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Takk f
du hanor at
dl
lokalt er

Staben i Byen Vår ønsker deg velkommen til jubileum.
Uno Arnesen, Torill Luijbregts og Marvel Sørensen.Foto: Birgitta Lindén.

MÅNEDENS

Uno

Da er juni 2019 her. Måneden vi har ventet
på og forberedt i over ett år med festkomite
og arrangementskomite, samt mye planlegging fra ansatte og styremedlemmer.
Etter hvert skal Byen Vår sette farge på
sentrum av Kongsvinger og synliggjøre
at vi har stått på i 25 år for byens beste.
Dette vil du etter hvert se både med pynt
i gater og i butikkvinduer, på brua og på
festningen. Fargene er grønne, og vi ønsker
å markere at Kongsvinger skal være Norges
grønne hjerte – og mulighetene som
ligger i dette. Det kan du forresten lese
mye om i denne utgaven, da hele 14 sider
dreier seg om Det Grønne Skiftet og
presentasjoner knyttet mot tre og skog.
Hele 48 sider har vi klart å lage i
jubileums-stria. Aldri før har en månedsutgave av Kongsvingerguiden vært større.
I tillegg arbeider vi med et stort jubileumsbilag sammen med Glåmdalen under
jubileumsuka. Butikkene i byen står på
med jubileumstilbud og – aktiviteter.
Det føles herlig å kunne markere et
jubileum skikkelig.
Det blir feststemning der vi ser spesielt
frem til Handelsparaden og Folkefesten i

BYEN VÅR KONGSVINGER
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 66 10
info@byen-var.no
www.byen-var.no
Byparken. Men det blir mange spennende
innslag gjennom en hel uke. Hovedlinjene
av det som i skrivende stund er klart, kan
du lese om på de neste sidene.
Byen Vår Kongsvinger er unik. Ingen
andre byer har en sentrumsorganisasjon
hvor innbyggerne er slik i fokus som her.
Og samspillet mellom kommunen,
næringslivet, foreningslivet og innbyggerne
er på en slik måte at alle drar i samme
retning for hverandre – og alle nyter godt
av sluttproduktet. Alle medlemmer kan
være stolte av dette.

Åpningstid:
Hverdager kl. 9.00-15.00
Våre hovedsamarbeidspartnere:

Kongsvinger
Kommune

Velkommen til å være med på
jubileumsfeiring. Ha en strålende
juni – årets beste måned!
Uno Arnesen
leder Byen Vår

Medlemsinfo: JUNI 2019

Årsmedlemskap i Byen Vår
Konto 1840.16.29900
Vipps 115872

Takk til alle som har blitt medlem i
løpet av mai.Vervekupongen sist måned
var vellykket og skaffet et femtitalls nye
medlemmer. Hvis du er på Facebook
og ikke er medlem på vår lukkede
medlemsside, be om å bli lagt til.
Dessverre må vi nå ta en purrerunde
alle som ikke har fornyet sitt medlemskap fra i fjor. Slik er runddansen
som gjør at det er vanskelig å øke
medlemsmassen totalt sett.

Privatmedlemmer kr 250,Foreninger kr 500,Virksomheter kr 2.000,-

BYEN VÅR BEDRIFTSMEDLEMMER
BLOMSTER:
- Floriss
- Ritas Blomsterbinderi
- Mester Grønn
- Skarstad
NOEN «SPESIALBUTIKKER»:
- MegaSun solstudio
- Fjøset gave & interiør
- Tante Marie
Nye bedriftsmedlemmer i April:
Vinger PA og Safe Økonomi AS

BRUK VÅRE MEDLEMMER!
Fullstendig oversikt finner du på
nettsiden vår.

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

Takket være entusiastisk innsats fra styret, ansatte, sponsorer,
kommunen, butikker, medlemmer og andre involverte –
er vi nå godt forberedt til jubileumsuken 15. – 22. juni

HVA SK JE R?

LØRDAG
15. JUNI

Sentrumsgateløpet
Det årlige løpet arrangeres
for 10. år på rad.
Barneløp i Byparken kl. 11.30.
Oppvarming med Sprek365, saft,
boller, startnummer og medaljer til alle.
Det blir ingen Festningssprint under
Liv i Leiren i år, så bli med og løp på
jubileumsfesten.

Oppvarming av Puttara FUS i 2018

5 km og 10 km start
kl. 12.00 og 12.05.
Trim og aktive, gå eller løpe. Bli med
på moroa. Løypa er helt flat og passer
alle former. Sjekk sentrumsgatelopet.
no for mer info og påmelding.
Vinnerne av eliteklassen 10 km.
2018 Ola Korbøl, Karoline Guidon
og Heidi Pharo

Kremmertorg

Turnstevne

KIL-kamp/anderace

Årets andre på Rådhusplassen denne
dagen. Ekstra mye folk i byen, så her er
det bare å rydde unna på loftet, ta med
bord og stille seg opp. Ingen påmelding.
Standleie kr 100.

Stort barnekretsturnstevne vil også prege
byen denne helgen da over 600 barn og
unge fra hele fylket har sitt årlige stortreff.
Det blir skrangletog gjennom byen fra
kl. 13.00 og påfølgende turning i Byparken.

Endene slippes fra Gjemselund Bru
kl. 13.15. Toppkampen KIL-Start
på Gjemselund kl. 15.30.
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TIRSDAG 18. JUNI KL. 19

Handelsparade
Norges lengste Catwalk gjennom hele
byen fra Festningen til Møbelringen
– medlemsbutikkene i Byen Vår viser
hva de har å by på. Dette blir en herlig
blanding av 17. mai-tog, russetog og 1.
mai-tog. Her blir det motevisninger,
plakater, demonstrasjoner, gode tilbud,
utkledninger og både artige og alvorlige
innslag. Dette vil du ikke gå glipp av!
Drum Ladies leder selvsagt an i front.

Byen Vår – pølsa
Er å få kjøpt under jubileumsuka. Bare se etter Thor Hesbøl
(bildet) og Lørdagsbakken AS
- med pølsevogna og smak
på den nykomponerte pølsa –
fem kroner fra hver pølse
går til Byen Vår!

TORSDAG 20. JUNI

Støtt opp om
våre jubileumssamarbeidspartnere

Kongsvingerdagen
med nattåpent

-

Tradisjonen tro blir det nattåpent med
aktiviteter, underholdning og gode tilbud over hele byen. Alt selvsagt
i jubileumsmodus.

de gjør festen mulig!

BYTT BANK – BYTT BIL –
BYTT STRØM – BYGG –
LES – TRYKK – KJØP – BO
Kongsvinger
Kommune

EUMSS T O R J U B IL
ÅMDALEN
B IL A G I G L

TIRSDAG
18. JUNI
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Andre
aktiviteter
Gjennom uka blir det ulike aktiviteter
i butikkene. Alle detaljer er ikke på
plass. Mye vil dreie seg om tallet 25, så
følg med på gode 25-tilbud, og har du
selv et 25-jubileum, er det gode sjanser
for at du får ekstratilbud et sted!

Takk for at
du handler
lokalt

Folkefest i Byparken
Vi inviterer hele befolkningen til en ellevill dag i det våte
element med fart og spenning. I tillegg kommer det overraskelser som inkluderer både skisport, gebiss og mye moro.
NORGES LENGSTE VANNSKLIE
For en gangs skyld har vi en aktivitet
som blir like moro uansett vær.Våt blir
du uansett. Her er det bare å ta plass
i køen for liten og stor – her går det
unna!

HVA SK JE R?

KL .1 1: 00
TIL 15 :0 0

LØRDAG
22. JUNI

SKATEBOARDSHOW
Her blir det både oppvisning fra norgesmestre, og det blir lokal konkurranse.
Vi premierer diskriktets tre beste skatere.
I tillegg er rampa åpen hele dagen så
alle kan prøve. Dagen avsluttes med et
spektakulært show kl. 14:00. Da er det
fullt trøkk på lydanlegget når Norges
beste skatere setter i gang.
Stor takk til Overskuddsfabrikken for
tilskudd til folkefesten

- Biblioteket feirer 10 år i år. Her er det også ulike aktiviteter og servering denne dagen - Overskuddsfabrikken feirer 3 år og stiller med stor servering og bruktbutikk -

Jubileumsmiddag på Festningen
Kl. 19:00 feirer et bredt utvalg av samarbeidspartnere og gode hjelpere gjennom 25 år,
jubileet i Slaveriet. Det blir rød løper, fotoshoot, festmiddag, god underholdning og taler
utover kvelden. 60 gjester er invitert, men vi åpner for salg av inntil 15 plasser ekstra
til privatmedlemmer i Byen Vår.

KL .19 .00

PÅMELDINGSKUPONG
Ja, jeg vil gjerne kjøpe meg plass på festmiddagen
22. juni. Pris kr 1 200 (inkluderer 3-retters middag
m/vinpakke og underholdning)
Navn:
Tlf. / e-post
Forhåndsbetaling. Med forbehold om ledig plass.
Sendes info@byen-var.no eller til Byen Vår, Storgt. 1, 2212 Kongsvinger
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Ta bussen til
folkefesten i Byparken
22. juni!

10, -

,KUN KR

Bruk bussen til og fra aktivitetene
i jubileumsuka!
Fra 22. juni til 18. august koster
det kun 10,- å kjøre buss
i hele Hedmark!

Sofiesgate 3, Kongsvinger
DET ER SOMMER - OG DET ER FEST
Byen Vår feirer 25 år med stor folkefest i
Byparken lørdag 22. juni.Vi fortsetter vår 3 års
feiring helt frem til denne dagen og stiller
i Byparken med både butikk og kiosk.
Da tar du med finværet, så sees vi!
REODOR FELGEN SØKES
Vi har Il Tempo Gigante, men ønsker oss en
Reodor Felgen. Liker du å reparere, så er du
hjertelig velkommen til å hjelpe oss.Vi mottar
mange ting som trenger litt omsorg for å få
et nytt liv hos noen som trenger akkurat den
tingen. Og så sier vi som Pompel og Pilt:
Det er bedre med to reparatører, enn ingen
reparatører!
EDB ER NOK KOMMET FOR Å BLI
Vi får inn mange ting som burde selges på
nettet.Vi ønsker oss derfor en person som liker
kjøp og salg og som kan hjelpe oss med nettsalg. Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

Velkommen til butikken vår

FLYTTE? BYTTE? NYTTE!
Overskuddsfabrikken tar i mot det du ikke
trenger lenger! Noen andre har nytte av det.
Vi tar i mot alt av møbler, pyntegjenstander,
husholdningsartikler m.m. Husk at vi kan
hente hvis det er ønskelig.

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
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VELKOMMEN TIL ØVREBYEN • LØRDAG 1. JUNI

ÅPNING KL. 12 • VETERANKONSERT • SERVERING
KJERSTI PALM REITAN • MOTESHOW • BUTIKKER
UTSTILLINGER • SPOR I ORD • LIVETS HUS
GLOMMASVINGEN JANITSJAR • HARWESTER
SOLØR VETERANKORPS • UNDERHOLDNING
ØVREBYVANDRING • FEST I PARKEN FRA KL. 19
DUKET FOR FORUNDRING

Kongsvinger
Kommune

Forsvarets veteransenter og Kongsvinger festnings kommandantskap inviterer til

Kongsvinger festning
Lørdag 1. Juni kl. 17:00

ARRANGEMENTET ER GRATIS

FORSVARET
For alt vi har. Og alt vi er
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Den glade gjengen på Kongsvinger Auto

Kongsvinger Auto
RASTA, KONGSVINGER

Det er nye, friske impulser hos Kongsvinger Auto. Kim Andre Fremming ble ansatt som
daglig leder fra 1. mars i år. Han finner seg godt til rette i «sjefstolen», men er ydmyk når
man kommer inn på dette med rett mann på rett plass. Han understreker at det er hele
teamet i virksomheten som bærer kaka.
Nytt både eksteriør- og interiørmessig
Hele bygningen har fått et nytt utseende – både utvendig og
innvendig. -Vi er en av Nissan-forhandlerne som har den nye
standarden, forteller Kim Andre stolt. Salgslokalet er mer delt
i to i og med at vi har to merker, Nissan og Opel. Dessuten
er Bertel O. Steen importør av Opel. Jeg kjenner jo til BOS
i og med at jeg også tidligere jobbet med bilmodeller som de
importerer. Det er et flott konsern å ha i ryggen.
God etterspørsel
Alle modellene hos Kongsvinger Auto er godt etterspurt.
-Ja, vi har et stort spekter og kan derfor dekke kundenes behov,
understreker Kim Andre.Vi kommer også til å satse enda mer
på varebiler framover. El-biler er også mer og mer etterspurt.
Dessuten har vi en god sirkulering på bruktbiler.Våre selgere
er gode på dette med å vite hva som kommer inn på lager når
noen skal kjøpe ny bil. De har kunder i sin portefølje som de
vet kan være aktuelle for nettopp den bilen som kommer inn
som innbytte. Og det er en god egenskap hos vårt salgsteam.
10

Ettermarked og delelager
Dette er to viktige segmenter. -Ja, vi er hele tiden opptatt av
at dette må fungere optimalt hele tiden, avslutter Kim og legger
til at kunden som er vårt fokus, skal oppleve at de blir godt
ivaretatt også etter at de har kjøpt bil.
En bilprat hos Kongsvinger Auto kan anbefales. De har en
hyggelig kaffekrok hvis du må vente litt. Man sitter godt
og kan beskue alle de flotte bilmodellene som er utstilt.

Kongevegen 101, 2211 Kongsvinger
Tel: +47 62 88 80 60
post@kongsvingerauto.no

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Aasum Bil A/S
RASTA, KONGSVINGER

SATSER PÅ UTRADISJONELT YRKE

Når du kommer til Aasum Bil, finner du nå også en flott dame i kjeledress med svarte flekker
på hendene. Connie Sørpebøl har bestemt seg. Hun vil bli bilmekaniker og går nå i lære hos
Aasum Bil, som er godkjent lærlingbedrift.
Går i bestefars fotspor
Connie forteller om bestefaren, Kåre
Sørpebøl, som drev verksted i Eidskog.
-Han var en alt-mulig-mann når det
gjaldt reparasjoner. Til ham kom bileiere og de som hadde store landbruksmaskiner. Han var kjent for å ha en helt
spesiell sans for dette med mekanikk

og fant fort ut hva som var feil og
«mekket» ut fra den diagnosen han fant.
Connie har arbeidet innen serviceyrket
tidligere. Nå når barna har blitt større,
har hun fått mer tid til å satse på den
store drømmen. Hun har funnet seg
godt til rette hos Aasum Bil. Atle Aasum
synes det er kjempestas å ha fått en
dame med på laget. -Hun er absolutt
"en av gutta", smiler Atle, og legger til
at hun nok har gode gener. -Hun fyller
rollen som lærling her hos oss på en
utmerket måte. -Det blir spennende å
følge henne framover, avslutter Atle.

Kvalitet og service ... hver gang!

Kvalitet og service ... hver gang!

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

www.aasumbil.no

Vi tilbyr
kjøretimer i
sommerferien!

Trafikalt grunnkurs uke 26
24., 25., 26. og 27. juni kl. 16.30-19.30
Kontakt oss:

trafikkskole@eskoleia.no, tlf.: 919 10 810
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Snart kommer nye skilt og annen dekorering

Per’s Glass-service
RASTA, KONGSVINGER

PER’S GLASS-SERVICE GJØR ENDRINGER. SE DEN FLOTTE FASADEN!

I og med at de har glass som fokus, ble det selvsagt store, flotte glassflater som
slipper godt lys inn og som er innbydende fra veien. Og ikke nok med det
- en ny glass-kjede er på vei inn!
Fulle ordrebøker
Hos Per’s Glass-Service er det fulle ordrebøker. Innglassing og solskjerming står
på agendaen. -Ja, vi har oppdrag for
privatkunder så vel som mange aktører
innen næringslivet når det gjelder innglassing og solskjerming, forteller Kim.
Noen ganger føler vi at døgnet ikke har
nok timer, men vi klarer det meste, vi.
Her har vi en utrolig energisk arbeidsstokk som står på hele tiden. -Uten alle
medarbeiderne som igjen har den beste
kompetansen, hadde vi ikke klart dette
tempoet, innrømmer Kim.
Ta deg en tur til Per’s Glassservice – enten du skal ha en
prat om bilglass, innglassing på
terrassen, solskjerming eller du
vil ha en make-over på bilen.
De er der for oss alle!
Det er lov å prøve!
12

Markiser

Fasadepersienner

Innglassing

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Eriksen Maskinutleie
LANGELAND, KONGSVINGER
Sesongen er her
Nå kommer feriepengene og skattepengene. Mange lurer på
om de skal gjøre noe på huset eller kanskje også rundt huset
– hagen f.eks? Hos Eriksen Maskinutleie har de tatt høyde
for pågang fra privatkunder nå i sommer. -Ja, det slår aldri feil.
Sommerhalvåret er selvsagt den beste årstiden for å gjøre det
man skal utendørs, sier daglig leder Tom Nordengen.
Hvis du ikke har lyst til å klatre på en stige når du skal gjøre
noe i høyden, ring til Eriksen Maskinutleie og lei en lift.
De har alt som trengs når man skal enten male huset eller
gjøre andre ting litt høyt oppe.
Næringslivet
Næringslivet trenger veldig ofte ulike lifter. Eriksen Maskinutleie har alt. Men de har selvsagt mer. De har stillaser, brakker,
tilhengere og toaletter. Mye må være på plass når det skal
jobbes på et bygg over en lengre periode. Betongblander,
varmeutstyr, strømskap og avfukter finnes selvsagt også.
Når man er ferdig med et oppdrag, ja, da skal arealet rundt
komprimeres og gjøres klart for planering og uteprosjekt.
Maskiner for dette forarbeidet står også klare.
-Kom til oss for en prat, oppfordrer Tom.Vi setter oss ned
over en kopp kaffe og går igjennom prosjektet, og deretter
finner vi løsningene. -Problemer skal ikke skapes, de skal
løses, mener Tom - og setter opp et stort smil til slutt.

ÅPNINGSTIDER:
mandag til fredag kl. 07.00 – kl.15.30.
Ellers er vi å treffe 24-7 på tlf.nr.: 900 87 224
www.eriksen-maskinutleie.no
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Nye, flotte bobiler på plass

Bobilmegleren
RASTA, KONGSVINGER

Bobilmegleren ønsker sommeren velkommen. Det er storinnrykk på Rasta. Vi husker
det nydelige påskeværet, og Monica Torp hadde på det tidspunktet kunder innom
nesten døgnet rundt. Flere var på gjennomreise og måtte innom for litt service og
artikler til bobilen. Andre var innom for å få pris på ny bobil. At det er stor bevegelse
i «hytte på hjul», er i hvert fall sikkert.
Meget fornøyd
Monica er kjempefornøyd med responsen
etter at hun startet virksomheten på
Rasta for noen år tilbake. Nå er butikken
også fylt opp med masse varer til bobilen, men her må det understrekes at
det finnes varer og artikler også for den
vanlige uteplassen hjemme. -Ja, etter å
ha fortalt om dette i Kongsvingerguiden
flere ganger, ser vi tendensen nå at de
som ikke har bobil, også finner artikler
her som kommer godt med for å gjøre
det sommer-koselig, forteller Monica.
Uteplassen
Utegrillen som vi ser på bildet, er en
bordgrill som det er stor interesse for.
Den er lett å håndtere og griller helt
maksimalt. Bare å prøve! Og når man
sitter ute, er det noen ganger at myggen
er veldig nærgående. Hos Bobilmegleren
finnes også hjelp for dette.
Service er viktig
-Verkstedet vårt er vi stolte av, sier
14

Monica. Her kan kundene komme å få
service på bodelen av bobilen. Service
på bilen for øvrig - sånn som motoren,
bremser og annet, er det et godkjent bilverksted som utfører. -Vi har service her
i dobbel forstand, smiler Monica, for vi
yter den beste service til de som er inne
i butikken også. Det er mye å velge mellom
her, så vi hjelper kunden når vi vet hva
de er ute etter.

fint med en pust i bakken mens de ser
på vareutstillingen. Kaffen er gratis og
inkluderer også kjeks eller noen andre
godsaker. -Hvis det kommer folk langveis fra, serverer vi gjerne litt enkel mat
fra kjøleskapet også, understreker Monica.
Og som jeg sa tidligere: Det er viktig
med god service!

Mange produkter
Her finnes alt i dekketøy, glass, kaffekanner m.m. Led-lamper og lykter er
ankommet. -Ja, det er viktig å lage det
koselig når man er ute på tur eller koser
seg på uteplassen hjemme, sier Monica.
Kundekafeen er god å ha
Hun presiserer at kafeen er for kunder
som er interessert i å kjøpe bobil eller
er innom butikken for å handle artikler
til campinglivet eller terrassen. Her kan
folk sette seg ned og studere brosjyrer
og kataloger mens de er innom. Det er

Holder myggen og insekter unna

PRESENTASJON NÆRINGSLIV
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Koselig miljø

GOD
BOBILTUR!

ÅPNINGSTIDER

Mandag - fredag kl. 10 til 17
Lørdag kl.10 til 15
Ellers etter avtale på telefon: 926 15 712
Besøksadresse: Lerkevegen 58 på Rasta, Kongsvinger
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OppTur

Aktiv For Folkehelsa

Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger

INVITASJON TIL LIERMOEN
HICKORY INVITATIONAL 2019
Følgende er planlagt i
Kongsvingers Golfklubb i 2019:
1.juni kl. 12:00-17:00
• Introduksjon til hickory golf
• prøve på dagtid
• Uformell Mixed Foursome
turnering slik "golfen var ment
å bli spilt".
Ingen krav til eget utstyr – gratis
utlån av hickory klubber. Salgsutstilling av hickory klubber og
tidsriktig bekledning etc.

I Sverige er det nå registrert 700
hickory golfere i Det Svenska Golfhistoriska Sällskapet, og denne interessen for å spille med antikvariske
golfklubber er stigende i Skandinavia.
Norge har pr. dags dato ingen
organisert hickory golf. Derfor har
KvsGK's Hickory komité satt seg
som mål å arrangere Norges første
internasjonale hickory turnering i
nyere tid. Det er ikke på grunn av et
overentusiastisk hjemmepublikum
vi arrangerer dette, men på grunnlag

av mange positive tilbakemeldinger
fra Norges Golfforbund, Kongsvinger
kommune og svenske og danske
hickory selskaper. Bro-Bålstads
hickory gruppe har allerede foreslått
å etablere en årlig klubbmatch med
vår klubb, og Peter Nordwall vil
sponse vandreprisen. Det er også
fremmet ønske om en tilsvarende
match mellom Värmland og Østlandet
Øst. De skandinaviske landene har
etablerte årlige lands-matcher, og
Norge er ønsket inn i dette systemet.

Sentrum Videregående Skole tar grep
På avslutningsdagen 18. juni skal elever og ansatte ved
Sentrum Videregående skole plukke søppel. Foresatte
blir også med. Så flott at Plukk Opp søppel – ute på
Tur gir ringvirkninger. De har fått søppelposer med
tekst og engangshansker fra Byen Vår.
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13.-14.juli, start kl. 10:00
og est. avsluttet kl. 16:00, dag 2.
Liermoen Hickory Invitational 2019,
første norske internasjonale hickory
golfturner ing arrangert i nyere tid.
For utfyllende informasjon og
påmelding, se: www.kongsvingergolf.
no/liermoen-hickory/
Informasjon om Liermoen Hickory
Golfers og turneringen er også lagt
inn på klubbens hjemmeside:
www.kongsvingergolf.no/
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Plukk O
Et vellykket tiltak
rte seg i
Skoler og bar nehager engasje
elt
aktivitetsprosjektet. De fikk utd
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som
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engangshansk
egne
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De
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pos
Europr is – og
sjonen
aktivitetsdager. Denne genera
kert,
vak
er
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på den!
vare
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nemlig naturen
møtte
Lørdag 4. mai var det mange som
for
ren
n
bye
re
gjø
å
for
a
opp ved Byscen
nt
Re
rge
No
ld
Ho
av
øk
bes
søppel.Vi fikk
alle fire
v/Kine Martinussen. Hun lå på
lebrua og
gam
av
en
end
ved
ved gangbrua
hjulkapsplukket opp alt fra brusbokser til
r og kastet
ler. Andre fant sine egne område
i containeren ved Mølleparken.

Kine Martinussen
fra Hold Norge Rent

Eskoleia Barnehage tar vare

den
Gunn Dale og Stine Raa
på dugnad
(m/datter Hanne) stilte også

på miljøet

KIL Håndball var med og

plukket

FOLKEHELSEKONFERANSEN
Ca. 70 personer deltok på en vellykket folkehelsekonferanse den 15. mai
under mottoet «Folkehelse – mitt ansvar?»

Rådmann Aud Norunn Strand
fra Modum kommune

Torill i Byen Vår

Miranda Thurston

Gode foredragsholdere laget en rød
tråd gjennom arrangementet. Professor
i helse og sosialvitenskap Miranda
Thurston holdt et fengende innlegg
om hvordan man tar vare på helsen, og
temaet var «Public health is everybody’s business». Et godt poeng var også
hvordan foreldre kan påvirke barna til å
bevare god helse.
Rådmannen i Modum kommune, Aud
Norun Strand, fortalte om tiltakene
som Modum kommune brenner for
under temaet «Med folkehelse på
dagsorden».

Godt oppmøte

Torill i Byen Vår holdt foredrag under
temaet «Å bevege seg – en trend?»
PowerPoint brukte hun ikke. Hennes
«power» er turskoene som hun brukte
som symbol.Videre at OppTur og
Byen Vår vil påvirke innbyggerne til
å tenke selv og bevege seg mer. PR
om alle mulighetene for aktivitet ble
understreket ved at hun viste noen
eksemplarer av OppTur-sidene i
Kongsvingerguiden.
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ue mot Jotunheimen Nasjonalpark fra toppen.
4 - 6 timer t/r avhengig av form og pauser.

rundskue
Beregn 4

Fjellturmeny

BESSEGGEN 1710 moh

BITIHORN 1607 moh

MUGNETIND 1739 moh

6 - 8 timer avhengig av form og pauser.

Ordinær rute 4 - 5 timer.

Ordinær rute 5 - 6 timer.

Rutebuss/bil til Gjendesheim. Båt
til Memurubu. Krevende tur.

Kort/bratt rute (framsida) 3 timer
t/r. Middels krevende.

Start fra Slettefjellveien. Middels til
krevende.

KNUTSHØ 1517 moh

RASLETIND 2105 moh

SKAGET 1685 moh

3 - 4 timer t/r eller 5 - 6 timers rundtur.

Beregn ca 7 - 8 timer.

3,5 - 4,5 timer avhengig av stivalg.

For fjellvante og i godvær. Luftig og
krevende. Ikke merket - vær varsom.

Lett tilgjengelige 2000 m-topp, merket
sti. Start fra Valdresflya, middels krevende.

I Langsua Nasjonalpark. Familievennlig.
Alternative adkomststier gir fin rundtur.

Torfinnsbu - Bygdin 1100 moh

SYNSHORN 1510 moh

LOKALE TURSTIER 900-1200 moh

Beregn 4 - 5 timer.

3 - 4 timer.

900 - 1200 moh

Ideell familiefottur, ta båt til Torfinnsbu, gå tilbake langs vatnet til Bygdin.

Ved Bygdin, enkel og koselig topptur med storslagen utsikt.

Fra Beitostølen sentrum finner du
et stort nett av idylliske turstier.

Bestill online www.beitostolen.com, tlf. 61351000 eller mail: booking@beitostolen.com
Byen Vår - sommer 18
2019-Fjellmeny.indd 1

12.04.2019 15:59:42
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e mot Jotunheimen Nasjonalpark fra toppen.
4 - 6 timer t/r avhengig av form og pauser.

Beitostølen

Fjelleventyret
Priser 2019

BEITOSTØLEN FJELLPARK
6 // 3 sov // 2 bad // 60 m²

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

3.6 .- 30.6.

30.6. - 21.7.

975
6130
1950

1250
7825
2500

28.7. - 18.8.
1250
7825
2500

STØLSTUNET LEILIGHETER
8 // 4 sov // 3 bad // 140 m²

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

3.6 .- 30.6.

30.6. - 21.7.

1270
7980
2540

1640
10300
3280

FJELLSTØLEN LEILIGHETER
4 // 2 sov // 1 bad // 50 m²

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

4 // 2 sov // 1 bad // 40 m²

3.6 .- 30.6.

30.6. - 21.7.

28.7. - 18.8.

885
5560
1770

1150
7280
2300

1150
7280
2300

BEITOTIND LEILIGHETER
6 // 3 sov // 1 bad // 84 m²

28.7. - 18.8.
1640
10300
3280

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

3.6 .- 30.6.

30.6. - 21.7.

1100
6930
2200

1385
8820
2770

BITIHORN LEILIGHETER

28.7. - 18.8.
1385
8820
2770

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

3.6 .- 30.6.

30.6. - 21.7.

885
5560
1770

1150
7280
2300

28.7. - 18.8.
1150
7280
2300

BEITOSTØLEN HYTTEPARK
6 // 2 sov + hems // 1 bad // 68 m²

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

3.6 .- 30.6.

30.6. - 21.7.

815
5135
1630

1075
6790
2150

28.7. - 18.8.
1075
6790
2150

Priser leiligheter/hytter gjelder for selvhushold. Leie av sengetøy og håndklær samt sluttvask (tillegg) kan bestilles ved booking av boenheten eller i resepsjonen ved ankomst.

BERGO HOTEL

-Dato
3.6.-30.6. 30.6.-18.8. 18.8.-22.9.
Rom/frokost
midtuke
675
835
675
Rom/frokost weekend*
1770
Midtuke: Pr. pers. pr døgn i db-rom / *Weekend: Pr. pers. i 2 døgn.

RADISSON BLU BEITOSTØLEN

-Dato
3.6.-30.6. 30.6.-18.8. 18.8.-22.9.
Rom/frokost
midtuke
695
895
695
Rom/frokost weekend*
1890
Midtuke: Pr. pers. pr døgn i db-rom / *Weekend: Pr. pers. i 2 døgn.

BESSEGGEN FJELLTURPAKKE

Gjelder perioden 7.juni - 23.august 2019

2 døgn i dobbeltrom på Radisson Blu eller Bergo Hotel
inkl. halvpensjon, samt matpakke én dag. Båtbillett kjøpes
separat online på www.gjende.no. Kr 1.980,- per pers.

Enkeltromstillegg hotell kr 350,- pr døgn.

Bestill online www.beitostolen.com, tlf. 61351000 eller mail: booking@beitostolen.com

Se og Hør_fre29mars2019.indd 1
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Kongsvinger

Fac

Bedre
hverdag
hosogBanda
uten varme
- det eneste
du ikkestarter
pakker med
ned!

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

899,Veil 999,699,Magnet
Oppladbar, trådløs
Oppladbar,
trådløs overmadrass
899,-

• 8med
massasjehoder
• 8 massasjehoder
praktisk borrelås Veil 999,Klaveness
sandaler
fotens naturlige
form hjelpemidler på blåresept.
En
kjede med
overfølger
50 butikker
som
formidler

• God passform
Smerter
under hælen?
• Flere justeringsmuligheter
kjede med over 50 butikker
som formidler hjelpemidler på blåresept.
Veil 849,• Uttagbar såle (egner seg
og stillegående.
og stillegående.
Hælspore?
•
for fotsenger)
Bedre hverdag starter hos Banda
990,• Lett og sklisikker såle
Heel
Spur såle Bedre hverdag starter hosVeil Banda
smerte - bedre søvn - mykere
1299,Str: 35-44
Finnes i mørk blå og rød
En kjede med over 50 butikker som
formidler hjelpemidler
på blåresept.muskler og ledd

asje,

9,-

ngen

mfort

%

-25%

Hvor
gang?- tre oppgaver
TENAgår
Wetreisen
Wipe:neste
En serviett

179,-

54,-

•• Skjem
bort med et par
Rengjør,bena
gjenoppbygger
og beskytter huden
Veil 224,JOBST
Travel
Veil 77,• OpprettholderSocks
hudens
• Holder
blodsirkulasjonen
i
naturlige pH-nivå
slik at du slipper
• gang
Dermatologisk
testet trette,
verkende
og
hovne
og mildt parfymert ben
Smerter under hælen?

Str. 35-46
Kjøp madrass,
se sort, lys beige, rød
MasFarge:
få kombimadrasser*
en putenypå
er fra
hetkjøpet

-30 %
overmadrasser*,
-20 % 2895,-

Perfekt til høyhælte
sko og støvletterBedre hverdag
starter hos Banda Pute
Hælspore?
• innersåle med sauepels
- det eneste du ikke Pk.
pakker
ned!
a´48 stk
heels
-25%
Heel Spur
• god High
åpning,
enkelsandaler
åsåle
taneste
påfølger
Klaveness
fotens
naturlige
formsåle 60 ml verdi 995,Hvor
går reisen
gang?
Vikingsalve
- beskytter
og
pleier
huden

SALG

••• Unik
God
passform
• med praktisk
borrelås
Skjem
bena
bort med et par
sammensetning
islandske179,urter

699,-

• Flere
justeringsmuligheter
Veil 224,Travelpå:
Socks
• JOBST
Kan brukes
sår/tørr hud,
•• Uttagbar
såle
(egner
seg
Holder
i
eksem,blodsirkulasjonen
kviser, innsektsbitt,
for
fotsenger)
Veil
849,- Veil 259,gang
slik
at
du
slipper
trette,
munnsår m.m.
Perfekt til høyhælte
• Lett
og
sklisikker
såle
ogog
hovne
ben
• verkende
Antiseptisk
lindrende
Veil 1299,-

sko og støvletter
• For hele familien, også dyrene
35-44
Finnes i mørk blå og rød
- det eneste duStr:
ikke
pakker ned!
High heels såle

Klaveness
sandaler
følger fotens
naturlige form
TENA
Wet Wipe:
En serviett
- tre oppgaver

54,God passform
• Rengjør,
gjenoppbygger og beskytter huden
Nå kanVeildu
Årets
julegave
fra Tempur
77,Flere justeringsmuligheter
• Opprettholder
hudens

Ci
•
(s-xxxl).
smerte - bedre søvn - mykere
muskler og ledd

Kjøp madrass,
Gjelder
80 og
få en
pute 75,
på kjøpet

199,-

990,-

8-56
Magnet
overmadrass
co i str 3

puter m.m.

Vi har fått
inn masse
Pute 90 cm bredde
2895,sommersandaler
fra
verdi 995,Green Comfort,
Varme føtter gir bedre søvn
Newfeet og Scholl.
Gjelder 75, 80 og

Str. 35-46
• naturlige
Uttagbar
såle
(egner seg
bestille dine • sengesokker i angoraull
pH-nivå
• riktig
pute
for
fotsenger)
Farge:
sort,testet
lysbedrer
beige, rødsovestillingen
• Dermatologisk
90 cm bredde
reseptvarer
990,- • puster og holder føttene tørre
• og
Lettmildt
og sklisikker
såle
parfymert
og nattesøvnen
Veil 1299,på banda.no
Smerter under hælen?
Magnet
overmadrass
Pk.
a´48
stk
Str: 35-44
Finnes i mørk blå og rød • med antiskliÅrets julegave fra Tempur
•
sitteog
støtteputer
gir
komfort
Hælspore?
•
• riktig pute bedrer sovestillingen
Vikingsalve
- beskytter
og pleier
huden
60 ml
TENA Wet Wipe:
En serviett
- tre
oppgaver
-25%
Heel Spurog
såle
smerte
bedre
søvn
mykere
minsker
ubehag
•• Unik
sammensetning
islandske
54,og nattesøvnen
Rengjør,
gjenoppbygger
og
beskytterurter
huden
Følg oss på
Facebook/bandakjeden

Besøk vår nettbutikk:
www.banda.no

Kampanjeprisene gjelder til 30.06.2019

-25%

muskler og ledd
199,Veil 259,Kjøp madrass,
få en pute på kjøpet
Veil 77,-

• Opprettholder
Kan brukes på:hudens
sår/tørr hud,
eksem, kviser,
innsektsbitt,
naturlige
pH-nivå
munnsår m.m.testet
• Dermatologisk
mildt parfymert
• og
Antiseptisk
og lindrende
Perfekt til
• Forhøyhælte
hele familien, også dyrene

Pk. a´48 stk
sko og støvletter
Pute
60 ml
High heelsVikingsalve
såle - beskytter og pleier huden verdi 995,• Unik sammensetning islandske urter Nå kan du
• Kan brukes på: sår/tørr hud,
199,-bestille dine
eksem, kviser, innsektsbitt,
Gjelder 75, 80 og
*gjeldermunnsår
ikke spesialmål
Veil sitte/støtte
259,-reseptvarer
m.m. Gjelder alle
• Antiseptisk og lindrende
-og soveputer på banda.no 90 cm bredde

• sitte- og støtteputer gir komfort
og minsker ubehag

285,-25%

Veil 370,Takk for
du hand at
ler
lokalt Str. S-XL

2895,-

Følg oss på Facebook/bandakjeden
• For hele familien, også dyrene

Prisene gjelder
tilVask
17.09.2017
Gjelder
alle 30°
sitte/støtte

Kun -og
hossoveputer
Banda
www.banda.no/nettbutikk
Følg oss på
Besøk vår nettbutikk:
Facebook/bandakjeden

www.banda.no/nettbutik

Facebook/bandakjeden
Prisene gjelder til 24.12.2017
Kampanjeprisene
gjelder til 30.06.2019
Følg oss på fra Tempur
Besøk vår nettbutikk: Varme
føtter
gir bedrewww.banda.no/nettbutikk
søvn
Årets
Varmejulegave
føtter
gir bedre søvn
Facebook/bandakjeden
www.banda.no

• sengesokker
• riktig
pute bedrer
sovestillingen
sengesokker
i angoraull
Nå kan dui angoraull
• puster
og holder
nattesøvnen
• og
puster
og holder føttene tørre
bestille
dine føttene tørre
• med
antiskli
• sitteog støtteputer gir komfort
med antiskli
reseptvarer
Utvalget kan variere fra butikk til butikk
Følg oss på
vår nettbutikk:
og minsker
ubehag Besøk
Prisene gjelder til 19.06.2016
Facebook/bandakjeden
www.banda.no/nettbutikk på banda.no

ølg oss på
acebook/bandakjeden

Utvalget kan variere fra butikk til butikk
Prisene gjelder til 19.06.2016
-25%
285,285,Utvalget kan variere fra butikk til butikk

Følg oss på
Facebook/bandakjeden
Følg oss på

Besøk vår nettbutikk:
www.banda.no/nettbutikk

Besøk vår nettbutikk:

Kampanjeprisene gjelder til 30.06.2019

Besøk
vår nettbutikk: www.banda.no
Facebook/bandakjeden
www.banda.no/nettbutikk
Veil 370,- Prisene gjelder til 19.06.2016

Veil 370,-

Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Str. S-XL

Str. S-XL
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LITT AV HVERT

Vår minner

Fra After Work på Bastine

Konsernsjef Øistein Andresen på Eidsiva energis årsmøte

Ari Behn i samtale med Kari, Dorthe og Kjersti under Vårmarken

Kenneth Norum m/bror under Visefestivalen

Marvel og Uno fra Byen Vår på byvandring i Steinkjer

Nyutnevnt sjef på Bæreia, Arnstein Hestnes taler 8. mai

DITT LOKALE BADELAND
ÅPNINGSTIDER:
Mandag / Onsdag / Fredag kl. 06:30 - 19:00
Tirsdag / Torsdag
kl. 08:30 - 19:00
Lørdag / Søndag
kl. 11:00 - 16:00

MUSIKALKOMEDIEN BASERT PÅ SANGENE TIL JAHN TEIGEN
URPREMIERE PÅ CHATEAU NEUF 12. SEPTEMBER
BILLETTER PÅ TICKETMASTER.NO 815 33 133
22

NB!

Svømmehallen er stengt i juli på grunn
av ekstra renhold og ferie

5. og 6. juli 2019 i iovrebyen
FREDAG

OSLO ESS * INGE BREMNES
KENNETH NORUM

M/BAND

* UNNVEIG AAS

M/BAND

LØRDAG

FRIDA ÅNNEVIK
,

THEA PAULSRUD

M/BAND

* ANDREAS AARSKOG

INGEBORG KNØSEN * WILLIAMS WAR OPPOSITION

Gratis arrangement dagtid lØRDAG MED
UNDERHOLDNING, MARKED OG AKTIVITETER FOR BARNA!
.

DAGSPASS OG FESTIVALPASS I SALG PA

WWW.FESTIVALBOHEM.NO
.

Fa festivalpass igjen!
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Kongsvinger

JUNI/JULI 2019

Kl.16:00-19:00 Likemenn HLF Kongsvinger

Kl.09:00 Frokost / matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 4.

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

Kl.18:00 Velkommen m/ eller uten strikketøy |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

MANDAG 3.

Kl.18:00 Fellesmøte | Sanggruppa fra
Pinsekirken synger | Betania Skotterud

Kl.09:00 Frokost / matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 11.

Kl.18:00 Pinsemøte | Lars Aasen taler og
Pilgrimstoner fra Vallset synger |
Pinsekirken Filadelfia

Kl.18:00 Gudstjeneste | Turid Lindal | Bogen

Kl.16:00 Gudstjeneste og kirkens bursdagsfest |
Øystein Halling | Kongsvinger bedehus

Kl.16:00-19:00 Likemenn HLF Kongsvinger

Kl.09:00 Frokost / matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 18.

Kl.18:00 Velkommen m/ eller uten strikketøy |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

MANDAG 17.

Kl.18:00 Gudstjeneste | Liv Ødbehr taler og
lovsang ved Livets senter |
Pinsekirken Filadelfia

MANDAG 10.

Kl.12:00-15:00 Internasjonal dag | Alle
velkommen | Sta. Clara kirke
Kl.12:00 Friluftsgudstjeneste | Turid Lindal |
Orala

Kl.11:00 Pinsegudstjeneste | Wenche Walla
spiller. Kirkekaffe | Metodistkirken

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | «Livets hus»,
maleri, grafikk og tegning av Eva Laila Hilsen |
Galleri Aamodtgården

Kl.11:00 Gudstjeneste | Nattverd og kirkekaffe |
Metodistkirken

Kl.11:00 Høymesse | Sta. Clara kirke

Kl.11:00 Gudstjeneste | Sersjantmajor Yngve
Bergstrøm m. flere | Frelsesarmeen

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

SØNDAG 16.

Kl.21:00-01:00 Dans | Solongang spiller |
Randevu

Kl.15:30 Fotball | Kongsvinger – Start |
Gjemselund

Kl.15:00 Sommerfest for bedehuset m.flere |
Opplegg for barna kl. 15-17 |
Lensmannsgården på Roverud

Kl.13:15 Anderace i Glomma | KIL Toppfotball

KL.13:00 AmCar-treff | SIVA Industriområde |
AmCar Glåmdal

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | salg av kaffe |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.12:00 Sentrumsgateløpet | For store og små |
Rådhusplassen / Byparken

Kl.14:00 Polsk messe | Sta. Clara kirke

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |
Anne-B. & Leif-E. Fagermo | Frelsesarmeen

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

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |
Turid Lindal | Austmarka kirke

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

SØNDAG 9.

Kl.16:00 Besøk til kirkesteder og kirker |
Tilbud til utflyttere og andre som vil være med |
Påmelding på Tundagen | Brandval Historielag

Kl.12:00-16:00 Tundag | Utstillinger, underholdning, servering og slektsgransking. Dette
er noe av det som skjer denne dagen |
Brandval Historielag | Skineb

LØRDAG 8.

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

Kl.11:00 Gudstjeneste | Frelsesarmeen

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

SØNDAG 2.

Kl.21:00 Fest og moro | Bill Booth & Billy T. |
Vinger Blues & Rock Club | Glommengata 29

Kl.17:00 Forsvarets Veterankonsert |
Kongsvinger Festning | Se side 7.

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | salg av kaffe |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | «Livets hus»,
maleri, grafikk og tegning av Eva Laila Hilsen |
Galleri Aamodtgården

Kl.13:00 Liv i Leiren | Catwalk til Kvinnemuseet |
Åpning av utstillingen «Duket for forundring»

Kl.22:30-02:00 Dans | Kenneth Lundsæter
spiller | Randevu

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

Kl.11:00 Brettspilldagen | Kongsvinger bibliotek

Kl.12:00-24:00 Liv i Leiren | Yrende liv
og røre i sjarmerende Øvrebyen | Fest i
Herdahlsparken. Kjersti Palm Reitan m.fl.
spiller | Kongsvinger

FREDAG 7.

LØRDAG 1.

Det tas forbehold om endringer og ev. feil i oversikten. Arrangement i august 2019
meldes innen 10. juli til Byen Vår. Tlf.: 62 81 66 10. E-post: info@byen-var.no

DET SKJER I
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Kl.19:00 Konsert | Rita Therese Ziem,
mezzosopran og Berit Billingsø, klaver |
Inngang kr.150,- | Vinger kirke

Kl.19:00 Teateroppsetning Årringer |
Etter bokserien som har solgt snart 1,3 mill.
eksemplarer | Austmarka Bygdetun

Kl.18:00 Sommerfest | Metodistkirken

TORSDAG 27.

Kl.19:00 Teateroppsetning Årringer |
Etter bokserien som har solgt snart 1,3 mill.
eksemplarer | Austmarka Bygdetun

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

Kl.14:00 Byvandring i Øvrebyen | Omvisning i
Aamodtgården | Oppmøte Kongsvinger festning

Kl.10:45 Aktiv i 100 Kongsvinger | Tur til
Bæreia – Rålia- Gravlia «6 torpsrunden» |
Oppmøte Puttara barnehage

ONSDAG 26.

TIRSDAG 25.

Kl.18:00 Velkommen m/ eller uten strikketøy |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.18:00 LAN-party | Vinger Undomsklubb

MANDAG 24.

Kl.17:00 St. Hansaften m/ utflukt | Kommer
tilbake til samlingssted | Pinsekirken Filadelfia

Kl.11:00 Høymesse | Austmarka kirke

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

SØNDAG 7.

Bohemfestival | Øvrebyen | Se side 23

LØRDAG 6.

Bohemfestival | Øvrebyen | Se side 23

FREDAG 5.

TORSDAG 4.

Travløp | Kongsvinger travsenter | Se side 28

ONSDAG 3.

TIRSDAG 2.

MANDAG 1.

JULI

Kl.19:00 Teateroppsetning Årringer |
Etter bokserien som har solgt snart 1,3 mill.
eksemplarer | Austmarka Bygdetun

Kl.15:00 Søndagsmiddag | Spekemat, rømmegrøt, pølse, mos og is til barna |
Lunderseter samfunnshus

KL.15:00 Fotball | Kongsvinger – Sogndal |
Gjemselund

Kl.13:00 KNA Kongsvinger Rallysprint |
Start og mål, Møller Bil Kongsvinger

Kl.12:30 Vietnamesisk messe | Sta. Clara kirke
Kl.15:00 Sommeravslutning /sankthansfeiring |
Avreise fra Frelsesarmeen kl.14:00 til Dammen

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

Kl.11:00 Høymesse | Jona Lovisa Jonsdottir |
Vinger kirke

SØNDAG 30.

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

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

SØNDAG 23.

Kongsvinger Turistinformasjon Stasjonssiden/Reiser & Opplevelser as.
Glommengata 55, tlf. 900 66 486: Hverdager 10.00-17.00, lørdag 12.00-15.00.

Kongsvinger Museum Gyldenborg/Kongsvinger Turistinformasjon:
Tirsdag-fredag kl. 12.00-16.00 - Tlf. 62 88 82 90

KOST

NA

Ring 628 18233 eller besøk bilglass.no

RASTA GLASS AS

F

T

Kl.11:30 Barneløp | For de små barna |
Byparken

Kl.22:30-02:00 Dans | Tone Wattum & Ralph
Nilson spiller | Randevu

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | salg av kaffe |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

BYEN VÅR 25 ÅR | Folkefest i Byparken |
Vannsklie, skateshow | Se side 5

LØRDAG 22.

Kl.22:30-02:00 Dans | Tone Wattum & Ralph
Nilson spiller | Randevu

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

FREDAG 21.

Kl.19:00 Konsert | Svein Amund Skara, klaver |
Inngang kr 150,- | Vinger kirke

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne |
Frelsesarmeen

Nattåpent | Kremmere og utstillere, liv og røre |
Gågata Sentrum Syd

KONGSVINGERDAGEN m/ nattåpent
i hele Kongsvinger

TORSDAG 20.

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

Kl.18:00 Sommerfest | Anne-B. & Leif-E.
Fagermo | Utlodning og bevertning |
Frelsesarmeen

Kl.10:45 Aktiv i 100 Kongsvinger | Vi går gamle
Kirkeveien fra Odals Verk til Kongsvinger |
Oppmøte Randevu Langeland

ONSDAG 19.

KL.19:00 Norges lengste catwalk / handelsparade | Vi går fra Kongsvinger Festning til
Møbelringen | Se side 4

og Omegn | Salg av batterier og hørselprat |
Brukerkontoret Sykehuset, Kongsvinger

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.10:00-16:00 Kremmertorget | Rariteter,
lopper, nytt og brukt | Rådhusplassen

LØRDAG 15.

Kl.17:00 Tro og Lys | Møte mellom mennesker
med funksjonsnedsettelse og deres fam. |
Metodistkirken, Engens gate 7

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

FREDAG 14.

Kl.19:00 Konsert | Sigurd Hole, kontrabass |
Inngang kr 150,- | Vinger kirke

KL.18:00 Årsmøte | Kongsvinger Idrettsråd |
KUSK

Kl.17:30-19:30 Treffpunkt | Kreftforeningens
møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år |
Frivilligsentralen, Storgata 16

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne |
Frelsesarmeen

KL.10:30 Torsdagslunsj for næringslivet |
Klosser Innovasjon og Byen Vår |
Høgskolesenteret, Strandvegen 3

TORSDAG 13.

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

KL.18:00 Åpen scene | Vinger Ungdomsklubb

Kl.18:00 Livsglede | Foreningen Livsglede for
Eldre Kongsvinger arrangerer frivilligmøte |
Alle er velkommen | Scene U

Kl.10:45 Aktiv i 100 Eidskog | Vi går
7-torpsrunden | Oppmøte Puttara Barnehage

ONSDAG 12.

U
R
P
S
N
EI RITT *
T
S
S
IK
DSF

Kl.19:00 Sommerkonsert | Birgit Brinck m/
venner | Inngang kr 150,- | Vinger kirke

Kl.18:00 Den gode samtalen | Egoismens
plass i samfunnet | Kongsvinger Bibliotek

Kl.18:00 Sang i sommerkveld med Austmarka
Bygdekor | Lundersæter kirke

Kl.18:00 Sommeravslutning Revmatikerforeningen | Underholdning av Thor Sverre
Rundgren, loddsalg og bevertning |
Sanitetens hus, Fjellgata

Kl.17:00 Dugnad | Brandval Historielag | Skineb

Kl.16:00 Sommeravslutning afasiforeningen
Kongsvinger og omegn | Tur til Promenaden

KL.16:30 SAMMEN barn & voksne |
Frelsesarmeen

Kl. 12:00 Formiddagstreff felles m. Pinsekirken |
Leif G. Kvelland og Vennemusikken |
Kongsvinger bedehus

TORSDAG 6.

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

Kl.18:00 Premiestevne 1 | Kongsvinger IL
Friidrett | Skansesletta

Kl.17:30 Undervisning og samtale |
Leif G. Kvelland | KMF | Kongsvinger bedehus

Kl.08:30 Aktiv i 100 Kongsvinger | Tur til Oslo.
Vi går i Nordmarka: Frognerseteren-TryvannUllevålseter-Sognsvann | Oppmøte på togstasjon

ONSDAG 5.

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

Kl.18:00 Lesesirkel | Kongsvinger Bibliotek

Kl.18:00 Vennemusikken øver /
sommeravslutning | Frelsesarmeen

Kl.18:00 Velkommen m/ eller uten strikketøy |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

*ved kasko eller delkasko

og Omegn | Salg av batterier og hørselprat |
Brukerkontoret Sykehuset, Kongsvinger
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Gudstjeneste /Olsok | Øystein Halling |
Festningen

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

Storgata 26 (Nye Torget), 2212 Kongsvinger

TA KONTAKT MED OSS

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

Kl.19:00 Teateroppsetning Årringer |
Etter bokserien som har solgt snart 1,3 mill.
eksemplarer | Austmarka Bygdetun

KL.13:00 Hofossdagen | Tema «Folkelige toner
over djupe skoger» Hofoss Historieforening

MANDAG 29.

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | salg av kaffe |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

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

SØNDAG 28.

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

SØNDAG 14.

LØRDAG 29.

Kl.19:00 Teateroppsetning Årringer |
Etter bokserien som har solgt snart 1,3 mill.
eksemplarer | Austmarka Bygdetun

Kl.14:00 Byvandring i Øvrebyen | Omvisning i
Aamodtgården | Oppmøte Kongsvinger festning

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

FREDAG 28.

ALT INNEN GODSTRANSPORT
Kran • Varebil • Express
Temperatur-regulert transport
Biler med løfte-lem

905 09 626
26
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Brandval Bil
BRANDVAL

I disse dager etablerer Terje Furuseth en ny virksomhet på Roverud som relateres til
langtransport og sjåførenes behov for en stopp underveis. Dette blir en døgnhvileplass.
Det skal også etableres storbilvask og fyllestasjon for drivstoff. Fasiliteter som fullt
sanitæranlegg og kjøkken blir tilrettelagt sommeren 2019.
Terje har drevet Brandval Bil i snart 20 år. Kundegrunnlaget
har vært godt helt fra starten av. I 2016 ble et nytt bygg satt opp.
Kundene kommer fra nærområdet.Verkstedet utfører alt innen
bilmekanikk og periodisk kjøretøy-kontroll. Lokalmiljøet har støttet
opp om dette verkstedet i alle år.

Brandval Bil på Brandval

I tillegg til virksomhetene på Brandval og Roverud, har Terje også
5 ansatte innen anleggsbransjen – TF Maskin. Det var med graving
som Terje først begynte egen virksomhet.

Her kommer døgnhvileplassen med fullt sanitæranlegg
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LITT AV HVERT

TRAVFEST ONSDAG 3. JULI
Tradisjonen tro første
onsdag i juli blir det også
i år Toto-kjøring i særklasse.
Stort travstevne med de
beste i Norge. Stor stemning,
tusenvis av folk og mulighet
til både å satse penger på
hest eller bare se på hest.
Primus motor i Kongsvinger og
Brandval Travlag, Oddny Delet

Byen Vår gratulerer
den nystartede foreningen

Trykkfeil i forrige utgave. Riktig info er:
Mandag
08.0017.00

Tirsdag
08.00 17.00

Onsdag
08.00 17.00

Torsdag
08.00 17.00

Fredag
08.00 17.00

Lørdag
09.00 14.00

KONGSVINGER SA

Kongsvinger

kr 0,Innskudd

Renault CAPTUR
Leasing fra kr 2 665,pr. mnd.
LEASINGKAMPANJE

Renault CAPTUR TCe 90 Intens
Utstyr inkl.
Media NAV Multimediesystem,
ryggekamera, full LED hovedlys,
armlene foran, mørktonede ruter,
16’’ vinterhjul og metallic lakk.

Nye Renault CAPTUR TCe 90 Intens. Startleie/etabl. geb: kr 5 613,-. Månedsleie: kr 2 665,- og totalpris: kr 101 553,- vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde:
30 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,51 l/mil, CO2-utslipp fra 113 g/km. 5 års garanti/100 000 km. Pris er inkl. frakt og levering i Oslo. Avbildet modell kan ha
avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. Ta kontakt med nærmeste Renault-forhandler eller besøk renault.no for mer informasjon. Forbehold om trykkfeil.

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

renault.no

PÅ

Ramme

ALVOR

TORILL MØTER

Knut
Storberget
Knut Storberget kjenner vi fra
politikken i en årrekke. Han var
bl.a. justisminister under regjeringen
Stoltenberg. Siden Hedmark og
Oppland fylker blir ett fylke, er han
nå fylkesmann for begge. Storberget er utdannet jurist – noe
som kommer godt med i «rettferdighetens navn» i mange av
de saker han får lagt på bordet. Han er Regjeringens forlengede
arm til kommunene i Innlandet (48 kommuner). Selvsagt kommer det godt
med at han har erfaring fra både Stortinget og Regjeringen. Jeg fikk en prat med ham.
Du er ekte hedmarking og er
nå fylkesmann for Innlandet.
Hva føler du kan være den
største utfordringen å regjere
to tidligere fylker?
Veldig store avstander. 40 mil fra Lesja
til Eidskog. Mange kommuner å forholde
seg til. Samtidig er alle kommunene så
fascinerende at det er en glede.
Du har en lang fartstid innen
politikken. Hvor viktig er disse
erfaringer nå?
Hvis fylkesmannsembetet skal være en
pådriver, da er det avgjørende å kjenne
til hvordan politiske beslutninger tas.
Politikkens kontaktnett er viktig.
Hva er ditt grunnprinsipp for
å få til det du brenner for?
Et grunnprinsipp er at jeg vil ha minst
mulig grunnprinsipper. Jeg må være
fleksibel. Lytte er viktig.
Da du ble valgt inn på Stortinget
første gang – tenkte du da på å
legge noen strategier og mål for
deg selv?
I liten grad.Veien ble til mens jeg gikk.
Ville ha både inngang og en exit i
politikken.

Du har opplevd og vært en del
av den rivende utviklingen i Norge.
I Hedmark er det en del fokus
på at mange går på trygd og er
arbeidsløse. Hva må næringslivet
i Hedmark tenke på framover?
Næringslivet i Innlandet vil bli en motor
knyttet til "det grønne skiftet".Vi har
liten arbeidsledighet, men altfor mange
går på offentlige ytelser.
Mange i Kongsvingerregionen
men også Elverum-regionen føler
at mye av ALT skal legges til
Mjøsbyene. Hvilken formening
har du til dette?
Vi må spre aktivitetene. Men i min
regjeringstid bygde vi fengsel, tinghus
og politihøyskole på Kongsvinger.
Da var dere vinneren. Det er selvsagt
nyanser i dette bildet.
Kongsvinger bør bli et satsingsområde for nyetableringer. Føler
du at noen kun sitter på gjerdet
og venter på at noe skal skje?
Nei, overhode ikke. Føler at det er
litt oppdrift for tiden, jeg. Muligheter
er blant annet der nå m.h.t. foredling
av skog.

Skogen i framtida - hva med
lokalt?
Vi må foredle tømmeret lokalt.
Dette tror jeg skjer i Kongsvinger
på sikt.Vi har alle en jobb å gjøre.
Hvilke interesser har du som gjør
at du kan koble av?
Barna mine er viktigst. Gjør mye
sammen med dem – friluftsliv bl.a.
Jeg liker også å lese. Ellers er mye av min
våkne tid relatert til jobb. Og vet du,
jeg liker å lage mat og bake.
Når var du på Kongsvinger sist?
Var og foreleste på senvinteren.Var også
på Anno Museum (Gyldenborg) i vinter.
Kan du tenke deg å komme en tur
til oss snart og finne ut enda mer
hva mange vil? Da inviterer Byen
Vår på lunsj. Høres det OK ut?
Jeg kommer gjerne og jeg vil selvsagt ta
meg god tid til en lunsj med Byen Vår.
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Glommen Skog
NORSENGA, KONGSVINGER

Glommens mål er å øke verdien på andelseiernes arealer. Beregninger fra en rekke kommuner
i Hedmark og Oppland viser et eventyrlig potensial dersom de rette tiltakene blir utført i skogen
til rett tid, på rett måte og tilpasses lokale vekstbetingelser. Oppfylles disse forutsetningene,
kan skogproduksjonen økes med 50%. Det legges mye arbeid ned i utviklingen av stadig bedre
skogsfrø, noe som øker produksjonen av skog. Et varmere klima gir også økt vekst. Skogen skal
gi optimal økonomisk arealavkastning nå og i fremtiden. Dette betyr å produsere nok trær med
høyest mulig verdi, på kortest mulig tid, til lavest mulig kostnad.
Arbeidet skal skje innenfor rammene av framtidige klimaendringer,
Norsk lov og Norsk PEFC Skogstandard.

«Det grønne skiftet» og skogen
Under halvparten av det som årlig vokser
av fornybare ressurser i Norges skoger, utnyttes. Skogen må derfor på sikt bli en stor
bidragsyter inn i «det grønne skiftet». De
enorme mengdene med trevirke som finnes
i norske skoger, kan brukes til nær sagt alle
slags produkter og til fornybar energi. Noen
kaller også skogen for «det grønne gullet».
Det «grønne gullet»
Det finnes 10,8 milliarder trær i Norge.
Ny teknologi gjør at dette med å utnytte
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tre på helt andre måter enn tidligere,
kommer mer og mer. Alt som lages av
olje, kan i prinsippet lages av tre. Mulighetene synes å være uendelige! Tre er
et fornybart materiale med raskt økende
anvendelsesområde. Det går faktisk an
å lage plast av tre. Coca-Colas plastflasker inneholder for eksempel biomasse.
I Norge har det vært en tredobling av
stående volum de siste 90 årene. Det
vokser mer enn vi tar ut. Årlig tilvekst
i skogen er på 25 millioner kubikkmeter
– 25 millioner kubikkmeter med muligheter.

Tre er et fornybart
materiale med
raskt økende
anvendelsesområde.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Eksempler fra retningslinjer
for aktuelle tiltak i skogen:
UNGSKOGPLEIE:
• Alle ungskogfelt skal reguleres 		
minimum én gang. Normalt
skal halvparten av arealet ryddes
to ganger.
• Rydd tidlig første gang der det
planlegges to inngrep.
• Siste ungskogpleie innen
5 m middelhøyde.
• Avstand mellom gjenstående
framtidstre skal være minst
1,5 meter.
TYNNING:
• Tynn tidlig, første tynning bør
utføres før overhøyde 15 m og 		
siste tynning senest ved overhøyde
18 m for gran og 20 m for furu.
• Gran tynnes før grønn krone
er mindre enn halve trehøyden.
Furu tynnes før grønn krone
er mindre enn en tredjedel av
trehøyden.
• Furu skal tynnes mens gran kan 		
tynnes.
• Tynn så få ganger som mulig.
• Maksimalt 20 % veiareal.
• Ikke gjennomfør tynning hvis
det resulterer i mer enn 7 % skade
på gjenstående skog.
• Bruk rotstopp ved fare for rotråteangrep.
• Ikke gjennomfør tynning hvis det
reduserer bestandens fremtidige
stabilitet på lang sikt.
Anders Sandbæk med skogsarbeidere i skogen
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Hvilke tiltak inneholder Godspakke Innlandet?
Godspakke Innlandet omfatter elektrifisering av strekningen Kongsvinger –
Elverum – Hamar, nye tilkoblingsspor både på Kongsvinger, Elverum og
Hamar, samt nye flerbruksterminaler.
Nye tilkoblingsspor medfører at
togene slipper å snu ved hvert kryss.
Det vil redusere transporttiden med
ca. 30 minutter for hver gang et tog
passerer over på en annen banestrekning.
Elektrifisering vil gi en standardisert
driftsform som gjør at elektriske
lokomotiver kan brukes i hele banenettet unntatt Rørosbanen nord for
Elverum. Det vil føre til at tømmertogene ikke må skifte lokomotiv hver
gang toget skal passere Kongsvinger
på veg mot Elverum.
I tillegg til tiltakene på banenettet,
omfatter Godspakke Innlandet
nye flerbruksterminaler for håndtering av tømmer og annet gods
på Kongsvinger, Rudshøgda og
Hauerseter.

Kvam
Kvam

Rørosbanen
Lillehammer
Rørosbanen
Rudshøgda
Elverum
Lillehammer
Rudshøgda

Hamar

Hamar

Sørli
Sørli

Vestmo

Elverum

Vestmo

Braskereidfoss
Braskereidfoss

Nye Norsenga

Hauerseter

Hauerseter

Kongsvinger
Nye
Norsenga
Kongsvinger
Sverige

Alnabru

Sverige

Alnabru

Lillestrøm

Lillestrøm

”I dag er det ofte slik at godstogene
trekkes ned til Alnabru, lokomotivet går
rundt og så trekkes toget mot Lillestrøm
igjen og inn på Kongsvingerbanen. Sett
ut fra den kapasiteten jernbanenettet
har her, er det en helt meningsløs rute,
sier Sjur Helseth i Jernbaneverket, og
legger til at kapasiteten på Hovedbanen
mot Romerike også i fremtiden vil være
hardt belastet” (Jernbanemagasinet
1/2016).

Østfold
Østfold

Nye
tilsvinger
Nye
tilsvinger
Nye ﬂerbruksterminaler

Nye ﬂerbruksterminaler

Elektriﬁsert
Elektriﬁsert
Elektriﬁseres

Elektriﬁseres

Tømmerterminaler

Tømmerterminaler

Godspakke Innlandet styrker næringslivets transporttilbud. De positive ringvirkningene for transportsystemet blir særlig kraftfulle når tiltakene blir sett i sammenheng med andre tiltak som mindre terminaltiltak i Mosjøen, Mo i Rana og Fauske, samt ferdigstillelse av kryssingsspor på Nordlandsbanen.
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Glommen Skog

- på lag med skogeierne siden 1903 -

Fredrik Christiansen

Regionsjef
Tlf.: 913 45 697
E-post: fc@glommen.no

Johan Bjørn

Skogbruksleder Kongsvinger
Tlf.: 482 24 163
E-post: jb@glommen.no

Trond Fjeld

Skogbruksleder Eidskog
Tlf.: 917 38 836
E-post: tf@glommen.no

Hans Næss

Skogbruksleder Kongsvinger
Tlf.: 469 18 815
E-post: hn@glommen.no

Roger Samsonstuen

Skogbruksleder Nord-Odal
Tlf.: 454 77 745
E-post: rs@glommen.no

Olli Andreas Gjems

Skogbruksleder Sør-Odal
Tlf.: 452 41 590
E-post: oag@glommen.no

Anders Sandbæk

Skogkulturleder
Tlf.: 418 54 157
E-post: as@glommen.no

Våre skogbruksledere i Vinger og Odal står til din
disposisjon. Du kan rådføre deg med oss i alle typer
skogfaglige spørsmål og om hvordan ressursene
på din eiendom best skal utnyttes. Uavhengig av de
generelle markedsforholdene skal Glommens in
nsats gjøre en forskjell i din skogøkonomi.
Siden 1903 har vi sammen fått til mer.
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John Deere Forestry
LANGELAND, KONGSVINGER

For å si det på godt norsk – det er full rulle hos John Deere på Langeland. Over 25
medarbeidere gjør en beundringsverdig innsats, og som selger Amund Holen sier:
Alle drar lasset sammen, det er lite sykefravær og alle ser til at jobben blir gjort.
-Det er nok derfor vi er en arbeidsplass med masse energi og godt humør, smiler Amund.
John Deere på Kongsvinger er en del
av et verdensomspennende konsern
som har sitt sete i USA. Avdelingen på
Kongsvinger har mest å gjøre med den
finske divisjonen som igjen er hovedkontor for Europa. For å forklare enda
mer – John Deere blir egentlig styrt under
en divisjon som kalles Construction and
Forestry og Forestry-biten er det som
blir styrt fra Finland. Rett skal være rett!
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Godt kundegrunnlag i distriktet
Vi vet fra før at skogen i Kongsvingerregionen går inn i det store skogbeltet
som går rundt jorda på den nordlige
halvkule – fra Canada til Sibir. Ressursene
er store i skogen vår, og det er aldri blitt
hogd så mye tømmer som nå! Dette er
også noe sagbrukene ser tydelig. Som
Finn Martinsen hos USNR (tidl. Söderhamn Eriksson) sier på et annet sted i
Kongsvingerguiden: Ingen kommune

i Norge hogger så mye tømmer som
Kongsvinger! Dette er noe de også merker
hos John Deere. De har en merkbar
omsetningsvekst. -Vi passerer 300 mill.
med god margin, forteller Amund. Det
er klart vi ser tendensen, vi også. Det
beveger seg enormt i våre store skoger.
Det «grønne gullet» er gull verdt.
En stolt kjøper
Mads Ola Jørgensen var innom John Deere
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Mads Ola Jørgensen henter sin nye skogsmaskin

Det «grønne
gullet» er
gull verdt.

Controller hos John Deere, Siri Haugli, og Retail Group Controller Maria Virtanen fra Finland

på Langeland for å hente den nye maskinen.
Mads Ola trives i skogen. Han var blid
som ei sol denne dagen. Da han også
bemerket at han kjøpte hammondorgel
og at jeg (Torill) lærte ham å spille, ja,
da fikk vi begge en god latter. Det
instrumentet han trakterer i dag, er en
annen kategori, men han må bruke
hendene riktig på alle knapper og spaker.
Kanskje litt musikkopplæring kan ha
kommet godt med?

Flott sortiment i butikken
Når man kommer inn i butikken på
Langeland, finner man i tillegg til en
flott resepsjon - en butikk med artikler
som relateres til skogsdrift.Vernesko,
tøy som er designet riktig til skogsarbeiderne, hjelmer og andre relaterte
artikler finnes i reoler og på hyller.
Noe for de minste finner man også her.
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John Deere Forestry AS er nå
forhandler av Pfanner bekledning
for skog og fritid.
Dette er produkter som kombinerer funksjonalitet og
design på en måte markedet ikke tidligere har sett.
Du finner oss ved siden av Rema 1000 på Langeland
i Kongsvinger. Kom innom for å se vårt utvalg av
hjelmer, klær og sko.

Delelageret mandag-fredag 07:00-15:30
Industrivegen 13 2212 Kongsvinger Tlf. 62 83 11 10

Delelageret
mandag-fredag 07:00-15:30
Industrivegen 13
2212 Kongsvinger
Tlf. 62 83 11 10
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Jim Erik Sørlie
Kjetil Andersen

Lars Erik Sønsterud Ted Johnsen
Roar Nyvold

Vakttelefon: 913 26 198

(Mandag-fredag 15:30-20:00, Lørdag 08:00-14:0

Jim Erik Sørlie, Kjetil Andersen,
Lars Erik Sønsterud, Roar Nyvold,
Ted Johnsen
Vakttelefon: 913 26 198
(mandag-fredag 15:30-20:00,
Lørdag 08:00-14:00)

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Daglig leder Finn Martinsen

USNR

TIDL. SÖDERHAMN ERIKSSON, SIVA - KONGSVINGER

25 ÅR PÅ SIVA.

Folk vet altfor lite! Folk bør vekkes! Det finnes flere store konsern som er stasjonert på
Kongsvinger. På SIVA finner vi mange av disse - som igjen har vært presentert i Kongsvingerguiden. En av disse har jubileum i år – nemlig Söderhamn Eriksson. Nå er tiden inne for å
fortelle om denne virksomheten -som egentlig er verdensomspennende!
Lang historie
Söderhamn Erikssons historie går tilbake
helt til 1864. En kontinuerlig teknisk
utvikling som igjen kom kundene til
gode, har gjort Söderhamn Eriksson til
en av verdensledende innen sitt segment.
Konsernets røtter omfattet to uavhengige
virksomheter: AK Eriksson og Söderhamns Verkstäder. Disse to begynte et
samarbeid i begynnelsen av 1970-tallet.
AK Eriksson fusjonerte da med Söderhamns Verkstäder, og i år 2000 ble dette
til Söderhamn Eriksson. Men innimellom
her ble Söderhamns Verkstäder solgt til
Kockums. På 70-tallet ble Kockums

etablert på SIVA, og da hadde de allerede
begynte å produsere maskiner til store
sagbruk i tillegg til deler til Volvo. Istedenfor å gå inn på alle oppkjøp og fusjoner,
er det viktig å fortelle at Söderhamn
Ericsson ville videreføre produksjonen i
Norge. Så selv om de for 5 år siden kunne
ha feiret et 150 årsjubileum, er det nå
på sin plass å feire 25 års jubileum.
De etablerte seg på SIVA i 1994.

rikansk konsern interessert i å kjøpe
opp virksomheten. Derfor heter nå
Söderhamn Eriksson USNR. USNR
står for United States Natural Resources.
I Norge er det mange sagbruk og mye
industri innen trevirke. 60-70 % av alle
maskiner til norske sagbruk er blitt levert

Største leverandør i Norge
Det bør også understrekes at p.g.a. det
store markedet Söderhamn Eriksson
har opparbeidet seg i Norge, ble et ame37
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dette og hvordan vi kan bruke ressursene
selv, mener Finn: -Det er nok mange
som tenker, men noen må også satse. Det
finnes store ressurser innen dette segmentet
som ingen er helt klar over, men noen må
ta tak i dette og finne ut: Hvor begynner vi?
av USNR. Cambio barkemaskin er det
produktet som det blir levert mest av.
På lille Kongsvinger er altså hovedkontoret for Norge! Med andre ord –
Kongsvinger er ikke så lite som mange
vil ha det til. Men folk bryr seg ikke –
og de vet ikke! Kongsvingeguiden ville
vite mer om dette med trevirke og de
store ressurser som blant annet finnes i
vårt distrikt.
Største avvirkningskommune i
Norge!
Da er vi der igjen – liten er egentlig stor!
Og det vil si – ingen kommune hogger
så mye tømmer i Norge som Kongsvinger.
Og en annen ting - Norges største tømmerterminal er på Kongsvinger. - Dessverre
går det meste til Sverige (via Kongsvinger),
forteller daglig leder hos USNR på SIVA,
Finn Martinsen.Tidligere ble sagtømmeret
tatt hånd om av norske aktører. I dag
eksporteres over 1 mill. kbm sagtømmer
ut av Norge hvert år. På spørsmål til
Finn om hva som skal til for å rette opp

Nyansatt i Hønefoss Sten Jarle Solheim
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Etter møtet med Finn gjorde Torill i Byen
Vår noen undersøkelser og vurderinger.
Svaret er ganske enkelt følgende: Mange
tenker – mange skal tjene penger. Det
finnes mange gode idéer og prosjektbeskrivelser der ute om hvordan man skal
jobbe med «det grønne skiftet». Men det
kan ikke stoppe opp ved kun en god
prosjektbeskrivelse. Det må bli resultater,
og de må komme nå snart. Hvorfor er
det ingen som bygger store hus-elementer i tre i vårt område som igjen er tatt
fra de ressursene vi har?
Vi har en massivtre-fabrikk på SIVA.
De har kun kapasitet til små elementer,
mens de store elementene fortsatt kommer
fra Østerrike! Forstå det den som kan!
Hvis massivtre-fabrikken på SIVA hadde
fått inn frisk kapital, ja, da kunne vi kanskje hatt en av Norges største massivtrefabrikker på SIVA – og med tilførsel av
alt «gullet» vi har fra våre egne ressurser!
I begynnelsen av mai åpnet Splitkon en
av verdens største massiv-trefabrikker i
Åmot i Buskerud. Miljøvernministeren
klippet snora.

Bygninger av limtre
– brannsikkerhet?
Mange lurer nok på hvordan brannsikkerheten er i bygninger oppført av
limtre. Men svaret er enkelt - limtre
brenner kun på yttersiden, mens stål
og betong smelter i varmen og faller
sammen. Så hermed kan diskusjonen
gå sin gang – stål og betong eller limtre?
Gå gjerne inn på
http://www.arkitekturnytt.no/2017/05/
limtre-taler-fullt-brannforlp-og-er.html
og les testen selv.
Det grønne gullet er framtida
Store entreprenører bør gå dypere inn
i dette og vurdere om «det grønne
skiftet» kan være noe man bør satse på i
framtida. Framtida ligger i skogen – våre
største ressurser! USNR på SIVA er
med på laget – de er jo allerede inne
med store leveranser til sagbrukene.
De er et viktig mellomledd i prosessen
«fra rot til port» - som igjen betyr «treet
står på rot og porten er resultatet».
På sikt må Kongsvinger bli Norges Treby
– de kaller seg allerede Norges Grønne
Hjerte!

Disse har også vært med i 25 år. Fra v. Jøran Martinsen og Knut Arne Grundt
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Barking

Cambio barkemaskin

Collage Norge

Mateverk Båndsag

Stømnervegen 5, 2212 Kongsvinger • www.usnr.com
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Ny-bygget på Matrand

Ny-bygget på Matrand

Kristiansen Håndverksbedrift AS
MATRAND, EIDSKOG

Kristiansen Håndverksbedrift satser stort i et allerede voksende marked. Daglig leder Thomas
Kristiansen har full oversikt over ordreboka. Som den seriøse entreprenøren han er, vil han
understreke at kontroll over alle ledd er utrolig viktig i dette markedet. Han har en stabil
arbeidsstokk som står på for kundene. Da Kongsvingerguiden skulle ha et møte med ham,
kunne han fortelle at de har mange oppdrag på Kongsvinger og at han selv er der mye. -Du
skjønner, sa han, vi har fått innmari mange kunder i Kongsvinger etter at vi sist var med i bladet.

Selvsagt er det trehus og andre arbeider
med tre i fokus som er kjernen i bedriften.
-Ja, slik er det bare, sier Thomas. De store
entreprenørene setter opp store kompleks
i stål og betong og lite tre, mens i det
markedet vi jobber, er det kun fundamentene og kjeller som er i betong.
Det meste ellers er i tre. At limtre på sikt
kan komme på en husutbyggers tegnebrett, ser jeg ikke bort ifra heller.
Thomas begynte i sommerjobb hos
onkelen sin da han var 14 år gammel.
Her fikk han teften for snekkeryrket –
noe som igjen resulterte i at han begynte
på snekkerlinja på Skarnes Videregående.
Så ble det læretid hos onkelen, og til
slutt fagbrev som tømrer. -Jeg har også
tatt en toårig utdannelse ved Teknisk
Fagskole i Oslo, forteller Thomas. -Her
lærte jeg veldig mye, bl.a. hvor viktig
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det er i dagens samfunn å ha alle papirer
i orden.

opp en skisse i forkant, og ut fra det
kommer vi sammen til et resultat.

Det er mange som skal ha hjelp til
rehabilitering av bolig. -Veldig mange
kjøper seg bolig som er noen år, sier
Thomas. Så får de noen ideer om hvordan
de skal ha det, og deretter kontakter de
meg. Det er utrolig mye man kan få ut
av en eldre bolig. Det som jeg nok setter
fokus på i første omgang, er hvordan
grunnarbeidet er vedlikeholdt. I våre
dager med mye nedbør og overflatevann,
er det viktig at dreneringen er god rundt
huset. Det er jo ikke noe hyggelig hvis
det lukter mugg i kjelleren eller at fuktighetsmåleren viser rødt mange steder i
boligen. Da må man ta tak i dette og
se på det som første prioritet. Deretter
går vi igjennom steg for steg hva som
kan gjøres. Kunden har som regel satt

Arbeidsstokk med stor
kompetanse
Thomas har som nevnt solid bakgrunn
med fagbrev som tømrer og innehar også
tittelen fagingeniør. I arbeidsstokken har
han personer med mesterbrev og fagbrev
i tømring, betong, forskaling og malerfaget. -Vi har også med oss en lærling og
har planer om å satse mer på dette i årene som kommer, sier Thomas lurt.Vi er
8 ansatte i dag, så får vi se hva fremtiden
viser. Thomas avslutter med å fortelle
at han på Matrand har satt opp et bygg
som inneholder kontorer, verktøyrom
og lager. -Bygget er selvsagt i tre, smiler
Thomas, og hit kan kunder komme for
prosjektmøter, men vi drar selvsagt hjem
til kunder der det trengs f.eks. befaring.
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«Snekkergjengen» er klare

Thomas hos kunde

Vi ser mulighetene
– ikke begrensningene.
Thomas hos kunde

Tlf. 924 97 906
handverksbedrif.no
Følg oss på
Facebook
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FORENINGEN ÅRRINGER PRESENTERER TEATERSTYKKET
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SILJA
KARL-OSKAR
ARVID
MAS-KARIN

KJERSTI THORSET
GLENN LUIJBREGTS
VIDAR SANDEM
SOLFRID ANITA RUUD

I butikk nå
Begrenset antall

BYEN VÅR 2004

25 ÅR !
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2004

BYEN VÅR 2005

2005

25 ÅR !

25 ÅR !

Faksimiler fra Glåmdalen.

45

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.

MULIGHETENE FOR I MORGEN…
AV M. TOFT

Når natten kryper tett rundt meg, her jeg ligger på puta, gir det rom for tanker om i
morgen. Tanker om hva som kommer, hva som venter.
Nå i natten er jeg takknemlig for livet, takknemlig for i morgen.
Jeg tenker på veien videre. Hva skjer nå?
Natten svøper meg i stillhet og mørke. Jeg tenner et lys i sjelen som gløder for i morgen.
Så skjørt livet er, så lett og ta det for gitt.
Natten gir ro. Hvile fra dagens slit.
I morgen.
I morgen er en ny dag.
Nye tider for glede og sorg, nye muligheter for oss alle.
La oss ta vare på disse «i morgen». La oss ta vare på ettertanken i natten. La oss ikke ta
livet for gitt, livet er for kort til det.
Alle gode dager, alle gode netter. La oss glemme de dårlige.
I natt drømmer jeg om i morgen.
Muligheter for en ny dag, en ny start, en dag jeg ikke vil ta for gitt.

NÅR LIVET STOPPER
AV M. TOFT

Når ditt liv stopper opp, og dine forsvar faller ned.
Når tankene hoper seg opp, og du ikke lenger klarer følge med.
Når ditt liv tar en pause, og din tro blir til tvil.
Når tankene blir mørke, og veien opp er som mange mil.
Det er da du må spørre dypt i deg selv, om livet er verdt å leve.
Det er da du må velge hvilken vei du vil gå, om det er verdt alt strevet.
Det er da du må kjempe med alt du har, slik at hjertet fortsatt banker.
Det er da du må klatre til nye høyder, og tenke nye positive tanker.

Visdomsord

JUNI/JULI 2019

Alt du ikke ser er forkledningen av det du ikke vet.
			
(GERD ROTMO)
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Visste du at Klosser Innovasjon er et av Norges
sterkeste utviklings- og innovasjonsmiljøer?
Vår avdeling på Kongsvinger bistår næringslivet med å løfte frem innovasjonsprosjekter,
forretningsutvikling og forskningsprosjekter. Vi hjelper også gründere med å etablere og
utvikle egen virksomhet. Klosser Innovasjon har et tett samarbeid med kommunene og
næringslivet i Kongsvingerregionen, og er involvert i flere spennende utviklingsprosjekter.
Har du en idé som du ønsker å utforske eller teste i din bedrift? Trenger du støtte
for å utvikle idéen videre? Ta kontakt, så finner vi tid til et møte.

post@klosser.no

•

www.klosser.no

•

Markensvegen 1B, 2212 Kongsvinger

HVA
TRENGER
DU?
HVA
TRENGER
DU?
HVA
TRENGER
DU?
PROFILUTFORMING
PROFILUTFORMING
PROFILUTFORMING
PROFILUTFORMING
MESSEMATERIELL
MESSEMATERIELL
MESSEMATERIELL
MESSEMATERIELL
ANIMASJONER
ANIMASJONER
ANIMASJONER
ANIMASJONER
NETTSIDER
NETTSIDER
NETTSIDER
NETTSIDER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
SKILTING
SKILTING
SKILTING
SKILTING
BILDEKOR
BILDEKOR
BILDEKOR
BILDEKOR
TRYKKSAKER
TRYKKSAKER
TRYKKSAKER
TRYKKSAKER
NYHETSBREV
NYHETSBREV
NYHETSBREV
NYHETSBREV
UTSENDELSER
UTSENDELSER
UTSENDELSER
UTSENDELSER
ANNONSERING
ANNONSERING
ANNONSERING
ANNONSERING
SOSIALE
MEDIER
SOSIALE
MEDIER
SOSIALE
MEDIER
SOSIALE
MEDIER
PROFILARTIKLER
PROFILARTIKLER
PROFILARTIKLER
PROFILARTIKLER

Ta kontakt for en uforpliktende samtale
Ta kontakt
foruforpliktende
en uforpliktende
samtale
Ta
kontakt
for
en
samtale
Ta
kontakt
for
en
uforpliktende
samtale
eller
les mer
om
oss
på www.kurergrafisk.no
les mer
ompå
osswww.kurergrafisk.no
på www.kurergrafisk.no
eller
les
om
ellereller
les mer
mer
om oss
oss
på
www.kurergrafisk.no
Kurér Grafisk AS • Tlf.: 62 88 89 10 • post@kurergrafisk.no • www.kurergrafisk.no, Norvald Strands veg 43, 2212 Kongsvinger

Kurér Grafisk AS • Tlf.: 62 88 89 10 • post@kurergrafisk.no • www.kurergrafisk.no, Norvald Strands veg 43, 2212 Kongsvinger
Kurér
KurérGrafisk
GrafiskAS
AS••Tlf.:
Tlf.:62
6288
8889
8910
10••post@kurergrafisk.no
post@kurergrafisk.no••www.kurergrafisk.no,
www.kurergrafisk.no,Norvald
NorvaldStrands
Strandsveg
veg43,
43,2212
2212Kongsvinger
Kongsvinger

