellesskap enten du er kvinne,
mann, gammel eller ung. Det avholdes
kurs, studieringer, og en gang i måneden

har vi temamøte. Ellers er det samlinger
på tirsdager med eller uten håndarbeid
for hyggelig samvær.
Det satses også på Ung husflid, med
aktiviteter en gang i måneden på Kongsvinger bibliotek. Det har vært veldig
populært. Husflidslaget vil jo føre de gamle
teknikkene videre til neste generasjon.
Ellers arrangeres det gjerne nye kurs hvis
det er nok påmeldte. Og husflidslaget er
veldig interessert i å høre hvis det er noen
der ute som vil fortelle og vise frem noe
de driver med.
Hvor og når?
Engensgate 1 – en trapp ned. Åpent
tirsdager fra kl. 18. På lørdager kl. 11-14
med husflidsutsalg og kaffe/vaffelsalg.
Noen lørdager kan det også være
demonstrasjoner av forskjellige teknikker
innen husflid. Du kan også lese mer
på husflid.no eller bli lagets venn på
FACEBOOK.

INSPIREglobe på Filippinene
BIDRA TIL EN FORSKJELL FOR NOEN BARN.
I 2019 ER SATT MÅL AV Å UTVIKLE ET UTDANNINGSPROGRAM
FOR DE ALLER FATTIGSTE.
•

http://inspireglobenorge.simplesite.com/

•

INSPIREglobe´s EduAction program 		
(HOVEDprosjekt fremover) "Eduaction, 		
aktiv utdanning for barn som ikke går
på skole"
- Bankkonto: 1870.44.06165
- VIPPS 541 953

•

INSPIREglobe´s Feeding/SOS program
- Bankkonto: 1870.44.06181 w
- VIPPS 541 959

•

INSPIREglob´s ChristmasGift program
- Bankkonto: 1870.44.06173
- VIPPS 540 715
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Gjem julegavene og kjør noen yogaøvelser
på lattermusklene når improsuksessen
Blå Caps Impro gjør juleshow!
Vi snakker improviserte humoristiske scener der alt kan skje – og de
driter seg selv loddrett ut til DIN store juleglede! Julesangene blir
kanskje ikke helt som du tror og de kramgode julefortellingene blir nok
heller å finne i helt andre absurde situasjoner enn slik du kjenner de.

MEDVIRKENDE:
Ingjerd Engh
Hanna Løvberg,
Per Lunder,
Linnéa Paulsen Luijbregts,
Harald Engan,
Martin Høgberget,
og Glenn Luijbregts

Med gjester og
fullt band!

Følg med på facebook
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Spare
LANGELAND, KONGSVINGER

Vinteren står for tur. Og med den blir man også minnet på at snørydding følger med.
Hvorfor ikke investere i en snøfreser som gjør jobben for deg? Allikevel må den styres
og følges, så allikevel er du sjefen. Og hvorfor ikke tenke langsiktig? Svaret kan ligge
i å kjøpe en sitteklipper for plenklipping om sommeren og snøfreser om vinteren.
Og selvsagt bør valget være Stiga. Det må nevnes at Spare på Kongsvinger står øverst
på lista over salgsstatistikken i Norge når det gjelder Stiga.
Ny forhandler av Tiki hengere
Spare har blitt forhandler av Skandinavias mest solgte hengere
– nemlig Tiki. Hengerne har finsk stål med finsk galvanisering.
Akslingene er produsert i Tyskland, mens det elektriske er
produsert i Østerrike. Flere av Tiki-modellene har bladfjærer
og tip. Kjøperen forutsettes å ha lest tilstandsrapportene. -Det
er viktig at både selger og kjøper er trygge, avslutter Øyvind.

Tenke langsiktig?
Én maskin
- to årstider

Ordentlig redskap må til

Tiki hengere
finner du n
å
hos oss!

Tiki hengere

ÅPNINGSTIDER
Mandag til fredag: kl. 08.30 – 16.00
Lørdag: kl. 09.00 – 13.00

Tlf. 62 81 70 00

-

Størst
utvalg av
Stiga hage
maskiner

Industrivegen 65, 2212 Kongsvinger

www.spare.no
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Karianne Hauga

Kr. Repseth Auto AS
KONGSVINGER OG EIDSKOG

-Jeg kan ikke snakke med deg nå fordi jeg holder på med å få opp en tsjekkisk
trailer fra grøfta. Ja, det var en energisk bilberger som svarte på telefonen
- alltid like blid og alltid full av pågangsmot. At Karianne Hauga i det hele tatt var
tilgjengelig på telefonen midt i oppdraget, sa ikke så rent lite. Sammen med sin mann,
Lars Erik Karlsson, har hun styrt skuta fra Kongsvinger og Skotterud i en årrekke.
Martin Engen begynte i butikken på Skotterud, men har jobbet seg opp i systemet
og er en av redningsteamet i dag.
Vinterhalvåret er her, og med det er det
litt mer sesong når det gjelder bilberging.
Det er det mange som merker. Da er
det godt å ha bilberger’n i nærheten.
Frantzbråtaberget og generelt på E16
mot grensen, er alltid en utfordring om
vinteren. Det som gjør at trailerne har
vanskelig for å ta seg opp bakker, er at de
ikke har noe last. Sjåførene er heller ikke
de mest rutinerte. Øst-europeerne ligger
ikke så godt an i kjøreferdigheter. -Det
som går igjen, er at de har litt feil dekk
i forhold til norske forhold, sier Lars
Erik Karlsson, og legger til at kjettingene
heller ikke er av de beste.
Kr. Repseth Auto på Skotterud har i en
årrekke vært et begrep i distriktet. Med
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salg av biler, bilverksted og bensinstasjon,
ble Repseth Auto kjent over hele distriktet.
Men det hele begynte i 1910 – da Johan
Repseth startet med landbruksverksted og
smie. Sønnen Kristian begynte bensinstasjon og bilverksted i 1937, mens Aud
Repseth og mannen, Rolf Hauga, tok
over og videreførte virksomheten i 1974.
En del av virksomheten til Kr. Repseth
Auto var bilberging allerede fra 50-tallet.
Neste generasjon
I dag er det NAF Vegtjeneste, SOS og
Viking Redningstjeneste som drar nytte
av kompetansen til Kr. Repseth Auto.
Fjerde generasjon er på banen. Karianne
og broren Øyvind, er de som nå driver
virksomheten sammen med Kariannes

mann Lars Erik, som også er primus
motor når det gjelder bilberging.
Stort distrikt
Fra starten var det kun en redningsbil
(i 1954). I dag er det 7 redningsbiler, putehenger og servicebil som står klare til å
hjelpe. Distriktet er utvidet til både Bjørkelangen og Eda og dekker også deler av
Odalskommunene og Solør. Karianne forteller at det er veldig greit å ha avdeling på
Kongsvinger. -Byen er et slags knutepunkt
for distriktet, og vi når de som trenger oss
på kort tid. Her i Mårveien har vi overnattingsmuligheter for bergingssjåførene.
På Skotterud har vi fortsatt administrasjonen.
-Det er ingen ni til fire-jobb, legger
Karianne til. Det er og blir en livsstil.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Lars Erik Karlsson og Martin Engen

Det er ikke berging av utenlandske trailere
som det er mest jobb med. Året rundt
er det biler som stopper langs veien.
-Noen har problemer med utelåsing,
og punkteringer og startproblemer er
det en del av, avslutter Karianne, og
legger til at inntauing av el-biler til
ladestasjoner har økt.

Kr. Repseth Auto med sine
redningsbiler er der for deg
– 365 dager i året 24 -7!!

Vakttelefon: 995 25 644
Matrandvegen 31, 2230 Skotterud
Tlf.: 62 83 52 07 • repsethauto@repseth.no • www.repseth.no
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Dag Nordby og Mette Anita Moen ønsker
velkommen til førjulsstemning på Promenaden

Promenaden
LANGELAND, KONGSVINGER
Stor aktivitet
Hos Promenaden er det full aktivitet hele tiden, men selvsagt
merker de at førjulsperioden kommer nærmere. Det skal ordnes
til julemarkedet, det skal bakes, og selvsagt skal middagsmenyen
være i fokus som før. Staben på kjøkkenet er flinke til å innordne seg og får ting unna. I Markedshallen er det mange varer
i hyller og reoler, og mer kommer til etter hvert nå før jul.
Her er det flotte gavetips.Ved kjøkkenet og Markedshallen finner
vi en oppgradert spisesal som nå fremstår enda mer innbydende
enn før. Her kan middagskundene sette seg og spise når de har
fått maten varmet opp. Selvsagt er det koselig å innta måltidet
i hyggelige omgivelser og også sammen med andre.
Ta det rolig i førjulsstria
Det er ikke lett å senke skuldrene helt når høytiden står for
døren. Nå får vi dessuten en lang julehelg i og med at julaften
er på en tirsdag og lille julaften blir en slags mellom-dag.
Mange begynner sikkert feiringen fredagen før. Da er det
egentlig veldig greit å ha fått ting unnagjort, ikke sant?
Hvorfor ikke planlegge julebaksten sammen med Promenaden?
Her finnes alle sju slagene - som det heter. Og ikke nok med
det – hvorfor ikke hente juletallerken som de tilbyr fra
1. -20. desember?

Fredrik og baker-teamet har fullt opp

Julemarkedet
Lørdag 30. november og søndag 1. desember er det fra
kl. 10.00 til kl. 16.00 stort julemarked hos Promenaden.
Ikke bare kan du finne julegavene i Markedshallen, men
det vil også være utstillere tilstede disse to dagene.
Marthe ønsker velkommen til Markedshallen og Julemarkedet
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Serinakaker • Brune pinner
Smultringer • Sirupssnipper • Krumkake-stenger
Sjakkruter • Sandkaker

Julemarked
Julemarkedet lørdag 30. november og
søndag 1. desember – kl. 10.00 - 16.00.
Stort utvalg i julegaver og julepynt.
Eksterne utstillere er også på plass.

Tlf.: 62 88 66 60
Du finner oss på
og www.promenaden.as
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Kafé Bohem
MERRY
CHRISTMAS

ØVREBYEN, KONGSVINGER

RY
TMAS

Kafe Bohem jubilerer. Det er ett år
siden Mari åpnet det som skulle bli
en kjempesuksess i Øvrebyen. Med
forhåpninger om en godt besøkt kafe,
ble det nesten så man kan kalle stedet

for Kongsvingers lille storstue. Her er
det ikke bare hjemmebakte, dagsferske
boller og utsøkt lunsjmeny, men her er
det kulturaktiviteter også på agendaen.
Pizzaen som serveres på Bohem-

kveldene, er blitt en snakkis i byen. Bli
med Mari og hennes medarbeidere på
Kafè Bohem også inn i 2020. Aktuelt
med forretningslunsj og møterom?
Det fikser de.

• Besøk oss under julemarkedet •
30. november

• Opplev hele byens Levi Henriksen •
på Kafe Bohem tirsdag 10. desember kl. 19.30.
Julefortellinger vil være i fokus.

• Flere kulturaktiviteter i desember •
Følg oss på FB

Åpningstider

MERRY
CHRISTMAS

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 – 17.00
Fredag og lørdag: Kl. 11.00 – 23.00.
Søndag kl. 12.00 – 16.00

I julen 2019:
Lørdag 21. desember: kl. 11. – 23.00
Søndag 22. desember: kl. 12.00 – 16.00
M E R R Y 23., 24., 25., og 26. desember: STENGT
CHRISTMAS
27. og 28. desember: Kl. 11.00 – 23.00
Søndag 29. desember: Kl. 12.00 – 16.00
Så er vi tilbake etter nyttår!

God jul og godt nytt år til alle!

MERRY
CHRISTMAS
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Tlf. 966 98 844

LEVENDE
LEVENDEFLAMMER
FLAMMER
LEVENDE
FLAMMER

GI DE
DE DU ER
ER GLAD II NOE
NOE VARMT TIL
TIL JUL!
JUL!
GI
GI DEDU
DU ERGLAD
GLAD I NOEVARMT
VARMT TIL
JUL!
Du finner oss her:
Du finner oss her:
1A her:
DuElgvegen
finner oss
Elgvegen
1A
2211
Kongsvinger
Elgvegen
1A
2211 Kongsvinger

2211 Kongsvinger

Våre åpningstider:
Våre åpningstider:
Mandag
Fredag: 9-17
Våre- åpningstider:
Mandag
- Fredag:
9-17
Lørdag:
Mandag
-10-14
Fredag: 9-17

Lørdag: 10-14
Lørdag: 10-14
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Bilia Volvo
RASTA, KONGSVINGER

Store forventninger

Vi går snart inn i et nytt år, og i løpet av 2020 vil vi kunne få oppleve en helt ny
el-bil fra Volvo. Det er store forventninger, og reservasjonene er allerede i gang.
Møt Volvo XC40 Recharge –
Volvos første helelektriske bil
Den er designet for å gi en kraftfull og utslippsfri kjøreopplevelse, med høy bakkeklaring, firehjulstrekk, mulighet
for hengerfeste og avansert ny teknologi.
Ren kraft og lang rekkevidde
XC40 Recharge har to motorer, en foran og en bak, og
leveres med AWD (firehjulstrekk) som standard. Batteriet
har en kapasitet på 78kWh, og Volvo har foreløpig estimert
en rekkevidde på over 400 kilometer i henhold til typegodkjenningen WLTP*. De to motorene gir en samlet
effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm.
Bilen akselerer fra 0 til 100 på 4,9 sekunder.
Godt utstyrt
AC-lading opp til 11kW og DC-lading opp til 150 kW
leveres som standard på nye Volvo XC40 Recharge.
Med en hurtiglader kan batteriet på 78 kWh lades opp
til 80 prosent kapasitet på kun 40 minutter. Bilen leveres
med Type-2 ladekabler, og Bilia vil tilby en fastmontert
vegglader som ekstrautstyr. XC40 Recharge lanseres
med et utstyrsnivå tilsvarende R-Design, som blant annet
inkluderer sportsseter, parkeringssensorer, takrails, high
performance-lydanlegg og adaptive cruisekontroll. XC40
Recharge kan leveres med tilhengerfeste, og tillatt tilhengervekt er 1500 kilo.
Salgsstart i januar 2020
XC40 Recharge vil ha en veiledende pris fra ca.
kr 490 000,- eks. frakt og levering. Priser på ekstrautstyr
og utstyrspakker blir klare på et senere tidspunkt.
De første bilene kommer til Norge i fjerde kvartal 2020,
og levering fortsetter utover i 2021. Bilen vil være å se
som demobil hos Bilia fra fjerde kvartal 2020.
Ta gjerne kontakt med din Bilia-forhandler
for mer informasjon om Volvo XC40 Recharge.

ÅPNINGSTIDER SALGSAVDELINGEN:

Tlf.nr.: 530 24 450 • www.bilia.no
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Kongsvinger
Gaukåsvegen 7

Man. – ons.
Torsdag
Fredag
Lørdag

08.30
08.30
08.30
10.00

–
–
–
–

16.30
18.00
16.30
14.00

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Kongsvinger Bilvask på Rasta er lett å finne

Innehaver Gabriel Preda.

Kongsvinger Bilvask
ØVREBYEN OG RASTA, KONGSVINGER

På Winsnesløkka har Kongsvinger Bilvask holdt til i en årrekke.
Men i år åpnet de også en avdeling på Rasta. Kort forklart så holder de til i tidligere
Bosch-bygget og hvor også Rørlegger Haget hadde lokaler. Det er ikke vanskelig
å finne hvis man vet hvor Bunnpris og rundkjøringa på Rasta er.
-Vi har mange faste kunder, forteller innehaver Gabriel Preda. Bilforhandlere i
byen bruker oss også når det gjelder f.eks.
klargjøring. Her er det nok å gjøre hele
tiden.Vi utfører alt av innvendig og utvendig vask med voks, rensing av interiør,
og for å nevne noe spesielt; fjerning av
hundehår. Dekkskift og vasking av dekk
og felger hører også med.
-Vi har opparbeidet oss en stor kundekrets, men i og med at vi nå har to
virksomheter – en i sentrum nord og en
i sentrum syd, så har vi muligheten til
å ta inn flere kunder, fortsetter Gabriel.
Han vil presisere at det er ikke vanskelig
å finne fram til virksomheten på Rasta.

God parkering her, og noen sier også at
vi har veldig god kaffe.
Gabriel er opptatt av kundetilfredshet.
-Vi tar godt vare på våre kunder, og de
kommer igjen og igjen, smiler Gabriel
til slutt, og legger til at han håper mange
finner veien til Kongevegen 20 på Rasta.
Gå inn på FB og les mer om alt de
utfører hos Kongsvinger Bilvask.

Julegavetips!
KJØP ET GAVEKORT
PÅ BILVASK

Åpningstider:
man - fre: 8 -18
lørdag: 9-17
Følg oss!

Julegavetips
GAVEKORT PÅ KJØRETIME • TRAFIKALT GRUNNKURS

Bestilling gjøres via tlf. 919 10 810 eller
e-post: trafikkskole@eskoleia.no
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OppTur

Aktiv For Folkehelsa

Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger

Vinteraktiviteter utendørs står for tur!
Liermoen
Når dette leses, er skiløypene på Liermoen
kanskje klargjort – i alle fall den minste runden?
Granli Idrettslag og Magnor Ungdomslag gjør en
fantastisk jobb for at vi skal få komme oss ut på
ski. I forhold til Liermoen Kunstsnøanlegg så eies
dette 50% av Granli IL og 50% Magnor UL via selskapet Liermoen kunstsnøanlegg AL. Når det skal
produseres snø, er det «snølag» bestående av tre
personer som jobber i 6 timer, for så å bytte med
neste «snølag». Kanonene går 24 timer i døgnet
så sant det er tilstrekkelig med kuldegrader. Disse
«snølagene» består av frivillige fra Granli og fra
Magnor. Granli IL og Magnor IL har treninger
på Liermoen, og da er det yrende liv
med unger og ungdommer i alle
aldre rundt hele løypa.

Holt skøytebane

Lia Lysløype
Lysene har vært slått
på i Lia Lysløype helt
fra i oktober. Selv om
det ikke har vært snø,
har det vært veldig
fint å gå kveldsturer
innover på stiene.
Det blir selvsagt fint
å kunne gå på ski når
snødybden tilsier det.
Følg med på OppTur
på FB for mer info.
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Hvis kuldegradene holder, blir
det islagt skøytebane kanskje en
gang i desember og mot juletider? Dette er selvsagt veldig
væravhengig, så det er bare å
følge med på OppTur på FB bl.a.
Det er mange frivillige som
jobber døgnet rundt
for å få til en
flott is.

BADENYTT FRA
Ditt lokale badeland

HVORFOR IKKE STRESSE LITT
NED I FØRJULSSTRIA?
Det kan man fint gjøre i det våte element
i vårt lokale badeland. Hele familien kan
finne på noe sammen.
Eller er det en vennegjeng som vil ta en tur
for en hyggelig happening – enten en dag i
desember eller i romjula? Valget er ditt!
VI ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER
EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!
JULEGAVEFORSLAG
- GAVEKORT
- MÅNEDSKORT
- KLIPPEKORT

Åpningstider i desember:
Normale åpningstider frem til 22/12-2018
Mandag/ Onsdag / Fredag

kl. 06.30 - 19.00

Bade til 19.45

Tirsdag/ Torsdag

kl. 08.30 - 19.00

Bade til 19.45

Lørdag/ Søndag

kl. 11.00

- 16.00

Bade til 16.45

23/12-2019

kl. 06.30 - 16.00

Bade til 16.45

24 - 26/12-2019

STENGT

27 - 30/12-2019

kl. 11.00

31/12-2019 (Nyttårsaften)

STENGT

1/1-2020

STENGT

(1. nyttårsdag)

- 16.00

Bade til 16.45
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Velkommen til en
hyggelig julehandel

Med ønske om
en riktig god jul
og et godt nyttår!
Vi hjelper deg
med julegaven til din kjære

fra oss alle på

Riktig God jul

fra oss i VIC på Kongssenteret Vest

Gtilaenveavndine kjære
som har «ALT»

GER
VI SEL RT
KO
GAVE

Tøff og
behagelig
mote til damer
i alle aldre.
Kom innom
for en koselig
julehandel!
Vi fører
Vila, Freequent,
Saint Tropez,
Mapp, Prepair ++.

KONGSVINGER HUD OG LASER

Følg oss på

Storgata 41, 2212 Kongsvinger

tlf. 977 80 971
38

for inspirasjon

Hostminner

Dekoratør Tina Strøm hadde foredrag for handelsnæringen

ahus hadde stand på Utdanningsmessa til Vinger Rotary

Folkeakademiet fikk Hans Olav Lahlum til biblioteket

Nye

Renault ZOE
395 km rekkevidde!

Heidi Ire Pettersen (i midten) med to prinsesser på HalloVenn

Elbilen for alle

Mest rekkevidde for pengene!
Fra kr

249 900,-

Nye Renault ZOE har nå hele 395 km rekkevidde etter den nye og strengere WLTP målemetoden. Nytt Z.E. 50 batteri (52 kWh), oppvarmet ratt, hurtiglading
50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak e-shifter med «one pedal driving». Batterigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet). Pris er inkl. frakt
og levering i Oslo. Les mer på renault.no. Forbehold om trykkfeil.
renault.no

Industriveien 23, 2212 Kongsvinger
Tlf: 62 81 58 50 • post@kongsbil.no
www.kongsbil.no

Den røde løperen var på plass når Guri Malla hadde moteoppvisning

39

GLEDE
GLEDE

Julen er en tid full av
Julen
erog
en forventninger.
tid full av
drømmer
drømmer og forventninger.
Gi en verdifull gave til en du er glad i.
Gi en verdifull gave til en du er glad i.

Ved
Vedkjøp
kjøp av
av
komplett
komplettbrille
brille ii
desember, får
får du
du med
desember,
gavekort på
på en
en
etetgavekort
komplettbrille
brille
komplett
til en verdi av 1295,-

til en verdi av 1295,Bestill time for synsundersøkelse på
tlf. 46518982 eller gå inn på
Takk
Bestill time for synsundersøkelse
www.kongsvingeroptiske.no
du ha for at
ndler
på tlf. Storgata
465 18 982
8 eller gå inn på
l
o
k
a
www.kongsvingeroptiske.no
lt
2214 KONGSVINGER
Storgata 8 - 2212 KONGSVINGER

Pancake Dream
PANNEKAKEHUSET

Mye å velge i av pannekaker!
Slappe av litt i førjulstida?
Klipp ut kupongen under og kom innom
å få 10% rabatt på pannekakemåltidet.
ÅPNINGSTIDER:
Man. – fre.: Kl. 11.00 – 19.00
Lør.: Kl. 10.00 – 19.00
Søn.: Kl. 10.00 – 17.00

10% RABATT
på valgt
pannekakemåltid

Tlf.nr.: 908 35 584/
462 28 858
Følg oss på FB

KONGSVINGERREGIONEN

Bli med på

NORGES STØRSTE REUNION
LØRDAG 1. FEBRUAR
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PÅ

Ramme

ALVOR

TORILL MØTER KULTURMINISTER

Trine Skei
Grande
Vi ser henne mye i media. Vi ser henne i
debattprogrammer. Vår kulturminister står
ved sine meningers mot. Hun er alltid tydelig.
Etter mine møter med mange interessante
mennesker, har jeg slått fast at Trine Skei Grande
er en av få som også snakker med øynene!
Hun har et overordnet blikk - noe som gjør
henne interessant i både intervjuer og debatter.
Hun er fan av Levi Henriksen.
Jeg fikk en prat med henne.

Foto: Sissel Jakobsen

I innledningen påstår jeg at du
også kan snakke med øynene.
Du har dessuten mange flotte
farger på brilleinnfatninger som
matcher antrekk og bijouteri.
Er du din egen stylist?
Jeg har noen gode venner som hjelper
meg og som er ærlige. Når de sier at
dette er kult, så er det vel det, ja.

Kringskastingsavgiften blir nå
borte, men blir lagt inn under
skatt. Litt sånn som årsavgiften på
bilen går inn under forsikringen.
Har dette vært en kjernesak?
Det er viktig med tillit til mediene – både
regionale og lokale aviser. At lisensavgiften
til NRK som folk har blitt irritert over
to ganger i året, blir tilpasset, er bra.

Du har lang fartstid innen
politikken. Hvor viktig er det
å ha denne bagasjen for å nå
målene man har satt seg?
Jeg har lært å tåle noen støyter og
hva som er viktig og ikke.

Hvilken betydning mener du
at kultur har for oss og enkeltmennesket?
Kultur er selve bindeleddet for at folk
skal gjøre noe sammen og er en viktig
bestanddel for demokratiet.

Hva har din politiske karriere
betydd for deg?
Jeg har hatt mange gode opplevelser
og møtt mange flotte mennesker. Føler
at det jeg driver med er viktig.

Vi i Byen Vår Kongsvinger og
kommunen med den nye ordføreren i spissen er opptatt av
at vi må få til et kulturhus. De
som driver med kultur, bruker
små kafeer og andre mindre
lokaler til sine arrangement.
Kan du påvirke på noen måte
slik at fylket skjønner at nå må
Kongsvinger være på prioriteringslista og få til et kulturhus?
Jeg kan ikke påvirke direkte, men jeg
håper at fylket skjønner mer-ansvaret

Hva er din beste egenskap?
Jeg er nok god til å være rett på sak og
er også en god leder. Har lang fartstid
som leder i ulike sammenhenger.

innen utvikling i den nye regionen.
Kultur er viktig for byen og regionen
i sin helhet.
Kan Regjeringen sette inn et
tiltak for å styre kulturtilbudene i
kommunene?
Fylkene skal få en ny reform, og Regjeringen flytter mer makt til fylkene, og da
kan det komme mer penger. Da kan det
også bli mer utvikling.
Et hotell planlegges oppført i
samme kvartal, og utbyggerne
med nylig avtale med driver ser
kultur som en viktig folkemedisin.
Kommentar?
Det er viktig på alle vis – kraft til
å forandre samfunnet, og den kraften
må vi jobbe med.
Kan jeg få invitere deg på befaring der kulturhuset er tenkt og
med en god lunsj i Øvrebyen gamlebyen?
Jeg kommer gjerne - og hvis jeg får
møte Levi Henriksen.
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MÅNEDENS

Skriveglede

Er du glad i å skrive? Send inn en fortelling, en historie, et dikt eller lignende
så kanskje du kan få den på trykk her i Kongsvingerguiden.
Vi vil i hver utgave presentere tekster på opp til 800 ord.
Skriv gjerne kortere. Alle tekster vil bli lest og vurdert
av Svein A. Moen og Øyvind H. Henriksen fra skrivegruppa Skriveglede1212
(se facebook.com/skriveglede1212). Du sender ditt bidrag til skriveglede1212@gmail.com.

@Ingen_unnskyldninger

Stillbilde av vinter

TRE DIKT AV TINA S. M. HANSSEN

AV KRISTIN ELINE HAUGEN

mitt favorittskap
er vennskapet
vårt
vil bare kaste armene i været
hyle
gråte
kjefte
smelle
si at
nok er nok
si at jeg faen ikke
orker mer
men jeg smiler pent
sier takk
og går
kom da
sett på deg skoene mine og
bli med på en liten tur i
hodet mitt
så får du se selv
hvor lett det er å
gå seg bort
inni her

Noe så hamrende stilt som en vinterdag
av de gråkalde hvite
da trærne, i stivnede positurer,
har glemt at de en gang skal vifte
forførende mykt med
nyfødte blad,
vaskes rene av vårregndråper
og slikkes tørre av
sommervind-tunger
Langsomt vendes sinnet ditt innad
og i alt dette ullgrå og hvite
fastner en visshet i deg
om farger som skal demre
og lyder som skal vekke
en skinndød natur
opp av dvalen
bare du venter, si at du venter
lydhør i livsdagen
din

Visdomsord

DESEMBER 2019

En baby trenger iblant en rangle å
holde i, og iblant trenger vi voksne
en smokk i munnen!
(VENKAH GJERMUNDSEN)
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Slik ble Kafé Bohem en suksess i gamlebyen
Restaurantbransjen er sterkt representert på listene over konkursåpninger. Det er hardt å
overleve i en bransje preget av overetablering og i beste fall marginale resultater.
Samtidig er det noen som ikke bare lykkes, men som blir regelrette suksesser. På årets
siste torsdagslunsj ser vi på en slik suksess, og hvorfor den ble det.

Leder for reiselivssatsingen i Kongsvingerregionen, Christian Bråtebekken, forteller om
bransjens utfordringer, men også hvordan
noen klarer å skape unike konsepter som
slår i den vanskelige konkurransen.

Mari Søbye Østlid bar lenge på drømmen om
å starte sin egen kafé. For knapt et år siden
åpnet hun dørene til stemningsfulle Kafé Bohem i Øvrebyen i Kongsvingers gamleby. Hør
Mari fortelle om veien til suksess og hvorfor
hun tror kafeen har blitt en av de mest besøkte kafeene i Kongsvinger.
Vi markerer at dette er siste torsdagslunsjen før jul med servering av juletallerken til lunsj.

Arrangementet er gratis, men har bindende påmelding
på grunn av lunsjservering. Send din påmelding på
e-post til heidi@klosser.no eller per telefon 930 66 212.
Påmeldingsfrist er tirsdag 3. desember.

Sofiesgate 3, Kongsvinger
I DIZZIE JULETIDER!
Husker du Yngvar Numme synge «Ny
yåkke ny yåkke» etter å ha lært sangen fra en
LP med hakk i plata? Da smiler du sikkert
nå. Heldige er vi som kan hente frem gylne
øyeblikksbilder fra vårt indre minnegalleri.
De gode minnene er lysbilder på netthinnen,
pakket inn i en følelse av hyggelig gjenkjennelse. Små solstråler i en moderne hverdag
hvor fargene ofte glir over i hverandre og
blir en slags…grå? Nå ligger julen foran oss
med stor forventning. For de fleste av oss.
Vi har alle mulighet til å være med å skape
en forskjell, og juletiden er ofte den tiden
vi er nærmest akkurat den følelsen.

Vi vil oppfordre deg til å komme innom
butikken vår.Vi har det du ikke visste du
savnet. Det du ikke visste du ville gi bort.
Og hver dag i desember har vi GLØGG
OG KRINGLE.
PS.Vi har dessverre ikke den LPen med
«Ny yåkke ny yåkke» akkurat nå. Men vi
har andre, både med og uten hakk i plata.
Vi ønsker dere alle en FRYDEFULL JUL.

I OVERSKUDDSFABRIKKEN får vi lov til
å være nisser hele året.Vi forvalter glede hver
dag. Glede når vi gir og glede når vi får. Ikke
tvil om at vi aller mest liker å gi bort.
Faktisk så mye som kr 500.000,- gir vi bort
i år. Og det til de som virkelig trenger det.

Velkommen til butikken vår

ÅPNINGSTIDER
ONSDAGER kl. 12 – 17
TORSDAGER kl. 12 – 17
FREDAGER kl. 12 – 17
ØNSKER DU Å GI TIL OSS
ELLER KUNNE TENKE DEG
Å VÆRE MED SOM FRIVILLIG?
KOM GJERNE INNOM BUTIKKEN
ELLER
TELEFON/SMS: 481 81 188
FACEBOOK:
OVERSKUDDSFABRIKKEN

Fyll e
n
for kr pose
.1
i kjell 00,eren!

