25 ÅR !
NR. 4 APRIL 2019 - ÅRGANG 19 - INFORMASJON

guiden

KONGSVINGER
25 ÅR !

God Påske

r at
o
f
k
k
Ta
ler
d
n
a
h
du
lokalt
Foto: Siri Arnesen

Tlf.nr.: 530 24 450 | www.bilia.no

Kongsvinger

Møt vår nye bilselger Gaukåsvegen
på side 11.7

MÅNEDENS

Uno

GUIDEN MED POSTEN
Fra og med denne utgaven har vi gått
tilbake til Posten som distributør av
Kongsvingerguiden. Dette koster oss
en del mer, så hvis du liker bladet og
ikke har betalt medlemskontingent
i Byen Vår? Gjør som over 800 andre
husstander.
NORGES BESTE BY
Jeg brukte denne overskriften i forrige
utgave også. Det var før jeg ble tipset
om å sende inn forslag på Kongsvinger
som Norges mest attraktive by. Som
tipset, så gjort. Jeg tror andre har sendt
inn også, men det er sikkert bare en fordel for nominasjonskomiteen å få inn
flere uavhengige forslag på samme by.
HANDEL I FRITT FALL?
Det kan se ut som om netthandelen for
alvor har tatt grep om folks handlevaner.
Vi hører om konkurser, nedleggelser
og store tap av arbeidsplasser. Dette er
ikke overraskende, siden utviklingen har
gått gradvis over mange år. Men har vi
vært godt nok forberedt? Tydeligvis ikke.
Handel har ikke tradisjonelt stått øverst

BYEN VÅR KONGSVINGER
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 66 10
info@byen-var.no
www.byen-var.no

på lista over næringer som det offentlige
legger til rette for. Enda det er innen
varehandelen vi finner størst andel arbeidstakere i hele landet, så også i Kongsvinger.
Derfor er tiden nå inne for å sette inn
tiltak for å styrke situasjonen.
DAGENS STRESSTIPS
Får du ikke tiden til å strekke til i
hverdagen? Det er garantert noe du ikke
trenger å bruke tiden på. Gå systematisk
gjennom ulike gjøremål, så er jeg sikker
på du finner flere uviktige ting å kutte ut.

Våre hovedsamarbeidspartnere:

Kongsvinger
Kommune

God Påske til alle når den tid kommer!
Uno Arnesen
leder Byen Vår

Medlemsinfo: APRIL 2019
Minner fortsatt på at vi er veldig
glade hvis du legger Byen Vår inn
som e-faktura i Nettbanken din.
Ditt kundenummer (6 siffer) er din
e-fakturareferanse.
Er du ekstra glad i Byen Vår, kan
du gjøre som Svein Masterudlien og
tegne eget medlemskap for hunden
din, eller katten. Takk til Svein.
Og Einar! Voff-voff.

Åpningstid:
Hverdager kl. 9.00-15.00

BYEN VÅR BEDRIFTSMEDLEMMER
TRENINGSSENTER:

Årsmedlemskap i Byen Vår
Konto 1840.16.29900
Vipps 115872
Privatmedlemmer kr 250,Foreninger kr 500,Virksomheter kr 2.000,-

- Avancia Sports Club
- PULS Kongsvinger
REGNSKAP/REVISJON:
- TheVIT AS
- Kongsvinger Regnskap AS
- Resultat Regnskap AS
- BDO Kongsvinger
Nye bedriftsmedlemmer i Februar:
REMA 1000 Langeland og
Kongsvinger Budget Hotel

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

Ansvarlig utgiver:
Byen Vår Kongsvinger
Redaksjon:
Uno Arnesen, Marvel Sørensen,
Wenche Walla og Siri Arnesen
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
Design og layout: Kurér Grafisk AS
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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.

Trykk: Vinger og Glåmdal Trykkeri AS
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BYEN VÅR INFORMERER

VÅRMARKEN ER HELGEN
10.-12. MAI
FØRSTE KREMMERTORG PÅ RÅDHUSPLASSEN LØRDAG 4. MAI

Årsmøte og kåseri på Vinger hotell
Mandag 8. april i peisestua
Kl. 17.30 Årsmøte i Byen Vår
Kl. 18.30 Medlemsmøte med kåseri av Lasse Espelid
"Det typisk norske – hva er det?"
Et humoristisk foredrag om landet vårt i fortid, nåtid og fremtid.
Lasse Espelid har gjort et dypdykk i "det norske" og deler med oss sitt
syn på Norges historie, norske verdier og tradisjoner, samt norsk kultur og
identitet. Bakteppet er Norges historie fra den første bosetting og frem til
i dag.
Alle som har betalt medlemskontingenten, er
velkommen enten til årsmøtet eller medlemsmøtet/kåseriet – eller begge deler. I medlemsmøtet vil vi også informere om Byen Vår
sitt 25-års jubileum i 2019. Det blir servering,
og alt er gratis. Du kan selvsagt betale medlemskontingenten på kr 250,- og komme.
Årsmøtepapirer kan fås etter 1. april ved hen25 ÅR !
vendelse til Byen Vår.
Lasse Espelid

KONGSVINGER 3. til 7.25april
ÅR !
Billetter i salg på

Feiring av
Torsdagslunsj 10 år
Torsdagslunsjen kunne feire sine nærmere
100 arrangementer med kake sist måned.
Klosser Innovasjon og Byen Vår har skapt en
viktig møteplass for næringslivet siden 2009
med foredrag og lunsj.

For anledningen var temaet
og stedet Høgskolestiftelsen
i Kongsvinger

Tone Blixøen og Vegard Herlyng
i Høgskolestiftelsen fortalte om
spennende planer fremover

JUBILEUMSARRANGEMENT

KONGSVINGER 3. til 7. april
Billetter i salg på
TRYGVE SKAUG

Lørdag 18:00 Vinger kirke

UNNVEIG AAS

Lørdag 20:00 Kafé Bohem

KENNETH NORUM

THEA PAULSRUD

KONGSVINGER 3. til 7. april

Søndag 19:00 Festningen

Søndag 19:00 Festningen

Se side 37 for fullt program.
ÅRETS PROGRAM:
Folkeakademiet støtter konserten på
Trond Granlund med band, Elona Planman (SE) og
Teater i Glåmdal: «Oljeskift»
tolker Håkon Banken
Kafe
Bohem
lørdag
april.
Et flott Græsberg&Mårud
Teaterforestilling
basert
på Håkon6.
musikk
KENNETH
NORUM
THEABankens
PAULSRUD
20:00 Bastian
U
afé Bohem
Søndag 19:00 Festningen19:30 Scene
Søndag
19:00 Festningen
spekter
av
artister
går
på
scenen
fra
Viseaften på Bohem m/ Bård Engh, Einar Olsen m.fl.
Eventyrstund med Stian Fossum
19:00 Kafé Bohem
13:00 Kongsvinger bibliotek
kl. 20. Masåva,
Unnveig Aas, (bildet)
ÅRETS PROGRAM: Teater i Glåmdal: «Oljeskift»
Trygve Skaug
18:00 Vinger kirke
Thomas Selvaag
Moss,
og
Mari
Qviller.
18:00 Scene U
ONSDAG

Billetter i salg på

LØRDAG

TORSDAG

ns musikk

Trond Granlund med band, Elona Planman (SE) og

Kongsvinger
Blanda Kor medtolker
Birgit Brinck
Ters Pink
Græsberg&Mårud
Håkonog
Banken
19:30 Kongsvinger bibliotek

20:00 Bastian

Masåva, Unnveig Aas, Thomas Selvaag Moss, Mari Qviller
20:00 Kafe Bohem
SØNDAG

FREDAG
LØRDAG

Olsen m.fl.

Kenneth Norum og Thea Paulsrud
19:00 Arsenalet, Kongsvinger festning

Teater i Glåmdal: «Oljeskift»
Eventyrstund
med Stian Fossum
18:00 Scene U
13:00 Kongsvinger bibliotek

Trygve Skaug
18:00 Vinger kirke
og Ters Pink

Masåva, Unnveig Aas, Thomas Selvaag Moss, Mari Qviller
20:00 Kafe Bohem
SØNDAG

og Thea
Paulsrud
MARI QVILLER Kenneth Norum
THOMAS
SELVAAG
MOSS
19:00
Arsenalet, Kongsvinger
festning
Lørdag 20:00 Kafé
Bohem
Lørdag 20:00 Kafé
Bohem

«OLJESKIFT»

Onsdag-fredag Scene U

Begrenset antall billetter. Kr 275,+ avgift, inkluderer velkomstdrink.

ROGER GRÆSBERG
Fredag 20:00 Bastian

TRYGVE SKAUG, TROND GRANLUND, ELONA PLANMAN (SE),

kirke

AAG MOSS

afé Bohem

UNNVEIG
AAS
KENNETH
MASÅVA,
KENNETH
NORUM, GRÆSBERG&MÅRUD,
UNNVEIG NORUM
AAS,

THEALørdag
PAULSRUD,
THOMAS
SELVAAG
MOSS, MARI QVILLER,
«OLJESKIFT»,
20:00
Kafé
Bohem
Søndag
19:00 Festningen
KONGSVINGER BLANDA KOR, BIRGIT BRINCK, TERS PINK, BÅRD ENGH, EINAR OLSEN, «EVENTYRSTUND»

«OLJESKIFT»

Onsdag-fredag Scene U

ROGER GRÆSBERG
www.VingerVisefestival.no
Fredag
20:00 Bastian

THEA PAULSRUD

Søndag 19:00 Festningen
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Historikk styret/ansatte i foreningen Byen Vår Kongsvinger
Styret i Byen Vår i jubileumsåret 2019
Uno Arnesen
1994Lasse Ellingsen
2001Trude Lidal
2001Siw Solberg
2010Vidar Iversen
2012Heidi Heierdal
2013Bjørn Johansen
2016Ole Gjermundbo
2017Birgitta Lindén
2018Øvrige styremedlemmer i Byen Vår
i perioden 1994 - 2019
Astrid Berrefjord
1994-1996
Jan Larsen
1994-1996
Gunnar Johs. Eide
1994-1995
Tom Jansen
1994-1995
Berit Stolt
1994-1995
Ingrid Anne Moripen
1994-1995
Eyvind Alnæs
1994-1995
Ulf Reinertsen
1994-1995
Helene Rognhaug
1994-1995

Trude Lidal er styreleder i jubileumsåret

Uno Arnesen har vært med siden starten

Stella Munster
Lone Hermansen Aas
Svein Håvard Sørensen
Bente Melby
Dag Støve

1995-1997
1995-1997
1995-1997
1995-1997
1995-1996

Siw Solberg er styrets representant fra handel i
SYD

Solveig Sveløkken, Stella Münster, Brita Hanssen
og Ulf Reinertsen ved feiring av Byen Vår sitt
15-års jubileum

Kåre Rogne
Inge Rosvold
Reidun Hagerud
Gunnar Glomsås

1996-1999
1996-1998
1996-1997
1996-1997

Cato Heiberg
Bjørn Thomassen
Berit Larsen
Hanne Stolt Wang
Per Jullum

1997-1999
1997-1999
1997-1999
1997-1998
1997-1998

Ingrid Anne Moripen, Berit Stolt og Jan Larsen
under en middag i 1995

Lone Hermansen Aas og Kjell Erik Olsen var
svært aktive. Her fra 1996

Fred Pedersen
Solveig Sveløkken
Liv Svartberg
Ragnhild Øiseth
Kjell Erik Olsen
Anne- Berit Hansen

1998-2000
1998-1999
1999-2015
1999-2003
1999-2002
1999-2001

Svein Tore Mathisen
2000-2002
Martin Almqvist (som næringssjef) 2001-2010
Stine Moseby Westli
2002-2007
Erik Paulsen
2003-2012
Linda Grøv
2003-2004
Trond Bryni
2003-2004
Stian Ryen
Elin Engen
Atle Paulsrud
Thea Bølling
Marvel Sørensen
Lars Erik Dypvik
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2004-2012
2006-2012
2008-2016
2008-2010
2012-2018
2015-2016

Rolf Nordli, Kate Sønstebø, Trude Lidal, Øivind Roos, Ole Gjermundbo, Grethe Lillian Strand, Lasse
Ellingsen og Gunn Løvtjernet samlet på Gunn sin avskjedsdag i 2017

Styreledere
Uno Arnesen		 1994-2006
Stine Moseby Westli		 2006-2007
Erik Paulsen		 2007-2008
Stian Ryen		 2008-2009
Trude Lidal		 2009-

BYEN VÅR INFORMERER

Historikk styret/ansatte i foreningen Byen Vår Kongsvinger
Fast ansatte
May Eli Løvstad
Lone Hermansen Aas
Stine M. Westli
Gunn Løvtjernet
Uno Arnesen
Torill Luijbregts
Kate Sønstebø
Marvel Sørensen
Torill i Byen Vår

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-2018
2006-		
2011-		
2016-2017
2018-		

(tilskuddsmidler)
(tilskuddsmidler)
(tilskuddsmidler)
kontor og arrangementer
daglig leder
salg/marked
(vikar kontor/arrangementer)
kontor og arrangementer

Ansatte salg Kongsvingerguiden
Solveig Rapstad
1998-1999
Even Finsrud
1999-1999
Vidar Nilsen
2001-2002
Tone Fredheim
2002-2002
Clas Kristensen
2002-2002
Lena Ørbog Ødegaard 2002-2003
Synnøve Torkildsby
2003-2003
Lise Hagerud
2003-2005
Siw Solberg
2005-2006
Evy Strand
2007-2009

Gunn Løvtjernet fikk nesten 20 år i Byen Vår

Ansatte prosjekter/arrangementer
Sissel Fredriksen
2003-2015
Marken
Walter Fredriksen
2003-2015
Marken
Anne Trolie
2006-2007
Rally-VM
Torill Luijbregts
2010-2011
Diverse
Kristin Eker
2013-2017
Julemarkedet / Liv i Leiren
Vivvi-Ann Huse
2015-2015
Liv i Leiren
Elaine Holmen
2017-		
Julemarkedet
Gunn Lisbeth Nordseth 2017-		
Julemarkedet
Line Heldt
2018-2018
Liv i Leiren
Karin G. Andresen
2018-		
Julemarkedet
Marvel Sørensen startet i 2018

Diverse sommerjobber
Turistkontoret 2006-2009: Grethe Lillian Strand, Liv Wennevold,
Finn Erik Karlsen, Marie Thomassen
Festningskiosken 2016:Vegar Digerud, Guro Sønstebø, Ragne Sønstebø

May Eli Løvstad var den første ansatte i Byen Vår

Styret handel i 2003. Erik Paulsen, Stian Ryen,
Lasse Ellingsen (bak) Uno Arnesen og Stine Moseby Westli (foran)

Info ellers
Oversikten gjelder kun de som har mottatt lønn fra Byen Vår Kongsvinger som
arbeidsgiver. Det har utover dette vært engasjert flere lag og foreninger
via dugnader, og det er kjøpt/engasjert enkelttjenester via personlige næringsdrivende. Det er også personer som har vært engasjert i prosjekter Byen Vår har
vært involvert i, men lønnet fra andre arrangører/medarrangører. Og sist, men
ikke minst – alle hundrevis av frivillige som har deltatt gjennom 25 år.
Av de som ikke faller inn under noen av de andre gruppene ovenfor, drister vi
oss å nevne spesielt uegennyttig innsats fra Rolf Nordli, Elisabeth Haug, Svein
Moen, Wenche Walla og Tone Fredheim.
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BYEN VÅR 2000

25 ÅR !
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2000

BYEN VÅR 2001

2001

25 ÅR !

25 ÅR !

Faksimiler fra Glåmdalen.
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Vi gratulerer med jubileet!

25 ÅR !

Vår kompetanse er din trygghet
Vi utfører alt innen grunnarbeid,
graving og steinlegging
Våre oppdrag: Ingen for små – ingen for store
Vi utfører arbeid for private,
offentlig sektor og innen næringsbygg
Vi tar vårt ansvar
Vi bryr oss
Ta kontakt med oss for en prat

Tlf.nr. 62 83 42 60
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Vi gratulerer med jubileet!

25 Å R !

Avløpsrensing
Rørprodukter
Betongprodukter
Grunnisolasjon XPS og EPS
Geosynteter
Grønn Mur

totalleverandørtil
�lvei
vei -–og
Din Din
totalleverandør
oganleggsbransjen
anleggsbransjen
MidCon AS
MidCon
AS Kongsvinger
Gaukåsvegen
19, 2211
Gaukåsvegen
19,
2211
Telefon: +47 900 58 419 / + 47 934Kongsvinger
29 938 / +47 67 90 90 00
Telefon: +47 900 58 419 / + 47 934 29 938 / +47 6790 9000
post@midcon.no
www.midcon.no
post@midcon.no
www.midcon.no
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2for1
fra 795 kr.

2for1 fra 795 kr.

Velg solbrille med styrke som ditt andre par
Specsavers Kongsvinger Tlf. 62 88 29 99
Brugata 8
Bestill synsundersøkelse på specsavers.no
Gjelder når du velger solbrille som brille nr. 2 i vårt 2for1-tilbud fra 795,-. Standard enstyrkeglass (1,5 indeks), fargede glass (normalpris 250,-) og UV-filter (normalpris 250,-) er inkludert. Du betaler for de dyreste brillene.Kan ikke kombineres med andre tilbud, og gjelder t.o.m. [dato].
©2019 Specsavers.
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Per-Arne Bakken

Bilia Volvo
RASTA, KONGSVINGER
I januar 2019 begynte Per-Arne Bakken (25) som ny brukt- og nybilselger hos Bilia. Han føler selv at han har et selgerinstinkt i og med
at han har en del salgserfaring innen sport og fritid fra tidligere. Han
har også vært aktiv på høyt nivå innen skiskyting. I den perioden
måtte han selvsagt konsentrere seg om å treffe blinken. Og dette
mener han kan være en god erfaring når han nå har skutt blinken
når det gjelder den nye selgerjobben hos Bilia!
–Jeg tok salgsutdanning i høst og har drømt lenge om å jobbe med
bil, smiler Per-Arne. Jeg trener mye også, og det kan også komme
godt med når jeg skal henge med i kundestrømmen hit til Bilia
Volvo. -Volvo har flotte, sikre biler og ligger meg nært – både i
hjertet og geografisk, smiler Per-Arne.
Jeg synes det er OK å ha flyttet fra Os i Østerdalen og til Kongsvinger.
Jeg liker meg godt i byen.

Tlf.nr.: 530 24 450

www.bilia.no

Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER SALGSAVDELINGEN:
7
Man. –Gaukåsvegen
ons. 08.30
Torsdag
08.30
Fredag
08.30
Lørdag
10.00

–
–
–
–

16.30
18.00
16.30
14.00

NYE VOLVO – V60 CROSS COUNTRY

Nå kan denne modellen ses hos Bilia Volvo Kongsvinger.
Litt om den nye Volvo V60CC.
• Bare 5 cm kortere enn tidligere XC70.
• En bil som passer mange brukere i Kongsvingerregionen.
God plass, høyere bakkeklaring og gode kjøreegenskaper
på vinterføre er noe mange i vårt distrikt verdsetter.
• Mange kjøper Volvo på grunn av sikkerhet. Både at du
sitter trygt i bilen, men også driftssikkerheten Volvo
representerer. Dette er intet unntak i nye V60CC da denne
har mye av sikkerhet og teknologi fra «storebror»V90CC.
• Motor: D4 190HK Diesel.
• Bagasjevolum: 629 L.
• Maks hengervekt: 2000 kg.
• Bilen har firehjulstrekk og har ca. 20 cm bakkeklaring.
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Viltgjerde langs motorvei

Østcom
SIVA, KONGSVINGER

De røde bilene med logoen til ØstCom er stadig på veien. Oppdrag er det nok av.
Ordreboka er full. De fleste oppdragene er utenfor distriktet, men de ser at det er mange
som benytter seg av tjenester og produkter også lokalt. Når man avlegger virksomheten
på SIVA et besøk, er det kaffelukt i resepsjonen, og en hyggelig økonomisjef kommer og sier
at du må ha kaffe, du også! Mens fire personer sitter med kaffen, blir det fortalt at to ulver gikk
på isen over Glomma dagen før. Og da kom vi selvsagt inn på viltgjerder.
Veiutbygging
Så langt unna som langs E18 mellom
Tvedestrand og Arendal, blir det satt
opp viltgjerder som er levert av ØstCom.
Og det er ikke bare der de leverer. Utbyggingen av E6 mot Hamar har dratt
nytte av kompetansen til ØstCom og
viltgjerder.
Inngjerding av områder
Det er mange som vil ha gjerdet inn
industritomtene. Og her kommer også
ØstCom inn i bildet. De leverer gjerder
12

og bommer slik at virksomheten er godt
sikret. Gjerdene kan leveres i ønskede
dimensjoner og høyder. Tregjerder er
også blitt mer populært, og med fokus
på tre og skog her i distriktet, så passer
jo dette godt inn i konseptet. Ønsker
man som privatperson å sette opp et
gjerde selv, kanskje rundt hagen eller
gården, kan man avlegge ØstCom et
besøk på SIVA og plukke ut fra lageret
det man trenger. Her får man den
hjelpen man ønsker.

Byggeplassgjerder
Nå som det bygges ut mer og mer i byen
og distriktet, ønsker ØstCom også å være
med på å levere byggeplassgjerder. Det er
noe som heter «å handle lokalt», og da bør
de lokale entreprenørene bruke hverandre – både innen privat og offentlig
sektor.
Hundegårder
Dette er et segment som mange benytter
seg av. Jakt er noe distriktet her er kjent
for, og derfor er det selvsagt en del jakt-

VI SIKRER VERDIENE DINE

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Permanente gjerder
Midlertidige gjerder
Elektroniske gjerder og sensorer
Veibommer og pullerter
Permanente gjerder

Permanente gjerder
Midlertidige gjerder
Elektroniske gjerder og sensorer

Sperreteknikker og reolsikring

Veibommer og pullerter

Porter

Sperreteknikker og reolsikring

Bodsystemer og maskinsikring

Porter

Automatikk
og adgangskontroll
Sperreteknikker
og reolsikring

Bodsystemer og maskinsikring

Vareutsalg
Porter

Automatikk og adgangskontroll

Bodsystemer og maskinsikring
Rekkverk

Vareutsalg

Automatikk og adgangskontroll
Støyskjermer

Rekkverk

Midlertidige gjerder

Elektroniske gjerder og sensorer
Veibommer og pullerter

Vareutsalg
Utleie

Støyskjermer
Utleie

Rekkverk

ØstCom AS
Støyskjermer
Telefon: +47 628
14 600 • ostcom@ostcom.no • www.ostcom.no
Norvald Strands Veg 146, 2212 Kongsvinger

Utleie

ØstCom AS
Telefon: +47 628 14 600 • ostcom@ostcom.no • www.ostcom.no
Norvald Strands Veg 146, 2212 Kongsvinger

ØstCom AS
Telefon: +47 628 14 600 • ostcom@ostcom.no • www.ostcom.no
Norvald Strands Veg 146, 2212 Kongsvinger

Det er noe som
heter «å handle
lokalt», og da bør de
lokale entreprenørene
bruke hverandre
– både innen privat
og offentlig sektor.

Viltgjerde rundt eiendom. Kunden fikk råd og veiledning
fra ØstCom på hvordan gjerdet skulle settes opp og var
meget fornøyd med resultatet. ØstCom hjalp til med
riktige produkter.

hunder rundt omkring. Hundegårder
kommer godt med for å ta vare på
hunden. Men det er ikke bare jakthunder
som trenger hundegård. Nei da, det
finnes moduler for hundegårder som
tilpasses behovene – om du har liten
eller stor hund. Alle hunder trenger å
bevege seg ute.
Hos ØstCom får man hjelp til mye.Ved
å gå inn på hjemmesiden www.ostcom.no
kan man finne ut alt de har av tilbud. Og
det er ikke lite. Og har man et ønske, spør
gjerne de som jobber der - de har en del
Petter Smart-løsninger også. Og til de
som jobber innen kultur, ta kontakt
med ØstCom for publikumsgjerder.

Hundegård
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Fra v. Alf Aage Haugland, Endre Pallesen og Geir Helge Jacobsen

Elfag - Jens Dahl AS
KONGSVINGER
Jens Dahl AS er en av distriktets eldste virksomheter og ble
etablert i 1945. Utviklingen har vært enorm i alle år, og per i
dag holder de til på Langeland og har hele distriktet som sitt
arbeidsfelt og også innover mot Nes og Akershus. Daglig leder
Geir Helge Jacobsen er stolt av sine 14 fagarbeidere som står
på hele tiden for at kundene skal ha den beste trygghet når
det gjelder elektriske installasjoner. -Ja, det stilles store krav til
installasjoner, og vi er en autorisert virksomhet innen vårt felt,
forteller Geir Helge.Vi har også autoriserte montører innen
varmepumper, Flexit ventilasjon og kommunikasjons nett.
Vi ser også mer og mer at både bedrifter og private ønsker
sertifisert el-kontroll.

Trenger du
internkontroll
Vi hjelper din bedrift eller borettslag med
å oppfylle kravene til internkontroll

El-sikkerhet er viktig
Hvorfor er det så viktig med el-sikkerhet? Mange branner i
Norge starter ved feil i elektriske anlegg. Man kunne kanskje
tro at dette først og fremst gjelder gamle og dårlig vedlikeholdte
anlegg, men undersøkelser viser dessverre at nye anlegg også
er representert. En sikker el-forsyning gir ikke bare sikkerhet
for alle ansatte, men også en kontrollert produksjon og reduserte
kostnader når det gjelder reparasjoner og vedlikehold. Private
bør også sjekke det elektriske anlegget. Mange bor i eldre
boliger, og behovet for utskiftinger av kontakter og kabler
kan fort melde seg.Veldig viktig å sjekke dette for å være
på den sikre siden.
Lading av el-biler
I dag er det flere og flere som kjøper seg el-bil. Det ikke alle
tenker godt nok igjennom, er hvordan denne skal lades hjemme.
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Hvorfor er det så viktig med el-sikkerhet?
Mange branner i Norge starter ved feil i elektriske
anlegg. Man kunne kanskje tro at dette først og fremst
gjelder gamle og dårlig vedlikeholdte anlegg, men
undersøkelser viser dessverre at nye næringsbygg
ofte har like mange feil som de gamle. En sikker
el-forsyning gir ikke bare sikkerhet for alle ansatte,
men også en kontrollert produksjon og reduserte
vedlikeholdsreparasjonskostnader.

5

Elfag-elektrikeren garanterer kvaliteten
av sine arbeider, materialer og utstyr i 5 år.

Jens Dahl AS

Industriveien 27, 2212 Kongsvinger
tlf: 62 81 44 83 – post@jensdahl.no

års
garanti

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Det er ikke bare å regulere strømmen
på kabelen/kontakten som følger med
bilen og dermed tro at nå kan jeg stikke
kontakten i uttaket til motorvarmeren
eller uttaket jeg har ute! Det trengs
nemlig en spesiell ladeboks med
tilpassede vern for at all sikkerheten
skal ivaretas. Tenk deg et borettslag –
hvordan ville det blitt hvis alle skulle
lade el-bilen sin i hver sin garasje f.eks.?
Det ville blitt overbelastning så det
holdt, ja. Og som følge av dette
– stor brannfare!
Hos Jens Dahl og Elfag har de løsninger
som kan tilpasses ethvert behov. Bor man
i villa, rekkehus eller boligblokk? Det
er det første man må vite før man skal
installere ladeboksen. Og er kapasiteten
god nok til å lade i borettslaget?

Lad bilen raskere
og tryggere

Hjemmelader fra

kr. 15.000,ferdig montert!

Jens Dahl AS

Industriveien 27, 2212 Kongsvinger
tlf: 62 81 44 83 – post@jensdahl.no

Det trengs
nemlig en spesiell
ladeboks med tilpassede vern for
at all sikkerheten
skal ivaretas.
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sasje,

99,-

lingen

omfort

5%

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

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

med og uten varme
• 8 massasjehoder

899,-

• 8med
massasjehoder
praktisk borrelås Veil 999,-

Smerter under hælen?
Veil 849,og stillegående.
og stillegående.
Hælspore?
•
Bedre hverdag starter hos Banda
Heel Spur såle
smerte - bedre søvn - mykere
En kjede med over 50 butikker som formidler hjelpemidler på blåresept.muskler og ledd
Våren og sommeren står for døren
Str. 35-46

-25%

Kjøp madrass,
Farge: sort, lys beige, rød
• Drømmer du om sol og bading? Flott badetøyfåankommet
butikken.
en
pute
på
kjøpet
Perfekt til høyhælte
kombimadrasser*

SALG

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

• Nå kan vi legge vekk vinterskoene.
fra Scholl
er her.
Smerter underVårens
hælen?nye sandalerMagnet
overmadrass
sko
og støvletter
Pute
Hælspore?
• innersåle med sauepels
•
High
heels
såle
-25%
Heel Spur såle
• god åpning, enkel å ta på
verdi 995,smerte - bedre søvn - mykere
• med praktisk borrelås

699,Veil 849,-

muskler og ledd

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

puter m.m.

Perfekt til høyhælte
sko og støvletter
High heels såle

Årets julegave fra Tempur

Pute 90 cm bredde
verdi 995,-

2895,-

Varme føtter gir bedre søvn

75, 80 og
Str. 35-46
• sengesokker i angoraull Gjelder
• riktig
Farge:pute
sort, lysbedrer
beige, rødsovestillingen
90 cm bredde
• puster og holder føttene tørre
og nattesøvnen
Smerter under hælen?
Magnet overmadrass
Årets julegave fra Tempur
•
med
antiskli
•
sitteog
støtteputer
gir
komfort
Hælspore?
•
• riktig pute bedrer sovestillingen
-25%
Heel Spurog
såleminsker ubehag
smerte - bedre søvn - mykere
og nattesøvnen

muskler og ledd
-25%
Kjøp madrass,

• sitte- og støtteputer gir komfort
og minsker ubehag

få en pute på kjøpet

Perfekt til høyhælte
sko og støvletter
High heels såle

Pute
verdi 995,-

*gjelder ikke spesialmål
Gjelder alle sitte/støtte

-og soveputer
Følg oss på Facebook/bandakjeden

Årets
frabedre
Tempur
Varmejulegave
føtter gir
søvn

2895,Gjelder 75, 80 og
90 cm bredde

Veil 370,-
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Str. S-XL

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

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/nettbut

Facebook/bandakjeden
Prisene gjelder til 24.12.2017
Varme
føtter gir bedrewww.banda.no/nettbutikk
søvn

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

-25%
285,-

285,-25%

285,Veil 370,Str. S-XL

Følg oss på
Facebook/bandakjeden

Besøk vår nettbu
www.banda.no

Utvalget kan variere
Besøk vår nettbutikk:
Prisene gje
www.banda.no/nettbutikk
Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

OppTur

Aktiv For Folkehelsa

Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger
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Kongsvinger Tennisklubb
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Ta buss når du kan og bil når du må
Det enkleste valget kan ofte være å ta bilen,
men hva med å bruke bussen av og til?
Med mange daglige avganger og 3 bybusser er det flere muligheter
til å komme seg dit du skal. Enkelt og behagelig!
B1
Rasta - Vennersberg - Vangen - Bogeråsen
Hverdager: Hver halvtime mellom 06:00 og 22:00
Lørdager: Hver time mellom 09:00 og 18:00
B2
Glåmlia - Skriverskogen - Lia - Marikollen
Hverdager: Hver time mellom 06:00 og 21:00
Lørdager: Hver time mellom 09:00 og 18:00
B3
Galterud - Kongsvinger - Roverud
Hverdager: Hver time mellom 06:30 og 18:00
Lørdager: Hver time mellom 09:30 og 18:00

Finn linjer, rutetider og annen nyttig
informasjon på vår nettside
hedmark-trafikk.no
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BYEN VÅR INFORMERER

Hva skjer med KongsvingerAppen eller iVinger.no

Davido underholdt og
imponerte unge og gamle

Den lever i beste velgående. Er du en av de
som ikke har lastet ned appen på telefonen din,
eller aldri vet hvor du skal lete for å finne ut
hvem-hva-hvor i Kongsvingerregionen? Da bør
du lese videre.

Trylleshowet med DAVIDO ble en stor suksess.
Folkeakademiet i samarbeid med Kafe Bohem
trakk fullt hus, og publikum strålte etter forestillingen.

Logg inn på ivinger.no Her finner du nemlig oversikt over
arrangementer, butikker, bedrifter, friluftsaktiviteter, ledige
næringslokaler, utleielokaler osv. Portalen er også utvidet til å
gjelde hele regionen, derfor kan man også bruke iRegionen.
no. Legg til på hjem-skjerm, så har du siden som en egen app
på telefonen.
Løsningen er utarbeidet av IT-firmaet BITdesign, som de siste
par årene har samarbeidet med ByenVår om en internettportal
for å samle mest mulig informasjon om Kongsvinger & Omegn.
Til bruk både for innbyggere og tilreisende.

Uno Arnesen i Byen Vår og Espen Knudsen i BITdesign

Problemet er ofte at man ikke vet hvor man skal lete. Og når
man først finner et sted, så finner man ikke alt. Så må man
lete på et nytt sted. Dessverre har vi ikke lykkes med å skape
interesse for konseptet hos aktuelle offentlige aktører. Det er
mange forskjellige nettsider der ute, og vår tanke var at man
kunne lenkes til iVinger-portalen ut fra hva man lette etter.
Da slapp flere å arbeide med å utvikle like sider, og alt ble mer
brukervennlig. Alle uttrykker et ønske om å samarbeide og
samle informasjon og kommunikasjon, men i praksis ender det
opp med at alle vil ha mye av den samme informasjonen på
egne sider, og dermed blir egentlig alle sider mangelfulle, og
det brukes enormt med penger. Det er synd vi ikke har maktet
å få til dette, da vi i årevis har opplevd hvor vanskelig det er å
finne svar på mange lokale spørsmål.
Vi går nå i gang med en utvidelse av prosjektet ved å tilby alle
virksomheter fritt til å komme med utvidet informasjon med
bilder/tekst/åpningstider etc. for å utvikle og forbedre portalen
ytterligere.
Har du innspill til forbedringer eller bilder/stoff til din bedrift,
så kontakt eller send til post@ivinger.no Og du som bruker
kan komme med innspill, rettelser og etterlyse mangler på de
ulike kontaktskjemaene på sidene.
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Kongsvinger

APRIL 2019

Kl.20:00 Viseaften | Bård Engh, Einar Olsen
med flere | Kafe Bohem

Kl.19:30 Teater i Glåmdal | «Oljeskift- en
fortelling om livet, døden og mopeder» Teaterforestilling basert på musikk og tekster av
Håkon Banken | Scene U | Arr: Folkeakademiet
og Vinger Visefestival

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

Kl.18:30 Undervisning og samtale.
Mari Iren Bunes. KMF | Kongsvinger bedehus

Kl.14:00-14:45 Trim LHL | Bli med på stoltrim |
LHL-senteret, Tajevegen 1

KL.12:15 Småbarnsang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

Kl.12:00 Tidebønn (non) | Enkel servering |
Sta. Clara kirke

Kl.11:30 Babysang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

ONSDAG 3.

Kl.19:00 Møte | Felleskristen bønn hos
Frelsesarmeen. KKS

Kl.18:30 Sjakk | Klubbmesterskap og
hengepartier | Engens gate 1

Kl.18:00 Åpent Hus | Kongsvinger Husflidslag |
Engens gate 1

Kl.17:00-18:30 Sjakk | Sjakk for barn og
ungdom | Engens gate 1

Kl.09:00 Frokost /matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 2.

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

Kl.18:00-21:00 Møte/Utsalg | Brandval
Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.18:00-19:30 Trim LHL Kongsvinger |
Bli med på trim | Langeland skole, gymsal

MANDAG 1.

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

Kl.11:00-16:00 Kongsvinger Festningsmuseum
åpent

Kl.19:00 Visefestival | Kenneth Norum og Thea

Kl.18:00 Samtalegudstjeneste | Turid Lindal |
Vinger kirke

Kl.17:00 Møte | Kjell Erichsen m/ sang fra
Livets Senter Hamar | Pinsekirken Filadelfia

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Aud Trønnes,
malerier | Galleri Asbjørn, Parkveien Kongsvinger

Kl.12:00 Konfirmantundervisning |
Sta. Clara kirke

Kl.11:00 Gudstjeneste | Henning Poulsen |
Metodistkirken

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

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

Kl.11:00-16:00 Kongsvinger Festningsmuseum
åpent

Kl.11:00 Baksjøløpet | Åbogen Stadion

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Aud Trønnes,
malerier | Galleri Asbjørn, Parkveien Kongsvinger

Kl.11:00 Høymesse | Kirkekaffe |
Sta. Clara kirke

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

SØNDAG 14. Palmesøndag

Kl.22:30 Dans | Lars Kennet (Trysil) spiller til
dans | Randevu

Kl.12:00-16:00 Påskeverksted for barn |
Brandval Husflidslag, Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Aud Trønnes,
malerier | Galleri Asbjørn, Parkveien Kongsvinger

LØRDAG 13.

Kl.22:30 Dans | Henning Glede spiller til dans |
Randevu

Kl.20:00 Konsert | Natalie Aldema hyller
Radka Toneff | Glåmdal jazzklubb | Bastine

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

Kl.23:00 Dans | The Blue Moon`s spiller til
dans | Randevu

SØNDAG 7.

FREDAG 12.

Kl.19:00 Åpen scene/mikrofon | Vinger Blues
& Rock Club | Glommengata 29

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

Kl.17:00 NYHET!! After Work | Arr: Klosser
Innovasjon og Høgskolesenteret | Bastine

Kl.20:00 Visefestival | Masåva, Unnveig Aas,
Thomas Selvaag Moss og Mari Qviller |
Kafe Bohem

Kl.18:00 Forestillingen «Lykkeliten» |
m/Rune Andersen | Rådhus Teatret

Kl.18:00 Visefestival | m/ Trygve Skau |
Vinger kirke

kl.13:00 Kunstløp | Vårshow Kongsvinger
Kunstløp | Kongsvinger Ishall

TORSDAG 11.

Kl.14:00-14:45 Trim LHL | Bli med på stoltrim |
LHL-senteret, Tajevegen 1

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Aud Trønnes,
malerier | Galleri Asbjørn, Parkveien Kongsvinger

Kl.13:00 Visefestival | Eventyrstund med
Stian Fossum | Kongsvinger bibliotek

Kl.12:15 Småbarnsang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

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

Det tas forbehold om endringer og ev. feil i oversikten. Arrangement i mai 2019
meldes innen 8. april til Byen Vår. Tlf.: 62 81 66 10. E-post: info@byen-var.no

DET SKJER I

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

Kl.09:00 Frokost /matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 23.

Kl.11:00 Høymesse | Lesning på norsk, polsk
og vietnamesisk | Sta. Clara kirke

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

MANDAG 22. 2. påskedag

Kl.18:00 Fotball | Kongsvinger – Jerv |
Gjemselund

Kl.18:00 Møte | Robert Østby taler og
Jan Erik Larsen synger | Pinsekirken Filadelfia

Kl.17:00 Søndagssamling | Arnfinn Bjørgen.
KMF | Kongsvinger bedehus

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

Kl.11:00-16:00 Kongsvinger Festningsmuseum
åpent

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

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

SØNDAG 28.

Kl.11:00 Høytidsmøte | Lars G. Ingelsrud og
Betania Singers deltar | Pinsekirken Filadelfia
Kl.11:00 Høymesse | m/påskeegg-jakt for
barn | Sta. Clara kirke

Kl.22:30 Dans | LOWIS spiller til dans | Randevu

Kl.11:00-16:00 Kongsvinger Festningsmuseum
åpent

Kl.10:00 Bilutstilling | Vårslipp- Cars&Coffee
Kongsvinger | Kongsvinger Bilpleie og
Brikkebutikken

KL.07:00-16:00 Glåmdalsmarkedet | Arr.
Glåmdal Utstyr- og Motorhistorisk Forening |
Kongsvinger Travsenter

LØRDAG 27.

Kl.13:00-21:00 Glåmdalsmarkedet | Arr.
Glåmdal Utstyr- og Motorhistorisk Forening |
Kongsvinger Travsenter

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

Kl.12:00 Sangkafe | Tove Omvik og Hans Olav
Aune. Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

FREDAG 26.

Kl.19:00 Orgelkonsert | Orgelvirtuos
Terje Winge spiller på kirkens flotte orgel |
Vinger kirke

Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste | Henning
Poulsen | Metodistkirken

Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste | Lindal /
Haraldseid / Bygdekoret | Austmarka kirke

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

SØNDAG 21. 1. påskedag

Kl.21:00 Påskevigilien | Sta. Clara kirke

LØRDAG 20. Påskeaften

Kl.20:00 Pasjonsgudstjeneste |
Lindal / Haraldseid | Austmarka kirke

Kl.17:00 Korsvandring | Økumenisk korsvandring fra Pinsekirken til Frelsesarmeen

Kl.15:00 Gudstjeneste | med påfølgende
korsveiandakt | Sta. Clara kirke

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

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

FREDAG 22. Langfredag

Kongsvinger Turistinformasjon Stasjonssiden/Reiser & Opplevelser as.
Glommengata 55, tlf. 900 66 486: Hverdager 10.00-17.00, lørdag 12.00-15.00.
Utstilling: Vandreturer lokalt fra Finnskogen til vandreturer i Europa med
Tattrafjellene, Cost Brava, Al Garve og sykkelreiser på kontinentet.
OBS! Stengt 15 april t.o.m. 22 april.

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

TIRSDAG 9.

Kl.09:00 Frokost /matutdeling | Frelsesarmeen

FREDAG 5.

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

FIKOSTNADSF

Ring 628 18233 eller besøk bilglass.no

RASTA GLASS AS

K

T

Kl.11:30 Babysang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

ONSDAG 10.

Kl.18:00 Nattverdgudstjeneste |
Jona Lovisa Jonsdottir | Vinger kirke

Kl.18:00 Slektsgransking | åpent møte |
Bygdetunet Skineb

Brune egg
fra Brenna

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

Kl.18:00 Aftensmesse | Til minne om Herrens
hellige nattverd | Sta. Clara kirke

Kl.16:00 Nattverdgudstjeneste | Jona Lovisa
Jonsdottir/Haraldseid | Austbo, Austmarka

TORSDAG 18. Skjærtorsdag

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

KL.12:15 Småbarnsang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

Kl.11:30 Babysang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

ONSDAG 17.

Kl.09:00 Frokost /matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 16.

Kl.18:00-21:00 Møte/Utsalg | Brandval
Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.16:00 Møte | Kongsvinger Sanitetsforening |
Sanitetens Hus, Fjellgata 18

MANDAG 15.

Kl.17:00 Generasjonssamling med Bedehuset
Praise og konsert; Silje og Jens A. Kleiven.
KMF | Kongsvinger bedehus

Kl.17:00 Palmesøndag | Besøk av tidligere
rusmisbrukere fra Gran Evangeliesenter og
pastor John Lehre | Pinsekirken Filadelfia

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

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

Kl.14:00 Gudstjeneste | Jona Lovisa Jonsdottir/
Haraldseid | Tussevangen, Austmarka

KL.18:00 Temamøte | Anne Karin Ramstad
tover rallarhatt | Kongsvinger Husflidslag |
Engens gate 1

Kl.17:00-18:30 Sjakk | Sjakk for barn og
ungdom | Engens gate 1
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Kl.11:00-15:00 Butikkutsalg | Kongsvinger
Husflidslag | Engens gate 1

LØRDAG 6.

Kl.20:00 Visefestival | Trond Granlund m/
band, Elona Planman (SE) og Græsberg&Mårud
tolker Håkon Banken | Bastian

Kl.19:30 Teater i Glåmdal | «Oljeskift- en
fortelling om livet, døden og mopeder» Teaterforestilling basert på musikk og tekster av
Håkon Banken | Scene U |Arr: Folkeakademiet
og Vinger Visefestival

Kl.17:00 Tro og Lys | Møtested for mennesker
m/ funksjonsnedsettelse | Metodistkirken

Kl.19:00 Auksjon | Kongsvinger frimerke- og
myntsamlerklubb | Rolfs salong, Storgata 78

Kl.19:30 Visefestival | Kongsvinger Blanda Kor
med gjester | Kongsvinger bibliotek

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

Kl.18:30 Sjakk | Klubbmesterskap og
hengepartier | Engens gate 1

Kl.18:30 Byen Vår, medlemsmøte | «Det
typisk norske – hva er det?» Et foredrag/kåseri
om landet vårt i fortid, nåtid og framtid m/
Lasse Espelid. Se side 3 | Vinger Hotell

Kl.18:00 Misjonsringen NMS | hos Signe
Opseth | Storgata 99

Kl.18:00-21:00 Møte/Utsalg | Brandval
Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.18:00-19:30 Trim LHL Kongsvinger |
Bli med på trim | Langeland skole, gymsal

Kl.17:30 Årsmøte - Byen Vår | Alle ønskes
velkommen | Vinger Hotell

Kl.16:00-19:00 Møte | Fysioterapeut Ingar,
musikk, servering og loddsalg | Kongsvinger
pensjonistforening | Brakka Vingersjøveien 3

MANDAG 8.

Kl.19:30 Teater i Glåmdal | «Oljeskift- en
fortelling om livet, døden og mopeder» Teaterforestilling basert på musikk og tekster av
Håkon Banken | Scene U |Arr: Folkeakademiet
og Vinger Visefestival

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

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

Kl.18:00-20:00 Kunstutstilling | Aud Trønnes,
malerier | Galleri Asbjørn, Parkveien Kongsvinger

Kl.18:00 Møte | Prøysenviser m/ Inger Møller |
Kongsvinger og omegn afasiforening |
Langelandhjemmet

Kl.17:30-19:30 Treffpunkt | Kreftforeningens
møteplass for deg mellom 6 og 16 år |
Frivilligsentralen, Storgt.16

Kl.12:00 Formiddagstreff | Felles med Pinsekirken. Mari Iren Bunes| Kongsvinger bedehus

TORSDAG 4.

Sørli Paulsrud | Arr: Folkeakademiet og Vinger
Visefestival | Arsenalet, Kongsvinger Festning

*ved kasko eller delkasko

Arr. Kongsvinger kommune/Kongsbadet

Onsdager kl. 08:00 - 8:45
Torsdager kl. 09:00 - 9:45 og
kl. 10:00 - 10:45

Obs! Ingen trim 04.04.19
pga. skolemesterskap.

VANNTRIM FOR ALLE
I KONGSBADET

Gpåosdke!

Kl.18:30 Sjakk | Klubbmesterskap og
hengepartier | Engens gate 1

Kl.18:00 Hyggekveld | Servering, underholdning
og loddsalg | LHL Kongsvinger | Tajevegen 1

Kl.18:00 Åpent Hus | Kongsvinger Husflidslag |
Engens gate 1

Kl.17:00-18:30 Sjakk | Sjakk for barn og
ungdom | Engens gate 1

Kl.12:00 Formiddagstreff felles med
Bedehuset | Besøk av Arild Madsø og Grorud
trekkspillklubb | Pinsekirken Filadelfia

Kl.11:00 Tirsdagsklubben | Bygdetunet Skineb

Kl.09:00 Frokost /matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 30.

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

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

Obs! 15,16,18 april fri
og ingen svømming.

VANNTRIM M/LHL
I KONGSBADET

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

Kl.18:00 Møte | Kongsvinger Brannvesen vil
fortelle om brannforebygging og tiltak som
kan gjøres | Kongsvinger Revmatikerforening |
Sanitetens Hus

TORSDAG 25.

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

Kl.19:00-21:00 Skrivestue | Vi skriver, leser
og deler skrivetips | Kongsvinger bibliotek

Kl.18:30 Undervisning og samtale | Alf Henry
Rasmussen. KMF | Kongsvinger bedehus

KL.12:15 Småbarnsang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

Kl.11:30 Babysang / foreldrelunsj |
Frelsesarmeen

ONSDAG 24.

Kl.18:30 Sjakk | Klubbmesterskap og
hengepartier | Engens gate 1

Kl.19:00-21:00 Slektshistorie | KongsvingerVinger historielag | Aamodtgården, Vollgata 10

Kl.18:00-21:00 Møte/Utsalg | Brandval
Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.18:00 Åpent Hus | Kongsvinger Husflidslag |
Engens gate 1
Kl.18:00-21:00 Møte/Utsalg | Brandval
Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

MANDAG 29.

Kl.17:00-18:30 Sjakk | Sjakk for barn og
ungdom | Engens gate 1

LITT AV HVERT

NYHET!! After Work 11.april

BUA – gratis utlån

Velkommen til et nytt
konsept. Hovedtanken er å
skape en ny møteplass i form
av en uformell After Work
arena der næringsliv, kommuner/offentlige, akademia
mm kan bli bedre kjent med
hverandre og sine respektive
arbeidsplasser. Formen og
hyppigheten får gå seg til
etter hvert ut fra ønsker og
interesse.

I kjelleren på Vennersberg Skole ligger BUA Kongsvinger.
Her finner man nesten alt man kan tenke seg av sportog fritidsutstyr, og det er til utlån alt sammen - helt gratis!
BUA fungerer som et bibliotek, men istedenfor en
spennende krim kan man her låne med seg fullt skiutstyr til påskeferien.
Utstyr til påskeferien?
Stikk innom enten onsdag 10.april (kl. 16.30-18.30)
eller torsdag 11.april (kl. 12.00-14.00).
I påskeuka er det åpent tirsdag 16.april (kl.12.00-14.00).
Sjekk www.bua.io for mer informasjon.

Første treff blir på Bastine,
torsdag 11.april kl. 17.00
After Work er et samarbeid
mellom Klosser Innovasjon
og Høgskolesenteret, i samarbeid med Byen Vår, 7 sterke
og Regionrådet.

Erik Platek, Vegard Herlyng, Kjersti Wangen (foran).
Uno Arnesen og Anne Huse (bak), ønsker velkommen til After Work.

Velkommen!

Siri på arbeidsuke
|

2019

Stort antikk- og delemarked
Kongsvingerguiden settes hos Kurer Grafisk AS, her representert ved Jannike Eriksson (til
venstre). I midten Torill i Byen Vår, og til høyre Siri Arnesen fra 9. trinn på KUSK som hadde sin
arbeidsuke i Byen Vår.

Fredag 26. april kl. 13-21
Lørdag 27. april kl. 07-16

Kongsvinger Travsenter

Riksveg 2 mot Elverum – 3 km nordøst for Kongsvinger sentrum

➢
DITT LOKALE BADELAND

Det åpnes for selgere og utstillere fra kl. 11 fredag og kl. 06 lørdag

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

NB!
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➢
➢

Egen parkeringsplass for veterankjøretøy, maskiner og motorer
Gratis inngang for publikum
Avgiftsparkering like inntil markedet

4. april:

Skolemesterskap,
svømmehallen stengt frem til kl. 14:00.

27. april:

Irene Dalby cup - STENGT

Vel møtt til det 21. Glåmdalsmarkedet!
Kontaktpersoner:
Tom: Tlf. 400 11 650 – nordeng3@online.no
John Olav: Tlf. 915 61 506 – john.o.aamodt@gmail.com
Hans-Otto: Tlf. 909 63 699 – hans-otto@bjornstadhaugen.net

Sofiesgate 3, Kongsvinger

Det handler litt om møbler, men
mest om medmennesker.
VÅRGLEDE
En ny vår står for døren. Snart kan vi pakke bort vintersko og
dunjakker - og finne frem de lette klærne. Sitte i solveggen
og se at jorda våkner til liv igjen.Vi strekker hodet og løfter
tankene. Mer enn noen annen årstid viser våren at vi er en del
av et økosystem, tiden som ruller gjennom fire årstider.Våren
er fødsel. Fornyelse.
Overskuddsfabrikken er også del av et økosystem. Det brukte
får nytt liv. Det gamle får en ny vår.
Vi lever av fornyelse.Vi lever av at vi kan få det du ikke trenger
lenger. Slik at vi kan selge det til noen som trenger det. Og
slik at vi kan gi bort overskuddet.
LIVSGLEDE
Livsglede. For et flott ord. Hva som bidrar til livsglede, varierer
for hver enkelt av oss. Men ofte er det de små tingene, ikke de
store begivenhetene, som betyr mest. I ettertid. Et smil eller
en berøring, en skulder å lene seg mot eller noen som ønsker å
høre på. Tid sammen.

Velkommen til butikken vår

Gjennom våre pengeutdelinger ønsker vi å bidra til økt
livsglede. For eldre. For unge. For alle våre formålsgrupper. I
Kongsvinger. Derfor deler vi ut inntil 150.000 i løpet av denne
våren.
Så nå står vår og fornyelse for døren. Husk Overskuddsfabrikken
dersom du har noe du ikke trenger lenger. Da er du med på
laget, og støtter samtidig opp om økt livsglede for mange i
Kongsvinger.
VI HENTER!
Vi har to biler og mange sterke armer hos oss for tiden. Ta
kontakt med oss, så kommer vi hjem og henter det du vil gi
bort.VI tar i mot alt vi kan selge videre. Enkelt og greit.

ÅPNINGSTIDER
ONSDAGER 12 – 17
TORSDAGER 12 – 17
FREDAGER

12 – 17

BUTIKKEN VÅR ER STENGT I PÅSKEUKEN.
GOD PÅSKE!
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
23
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BLI MED PÅ KIL-AKADEMIET!
TIRSDAGER OG/ELLER TORSDAGER

OPPSTART 19. MARS

FOR GUTTER OG JENTER FØDT 2007-2012 UANSETT KLUBB

HVA ER KIL-AKADEMIET?
KOMPETANSESENTER FOR
SPILLERUTVIKLING

PÅMELDING TIL ERIK@KIL.NO

MERAKTIVITET MED GOD KVALITET

MER INFO HER: HTTPS://BIT.LY/2CL0CTX

Hos oss møter du ekte ildsjeler, og du får dermed den servicen og hjelpen du trenger
for å finne det perfekte ildstedet til din bolig! Fra første møte i butikken, til det ferdige
resultatet i ditt hjem – service og kvalitet er svært viktig for oss. Vi kan faget, og vi
kvalitetsikrer montering gjennom egne montører.
Vi håper du tar deg en tur inn i butikken vår, blir inspirert og går ut med et smil – og
kanskje en ny ovn?

Vi har kampanje 29.mars til 30.april 2019
med mange gode tilbud!
Velkommen inn i varmen
Åpningstider:
Mandag - Fredag: kl. 09.00 til 17.00
Lørdag: kl. 10.00 - til 14.00
Tlf. 62 81 49 23

Følg oss på Facebook og Instagram
Vi legger ut bilder og holder deg oppdatert.

PÅ

Ramme

ALVOR

TORILL MØTER

Ole Christian
Veiby
Ole er en ekte Kongsvingerkar
som fra barnsben av hadde
store drømmer når det gjaldt
bil og bilsport. Hans far, Erik,
som selv er en stor bilsportfan,
tok Ole med i skogen på ulike
rally. Rally Sweden var nok det
rallyet som vekket interessen
mest hos Ole. Han sa til seg
selv; en dag skal jeg kjøre
på disse veiene i en rallybil.
I og med at faren dannet et
rallyteam, EVEN Management,
fikk Ole enda mer «lukta» på
motorsport. I dag er han en av
verdens beste i klassen WRC2.
Jeg fikk en prat med han.

Når satt du bak et ratt for første
gang?
Jeg var kanskje en 7 – 8 år. På et jorde
et sted.
Fortell om ditt første rally
Det var Rally Hedemarken i 2012. Der
kan man søke om lisens i ungdomsklassen
fra man er 16 år. Det var en stor opplevelse. I en Ford Fiesta ST – ganske så
standard og på høsten.
Hva betyr bilsport-karrieren for
deg?
Akkurat nå betyr det alt. Er både jobb
og hobby.
Hva er forskjellen på WRC og
WRC2?
WRC er jo toppklassen. 10 -12 biler
som er fabrikkbiler. WRC2 er klassen
26

under. Et par fabrikkteam her også.
WRC2 har en 80/90 HK mindre.
Aerodynamikken er litt annerledes.
Hva er din beste egenskap?
Lærer fort.
Hvordan kommer det til nytte i rally?
F.eks. hvis jeg skal kjøre en ny bil i et
nytt team. Da er det viktig å kunne sette
seg i bilen for deretter å kunne kjøre
fort. På godt norsk; tilpassing.
Hvor viktig er det å ha et team i
ryggen?
Det er som natt og dag for å lykkes. Å
ha de rette folkene rundt seg, f.eks. mekanikere, ingeniører, kartleser – alt skal
være så profesjonelt at man selv slipper
å tenke på disse tingene. Tilrettelegging
er viktig.

Din far er teamsjef i Even Management som du tilhører. Tør du si
din far imot noen ganger?
Ja, så klart. Absolutt.Vi tør alle være ærlige mot hverandre og sier det vi mener
og som vi føler er riktig.
Når tror du at du er med i den
største klassen?
Planen er så fort som mulig. Det kan
skje i morgen eller om to år. Det gjelder
å gjøre en god figur per i dag for å kunne
bli «snappa» opp av fabrikk-teamene i
den største klassen.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Trafikklærer Christoffer Aanerud

Lettkjørt trafikkskolebil er på plass!

Eskoleia Trafikkskole
LENSMANN JAHNSENS VEG 39, KONGSVINGER

Vi satser på kvalitet og sikkerhet i undervisningen. Hos oss kan du være trygg på at du blir en
dyktig trafikant.Vi lover at vi ikke kjører flere timer enn nødvendig med deg, før du kan ta
obligatorisk opplæring og førerprøve.
Hvem er vi?
Eskoleia trafikkskole er en trafikkskole for alle som ønsker å ta førerkort.
For tiden tilbyr vi opplæring i trafikalt
grunnkurs og klasse B. Undervisningstilbudet vil med tiden bli utvidet.
Våre lærere
Vi har dyktige lærere som legger til rette
for en effektiv og god opplæring, enten
du har kjørt mye hjemme eller aldri har
sittet bak rattet i en bil før.
Vi tilpasser oss hver enkelt elev
Har du spesielle behov, skal vi sammen
klare å legge opp et opplæringsløp som

passer deg og dine evner.
Solid pedagogisk utdannelse
Vi har solid pedagogisk utdannelse ut
over trafikklærerutdanning, og i samarbeid med elev/foresatt når vi de målene vi setter oss.
Hjelp til teori annenhver uke
Noen sliter med å motivere seg for å lese
teori, noen sliter med å forstå teori. Blir
du med på vår teoriundervisning, kan
du komme til oss en kveld annenhver
uke og jobbe med teori. Her vil trafikklærer være tilgjengelig for spørsmål, det
du selv ønsker svar på blir besvart, og

relevante spørsmål blir besvart i plenum.
Ofte får vi i gang gode diskusjoner som
gir god læringseffekt.
Hvor finner du oss?
Vi holder til i moderne lokaler sentralt
i Kongsvinger, og møter deg der du
ønsker innenfor rimelighetens grenser. Opplæringen foregår i hovedsak i
Kongsvingerregionen. Her er det gode
øvingsområder for det meste av trafikkopplæringen, og du vil også glede
deg over at du får erfare hvordan det
er å kjøre på litt større plasser ved den
avsluttende opplæringen.

Bestill kjøretime eller meld deg på kurs: Tlf. 919 10 810, trafikkskole@eskoleia.no

TRAFIKALT GRUNNKURS

ÅPNINGSTILBUD

Oppstart 23. april på Kongsvinger

10 kjøretimer kl. B kr. 5.000,(Spar 1.500,-)
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Godt for hender og lepper

Monica måtte prøve ny «campingkåpe»
for anledningen

Monica Torp ønsker velkommen til flott utstilling på Rasta

Bobilmegleren
RASTA, KONGSVINGER

Tiden er inne
Nå er det vår! Snart kommer
påsken! Tiden er inne for å vurdere bobil! Og det går fort mot
sommer og ferietid.
Monica Torp hos Bobilmegleren har
forberedt seg godt til innrykk nå i april.
Flere ønsker ny bobil til påsketuren, og
i og med at påsken er såpass sent, er det
også vårlige temperaturer. I butikken
har hun fått inn mange supre varer som
man får nytte av på turen. Og utenfor
butikken står de på rekke og rad. Nå
har de hatt snø på taket i en periode.
Men det er nå de virkelig skal våkne til
liv. Jo da, vi snakker om bobilene som
igjen skal ut på veien. Derfor, du som
leser dette; vurder om det kan være på
sin plass å investere i en bobil allerede til
påsketuren. Hos Bobilmegleren på Rasta
er det kompetanse på bobil så det holder.
Mange lurer på dette med førerkort –
28

hva må til for å kjøre en bobil? Å ja, her
er det mange positive overraskelser. Du
kommer langt med det førerkortet du
har – i dobbel forstand. Men alt dette
får du svar på ved å ta en tur til Bobilmegleren. Her finnes bobiler for alle
førerkort – fra klasse B til C1.
Hytte på hjul.
Ja, det er mange som tenker – skal jeg
kjøpe meg hytte på fjellet eller ved sjøen?
Eller skal jeg investere i en leilighet i
varmere strøk? Etter mange runder med
ulike vurderinger, er det flere og flere
som velger bobil. For det første – man
er ikke avhengig av alt det «peset» som
hører med til en ekstra bolig. Har man
bobil, er alt under kontroll. Parkeringsmuligheter er det overalt, og man
kan kjøre dit sola skinner. Nå er alle
vinterisolerte slik at man kan ta både

vinterferien og påskeferien sammen med
bobilen.
Flotte produkter
Som nevnt, i butikken er det nå et stort
utvalg i varer og produkter for bobileieren og campingturisten for øvrig.
Utsøkte serviser, små sammenleggbare
sofaer og stoler, nydelige lamper, ja, det
er verdt å ta turen til Bobilmegleren.
Kanskje finner man noe som kan brukes
på terrassen også?

Etter mange runder med ulike
vurderinger, er det flere og
flere som velger bobil.
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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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Betong Øst

KONGSVINGER (OG MANGE ANDRE STEDER)

Betong Øst jubilerer
Betong Øst AS ble etablert 1. mars 1999 og er en videreføring av ferdigbetongvirksomheten til
Kongsvinger Betong AS og NorBetong AS i Hedmark, Oppland og Akershus som igjen har
historie helt tilbake til 1965. Nordic Concrete Group og NorBetong eier 50% hver i Betong
Øst AS. Nordic Concrete Group (NCG) er Norges største ferdigbetongleverandør med over 50
fabrikker over hele landet og eies 50% av KB Gruppen.

Erik Veiby med jubileumskaka

30

I mars var det jubileum, og dette måtte
selvsagt markeres med kake. -Ja, vi er
kjempefornøyd med utviklingen fra
1999 og fram til i dag, smiler daglig leder
Erik Veiby - mens han serverer kake.
-Begrepet stein på stein kan man si har
vært vårt motto fra dag èn, fortsetter
Erik.Ved oppstart av Betong Øst var det
7 fabrikker.Vi har per i dag fabrikker i
Innlandet (tidl. Hedmark og Oppland),
Østfold, Akershus og Trøndelag.
Nå ekspanderer vi enda mer ved å åpne
avdeling også i Nord-Norge. Til sammen
har dette blitt til 21 fabrikker og 8 mobile anlegg og omsetning på ca 750 mill.

På de fleste bilene til Betong Øst, finner
man ordet, som egentlig er et navn –
nemlig DØNN. Og det passer Betong
Øst bra, for de er dønn solide i alle sine
ledd og på alle områder de behersker.
Hva er så DØNN?
DØNN er produktnavnet på ferdigbetongen fra Betong Øst. Det er
et av verdens mest anvendelige
og mest brukte byggematerialer.
DØNN er et kvalitetsprodukt som gir
svært gode resultater i alle standard
konstruksjonstyper med tradisjonell
armering som bl.a. vegger, gulv, ring-

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

murer og fundamenter. DØNN kommer
i en rekke forskjellige klasser for styrke
og bestandighet - tilpasset den bygningsdelen eller konstruksjonen som skal
støpes.
Betong Øst har spisskompetanse på
betong. Når en kunde legger fram hva
DØNN skal brukes til, så designer
Betong Øst betongen slik at den passer
til formålet og gir best mulig resultat til
lavest mulige kostnader.
Ferdigarmert betong
Betong Øst har ferdigarmert betong.
Med ferdigarmert betong slipper man
mye jobb med å legge armeringsjern
og armeringsnett. DØNN Armert er
nemlig betong som er tilsatt stålfiber.
Man trenger kun tilleggsarmering for
hjørner, røroppstikk o.l. som ved vanlig

armering. Stålfiberen fester seg godt
til betongen og blir jevnt spredd i hele
tverrsnittet og gir samme bærestyrke som
tradisjonelle metoder. DØNN Armert
brukes bl.a. til golv på grunn og inntil 1
meter høye ringmurer og blir stadig mer
brukt i profesjonelle sammenhenger der
tid og kvalitet er avgjørende.
DØNN Landbruk til
• gjødselkjellere
• siloer
• vegger og øvrige konstruksjonsdeler
DØNN Landbruk er en funksjonstilpasset betong som tilfredsstiller kravene
til bestandig betong i konstruksjoner som
er utsatt for husdyrgjødsel og avføring fra
husdyr. Husdyrgjødsel og ekskrementer
inneholder kjemiske forbindelser som

bryter ned ordinær betong. For å tåle
disse forbindelsene må betongen være
ekstra bestandig, og da tilsettes materialer
som øker tettheten i betongen.
Vi ser stadig vekk lastebilene fra Betong
Øst som med sine blå roterende betongtromler har oppdrag rundt i distriktet.
Men det er ikke bare Betong Øst som
rører på seg. I vårt distrikt rår det optimistiske «vibber» for tiden. At det går an
å drive næringsvirksomhet med utgangspunkt fra Kongsvinger og distriktet,
er per i dag påvist. Antall nyansettelser
øker. Betong Øst er nå en av de største
innen sin bransje i Norge. Må dette bare
fortsette!
Vil du lese mer om Betong Øst – gå inn
på hjemmesiden www.betongost.no eller
på Facebook.

Tlf: 62 88 81 12 • kongsvinger@betongost.no
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Per’s Glass-service
RASTA, KONGSVINGER

Per’s Glass-service er mer enn solskjerming og innglassing. De har også mange
kunder innen bilpleie. Nå har de tatt et lite steg videre i dette segmentet
– nemlig lakkbeskyttelse.
Ta vare på bilen
Alle damer vet hvor viktig det er å bevare
neglelakken og å få den til å sitte lenge
når man lakkerer. Da legges det på noe
som heter top coat, og lakken sitter bedre.
Og det er nettopp dette man også gjør
når det gjelder å ta vare på lakken på
bilen.

nomsiktig, super coating og leverer en
fremragende effekt.

Hos Per’s Glass-service har de lansert
Nanolex som beskytter lakken på bilen
inntil 3 år eller inntil 50000 kilometer
uten mellom-behandlinger. Dette er
viktigere enn noen gang ettersom piggstøv og salting er blitt et problem for
dagens lakk. Felger har blitt større og
mere åpne i senter på moderne biler slik
at i dag får vi mer slitasje på sidene av
bilene, og dette fester seg på lakken.

Top coat kan selvsagt brukes på alle typer
biler, men veldig viktig er det at hvis man
har en ny bil, kan det være en fordel å
bevare lakken best mulig og lengst mulig.
Bilen skal antakelig byttes inn en gang
også. Men for de som har en litt eldre
bil – selvsagt kan man komme til Per’s
Glass-service å få en skikkelig «bil-spa»
for deretter å legge på en top coat.
Og det fine med dette er at det ikke er
nødvendig med polering etter at man
legger på top coat. Og skitten renner
bedre av når man vasker bilen også. Før
man legger på top coat, må bilen selvsagt
være helt ren, men dette ordner de hos
Per’s Glass-service.

Hva er Nanolex?
Nanolex er utviklet, testet og produsert
i Tyskland. Produktet danner en gjen-

I tillegg til å beskytte lakken, har Nanolex
også et produkt for bilens vinduer. Og i
og med at Per’s Glass-service er spesialist
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på glass, så tar de selvsagt vare på glasset
på bilen også. Nanolex Glass Urban forbedrer sikten merkbart og dermed kjørekomforten under dårlige værforhold.
Den reduserer også behovet for bruk av
spylervæske. I tillegg til dette kan skitt,
innsekter og annen forurensning enkelt
vaskes vekk.
Hos Per’s Glass-service tar de selvsagt
vare på bilen innvendig også. De renser
bort flekker, og interiøret får en skikkelig
rengjøring. Angelwax er et produkt som
de er godt kjent med og som gir gode
resultater.

Kom til Per’s Glassservice å få en
skikkelig «bil-spa».

PRESENTASJON NÆRINGSLIV
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Ståle Johnsen og Ingrid Trøseid foran litt av delelageret

Infrastrukt
SIVA, KONGSVINGER

Et velvalgt vareutvalg, hyller med tilbehør på rekke og rad og et miljø som relateres
til industri, ja, det er det som møter en når man kommer inn i butikken til
Infrastrukt på SIVA. Og det er ikke bare butikken som er Infrastrukt. Her er det
så stor aktivitet at det er nesten så ikke daglig leder Ståle Enger Johnsen har tid til
å sette seg ned for en prat. Det er veldig mye Ståle vil fortelle om, og da begynner
han med hvordan det hele startet fra dag én.
-Jeg må tenke tilbake, begynner Ståle,
og det var i 2015 at jeg kjøpte meg en
varebil og satte inn verktøykassene mine.
Jeg hadde en full ordrebok og reiste ut
til kunder og utførte serviceoppdrag og
reparasjoner på skogsmaskiner. Men dette
var bare begynnelsen. I 2013 etablerte
jeg sammen med min far, Infrastrukt,
og fant egnede lokaler på SIVA i 2016.
I dag er det her et stort verksted hvor
alle med både skogsmaskiner og andre
maskiner innen graving og landbruk kan
komme og få service og få gjennomført
reparasjoner. -Vi har både sveise- og
maskineringsverksted, opplyser Ståle.
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Vokst seg sterke
Ståle forteller videre at i løpet av april
og mai er de godt i gang med å ha det
meste av industrielt forbruksmateriell
og reservedeler på lager som dekker
behovene til kundene. -Vi har tetningsringer, lager og transmisjoner i hyllene,
dette har vært en mangelvare i distriktet.
-Industrikundene i Kongsvingerregionen
har et større og større behov, fortsetter
Ståle. Han legger også til at det meste
innen skogs- og landbruksmaskiner har
de kompetanse på. Flere sagbruk står
også på kundelista.

Stor kompetanse
Infrastrukt består i dag av 12 ansatte.
-Alle blir lært opp innen faget, og
arbeidsoppgavene blir fordelt etter
kompetanse når det gjelder oppdrag ute
og på verkstedet, forteller Ståle. Oppgavene består bl.a. av dreiing, fresing,
plansliping og sveising- som også kan
gjennomføres på stedet hos kunden.
Til slutt vil Ståle vise fram nye maskiner
de har investert i, blant annet plateknekke
og platesaks. -På denne maskinen kan vi
knekke opp til 4 meter lengder, og vi har
mye å gjøre innen dette segmentet.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

-Vi begynte
i det små og
har lagt stein
på stein.

Ståle ved linjeborremaskin.

-Her skal veggen ned, og vi utvider, sier Ståle.

Her ser dere ett eksempel på en knekket profil

Noen må ha mat også! Fra v. Asbjørn Tingvoll, Martin Wiker,
Anders Lundhaug, Arnfinn Sander, Ståle Johnsen, Ingrid Trøseid og Arne Enger

Godt utvalg i butikken.

Denne er i daglig drift, sier Ståle og legger
til at linjeborreutstyr også er på plass.
Før Guiden forlater Infrastrukt, slår
det ned i meg at Ståle bærer sitt navn
med rette. Ståle holder i tømmene i en
bedrift hvor han delegerer oppgavene
etter kompetansen til de ansatte.
-Vi begynte i det små og har lagt
stein på stein, avslutter Ståle.
Gasellebedrift har de også vært 2 år
på rad. Dette må man kalle en suksesshistorie.

Telefon: 94 83 96 00
Norvald Strands veg 59, 2212 Kongsvinger
Åpningstider 06.30 - 15.00
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Bilde Lasse Svenson

Gerd Rotmo
Frivillighet og livsglede!
I 2014 bestemte Gerd Rotmo (1944) seg for å flytte til Kongsvinger. På samme tid var hun under utredning, operasjon og
cellegift. Det var en tøff tid.
Det var ønske om å komme nærmere familien, som bodde på
Kongsvinger, som var drivkraften til å flytte. Lite visste hun
da at familien valgte å flytte til Spania, og at hun ville stå alene
igjen i byen. -Det var et viktig valg for dem, sier hun stille,
men det er rart med det, når man blir eldre og syk, søker man
nok mot noe som kan gi trygghet og nærhet.
Nedgangstider i livet er noe Gerd har fått kjenne mye på. Ja, på
mange måter har sorgen og fortvilelsen blitt en ledetråd i livet,
og vært grunnlaget for en formidlende skrivehånd. Hun finner
fargerike og dramaturgiske ord som beskriver livets innerste
følelser og opplevelser til øyeblikk vi alle kan kjenne oss igjen
i – uansett tyngden av egne opplevde liv. I møte med sin egen
sorg har Gerd også ledet sorggrupper og vært med i foreningen
«Vi som har et barn for lite.»
Groruddalens hverdagshelt
Kanskje ikke rart at hun i 2011 ble kåret til Groruddalens hverdagshelt for sitt store engasjement i lokalmiljøet. Her tok hun
initiativet til Hellerud Teaterverksted for voksne med fysisk
eller psykisk utviklingshemming. Et teater hun for øvrig ledet
i 20 år. I 1996 mottok hun bydel Helleruds Kulturpris for sin
diktning. Og i 2017 fikk hun Årets ildsjelpris av Lions Tveita
og Vålerenga etter 40 års frivillighet. Som vi forstår, gror det i
Gerd sine fotspor. Et bevis på dette er Trosterudvillaen i bydel
Alna som Gerd også var med å redde. Dette er i dag en sosial
og kulturell møteplass for befolkningen.
Gerd må sette ord på livet, og hun deler det. Ikke mindre enn
tre diktbøker har hun utgitt; I 1984 kom «Regnet har ingen
dansetrinn», og i 1987 «Ord på line». Den siste boken
«Silkespor» kom i 2017 som et resultat av støtte fra prosjektet
Ønskebrønnen, i regi av Kreftforeningen. Når man blir
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alvorlig syk eller går igjennom kriser i livet, trenger man hjelp
for realisering, sier Gerd ydmykt. Ønskedrømmen er et tilbud
for oss over 70 år som lever med kreftdiagnoser vi ikke kan bli
friske av. Det er min virkelighet nå, og noe jeg må ta hensyn til.
Jeg vet ikke hvor lenge jeg vil leve, men tiden jeg har igjen, vil
jeg fylle med livsglede, og være med å gi livsglede til både meg
selv og andre.
Åpen mikrofon
En gang i måneden leser Gerd egne dikt under åpen mikrofon
på Blues & Rock-klubben. Hun er ellers aktiv i Skriveglede
1212, som holder til på biblioteket, Grenseland fotoklubb og
i menighetens kulturutvalg. På arrangementet Livsglede for eldre, bidro hun også med diktlesning. Gerd er ikke vanskelig å
be. Men hun ber oss stoppe opp og huske at hverdagens stress
og travelhet ikke kan ha plass i hennes kropp og hverdag lengre.
Jeg må velge det som er godt for meg selv. Jeg må bygge tilpasset vindmøller når livet krever forandringer. Dette er ord fra
et kinesisk ordtak som lyder «Når forandrings vind blåser, går
noen i skjul. Andre går ut for å bygge vindmøller». For meg er
«Å leve i nuet en formue», sier Gerd.

Grenseland fotoklubb
Holder til i Engensgt. 1 , 3 etg.
Møtedag er siste torsdag i måneden kl. 18.00.
Leder er Per Martin Grambo ; 93447026
Facebook: grenseland fotoklubb
per-martin@grenseland-fotoklubb.no

Skriveglede 1212
Skrivestue siste onsdag i måneden kl. 19.
på biblioteket.
Facebook : skriveglede 1212

Vinger Blues & Rock Club
Har åpen mikrofon en gang i måneden
fra kl:18.00 – 22.00. Holder til bak Castrum.
Facebook: Vinger Blues & Rock Club

Vinger menighets kulturutvalg planlegger
kirkens kulturtilbud som konserter i kirke
samt Åpen kirke i sommerhalvåret.

KONGSVINGER 3. til 7. april
Billetter i salg på

TRYGVE SKAUG

Lørdag 18:00 Vinger kirke

UNNVEIG AAS

Lørdag 20:00 Kafé Bohem

KENNETH NORUM

THEA PAULSRUD

Søndag 19:00 Festningen

Søndag 19:00 Festningen

ÅRETS PROGRAM:
ONSDAG

Teater i Glåmdal: «Oljeskift»
Teaterforestilling basert på Håkon Bankens musikk
19:30 Scene U

Trond Granlund med band, Elona Planman (SE) og
Græsberg&Mårud tolker Håkon Banken
20:00 Bastian
LØRDAG

Viseaften på Bohem m/ Bård Engh, Einar Olsen m.fl.
19:00 Kafé Bohem

Eventyrstund med Stian Fossum
13:00 Kongsvinger bibliotek

TORSDAG

Teater i Glåmdal: «Oljeskift»
18:00 Scene U
Kongsvinger Blanda Kor med Birgit Brinck og Ters Pink
19:30 Kongsvinger bibliotek

Trygve Skaug
18:00 Vinger kirke
Masåva, Unnveig Aas, Thomas Selvaag Moss, Mari Qviller
20:00 Kafe Bohem
SØNDAG

FREDAG

Kenneth Norum og Thea Paulsrud
19:00 Arsenalet, Kongsvinger festning

Teater i Glåmdal: «Oljeskift»
18:00 Scene U

MARI QVILLER

Lørdag 20:00 Kafé Bohem

THOMAS SELVAAG MOSS
Lørdag 20:00 Kafé Bohem

«OLJESKIFT»

Onsdag-fredag Scene U

ROGER GRÆSBERG
Fredag 20:00 Bastian

TRYGVE SKAUG, TROND GRANLUND, ELONA PLANMAN (SE),

MASÅVA, KENNETH NORUM, GRÆSBERG&MÅRUD, UNNVEIG AAS,

THEA PAULSRUD, THOMAS SELVAAG MOSS, MARI QVILLER, «OLJESKIFT»,
KONGSVINGER BLANDA KOR, BIRGIT BRINCK, TERS PINK, BÅRD ENGH, EINAR OLSEN, «EVENTYRSTUND»

www.VingerVisefestival.no

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.

LENGSEL
AV ØDE

Visdomsord
APRIL 2019

En av de velkjente ulvene i mitt indre
titter tomt framfor seg. Det er en kjent
`venn`, den er ikke lenger lenket fast
i mitt indre, jeg vet at den stikker hvis
den ikke får fylle hele min oppmerksomhet, men akkurat nå suger den all
kraft ut av meg. `Bare gi meg en flaske
rødvin så stikker jeg`, sier den nå. Slukøret finner jeg fram et glass og jekker
opp ei flaske fylt med italienske røde
dråper. Det flimrer foran øynene mine,
rødvinen er en favoritt, men akkurat nå
smaker den beskt. Jeg drikker to glass,
setter korken i, du skuler på meg. Jeg
heller opp et nytt glass. Du ber om en
røyk, enda du veldig godt vet at jeg
sluttet for mange år siden. Tomheten i
blikket ditt sluker meg, jeg setter meg
i bilen, det er bare et par kilometer til
butikken, jeg kjører til nærmeste Kiwi.
Skamfull ber jeg mannen i kassa om en
pakke sigaretter.Vel hjemme tenner jeg
en røyk, det smaker dritt, men jeg suger
inn røyken, hoster og kjenner kvalmen.
Jeg tramper hardt og lenge på røykpakka,
hvor ble det av selvrespekten og takknemligheten for alt jeg setter pris på i
livet mitt! Jeg plukker opp røykpakka
og trekker ut en røyk, fester en teip
der siggen er knekt, suger inn røyk og
hoster. Resten av vinen glir ned, jeg
kjenner ikke lenger smaken. På stuebordet ligger stabelen med de uleste
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bøkene fra biblioteket og matlagingen
skrumper inn til en Grandiosa. Uroen
sitter i brystet som maur på flukt, på
leiting etter ei ny tomt til tua si. Jeg
skrur av tv-en og blir stående i vinduet
og titte på de levende lysene som blafrer
på langbordet hos naboen, de er mange
rundt bordet. Jeg lengter etter en samling med venner, god mat, smektende
toner og dans, eller en tur ut på byen
og et yrende dansegolv. Men det er
egentlig ikke middagen med vennene,
rødvinen eller det tomme pratet jeg
vil ha. Jeg lengter etter å være sammen
med mennesker som ser hvem jeg er.
Jeg lengter etter deg som ser meg, har
lyst til å høre mine argumenter, respekterer mitt syn på hvordan dette livet på
jorden er ment å fungere. Jeg lengter
etter deg som har lyst til å skru av tv-en,
legge bort mobilen og danse med meg
til jeg svett og sliten sovner i din favn.
Ja, sovner, etter å ha danset med meg og
pratet med meg. Kroppens sultne begjær
må settes til side, den ulvens blikk kan
jeg stå i mot. Kroppens biologiske behov
for tilfredsstillelse snakker høylytt, men
den må vente hvis ulven skal settes fri.
Lengter etter å se egenverdien og selvrespekten i hvitøye.

Om du er i livets
rundkjøring er alle
veier åpne.
(GERD ROTMO)

HYSJ

AV ASTRID BROVOLD

Hysj - hør;
du må lytte
ekstra nøye
for å høre
stillheten

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 viksomhet. Klosser Innovasjon har et tett samarbeid med kommunene og
næringslivet i Kongsvigerregionen, 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
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ETTER VINTER
KOMMER VÅR,
GJØR DEG KLAR TIL
West Loop
West
Loop
TUR PÅ
BARMARK
OG EN KAFFEKOPP
I SOLVEGGEN.

SOLBRILLER MED LOGO
Brillene kan fås i hvilken farge man ønsker.
CE og UV 400 godkjent.
250 stk, kr 26,- pr. par inkl trykk i én
farge ett sted.
Speilglass kr 3,-.
Startkostnad kr 600,-

CONTIGO TERMOKRUS
Stort termokrus på 470ml.
Unikt Autoseal låsesystem.
Vakuumisolerende teknologi holder
drikker varme i 4 timer, og kalde i 12 timer.

Dette er fine gaver til ansatte og
samarbeidspartnere.
Alt kan preges med din logo, og
vi sampakker gjerne produktene
for deg.

Veil. pris uten logo kr 269,- pr. stk.
Logo kan lasergraveres.

er eks.82616
mva og frakt 826198
47
82616 Alle priser 82607
82607
Lilla
Rustfritt
Lilla
Oransje
Rustfritt
2H
cm,
19,5 cm,
H 19,5
Hcm,
19,5 cm, H 19,5
Hcm,
19,5 cm,
ml
470 ml
470 ml
470 ml
470 ml
470 ml

826289
826198
Matt Oransje
svart
H 19,5Hcm,
19,5 cm,
470 ml
470 ml

826355
826289
Matt Matt
blå svart
H 19,5
Hcm,
19,5 cm,
470 ml
470 ml

826579
826355
MattMatt
gunmetal
blå
H 19,5
H 19,5
cm, cm,
470470
ml ml

VIPPEKOPP
I åpen posisjon rommer koppen 2,5 dl.
Folden sikrer at den ikke drypper
etter at koppen er tømt.

TRACKER ORIGINAL BIKE PACK
Stilren, nett og elegant aktivitetssekk med
helpolstret myk ryggplate, og med bredt
midjebelte.

Pris ved ordre på 100 stk med trykk i
1 farge, kr 23,- pr. stk,
startkostnad kr 700,-

Størrelse 20 liter.
Kan fås med drikkepose.

826795
826579
LatteMatt gunmetal
H 19,5
Hcm,
19,5 cm,
470 ml
470 ml

826795
Latte
H 19,5 cm,
470 ml

Striker kids
Striker kids Pinnacle Pinnacle
Veil. pris uten logo kr 278,- pr. stk.
Logo kan broderes.

82605826101
Oransje/gul
Love/rosa
H 17cm,
H 17 cm,
300 ml400
l
ml

82698
826101
Gremling/oransje
Love/rosa
H 17 cm,
H 17 cm,
400 ml
400 ml

82698
826634
Gremling/oransje
Latte
H 17 cm, H 16,5 cm,
400 ml
300 ml

826738
826634
Lyseblå
Latte
H 16,5
Hcm,
16,5 cm,
300 ml
300 ml

826739
826738
SvartLyseblå
H 16,5
Hcm,
16,5 cm,
300 ml
300 ml

826633
826739
Vannmelon
Svart
H 16,5
Hcm,
16,5 cm,
300 ml
300 ml
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826633
Vannm
H 16,5 c
300 ml

