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Lang kø i vannsklia på Folkefesten i Byparken
under jubileet til Byen Vår 25 år

Nå bugner det i Gårdsmarkedet
I august er norske grønnsaker på sitt beste. Ny-poteter, gulrøtter, fersk løk
og mye mer kommer for salg fortløpende.
I gårdskaféen serverer vi deilige supper og småretter basert på egne
råvarer, kaker, kaffe og is.
La barna kose seg på lekeplassen og nyt en kopp kaffe i solveggen.

Velkommen

www.skarstadgartneri.no

man . tor . fre kl. 14.30–19.00
lørdag kl. 11.00–15.00

Vi holder til 6 km nord for
Kongsvinger, RV 2 mot Elverum.

MÅNEDENS

Uno

PRØV BYBUSSEN
Helt frem til 18. august koster det kun
10 kroner.
BYEN VÅR 25 ÅR
Da krysser vi av for en vellykket jubileumsfeiring Byen Vår 25 år. Vi klarte å skape
god synlighet og positiv aktivitet. Og det
var viktig at det var Byen Vår og de ekstra
arrangementene som markerte jubileet,
og ikke de tradisjonelle arrangementene
vi har. Derfor egen jubileumslogo og
egen jubileumsuke med litt annerledes
aktiviteter. Bra deltakelse også fra
butikkene med pynt, gode tilbud og
mange kreative innslag i Catwalken
gjennom byen.Vi tror og håper det satte
farge på byen og ga innbyggerne flere
positive opplevelser. Takk også til våre
trofaste sponsorer. Litt avhengig av
økonomien, kan det fortsatt bli noen
jubileumsoverraskelser utover høsten.
2006/2007
Vi mimrer videre i vårt arkiv, og du
kan inne i bladet se utklippsbilder
av flere barn, som nå har blitt unge
voksne og kjente ansikter i kulturKongsvinger. Morsomt. Ja, vi ser
forresten mange voksne også, som
fortsatt virker i byen uten å ha blitt
det grann eldre.
LUNDERBYE NOR
Selv om dette praktbygget har vært
ganske utilgjengelig de senere årene,
håper jeg det blir tatt skikkelig vare
på fremfor å endre bruken på en slik
måte at det forfaller slik som tidligere.
Med de originale innredningene og
påkostningen som er gjort, fremstår
huset helt magisk og representerer en
stor historisk verdi.

BYEN VÅR KONGSVINGER
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 66 10
info@byen-var.no
www.byen-var.no
Åpningstid:
Hverdager kl. 9.00-15.00
Våre hovedsamarbeidspartnere:

FORHÅNDSSTEMME
9. september er det valg. Husk at du
kan forhåndsstemme på Biblioteket
allerede fra mandag 12. august. Greit
å få unna slik at du slipper å være
avhengig av at det passer akkurat på
den ene valgdagen. For du skal vel
bruke stemmeretten din?

Kongsvinger
Kommune

Så klipper vi ikke plenen på søndag.
Takk. Fortsatt God Sommer!
Uno Arnesen
leder Byen Vår
Årsmedlemskap i Byen Vår
Konto 1840.16.29900
Vipps 115872
Privatmedlemmer kr 250,Foreninger kr 500,Virksomheter kr 2.000,Ansvarlig utgiver:
Byen Vår Kongsvinger
Fra Lundebye Nor

Redaksjon:
Uno Arnesen, Marvel Sørensen,
og Wenche Walla
Markedsrådgiver:
Torill O. Luijbregts, tlf. 906 78 407
torill@byen-var.no

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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KREMMERTORG 17. AUGUST
Høstens første Kremmertorg er her. Rydd på loft og i kjeller og still opp
på Rådhusplassen. Fri plassering, bare vær klar til start kl. 10.00.

Her fra et av de første Kremmertorg i 1995

Bilde fra samme sted i 2014

Andre datoer
å merke seg
utover høsten
STOR KUNSTÅPNING
24. AUGUST
FRILUFTSLIVETS UKE
1.-8. SEPTEMBER
TORSDAGSLUNSJ
12. SEPTEMBER
KREMMERTORG
14. SEPTEMBER
HØSTMARKEN
20. – 22. SEPTEMBER
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MINNER FRA

Magnus Johansson og Nordisk Massivtre AS
på SIVA laget en benk til Byen Vår!
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Byen Vår 25 år

Sparebank1 Østlandets
stakemaskin var veldig populær

Ordfører Sjur Strand med sin Aina Snare
var blant middagsgjestene på kvelden.
Foto: Ole J. Myrvold, Glåmdalen.

Norges lengste Catwalk ble et morsomt butikk-tog

Festningen var opplyst i grønt hele uka

Skateshowet imponerte og trakk mye folk

Overskuddsfabrikken og Livsglede For Eldre bidro også på Folkefesten

... og andre sommerminner
Heidi Iren Pettersen og Bengt
Olsson på 17. mai igjen på Festningen

Glommasvingen Janitsjar
på Gyldenborg under Liv i Leiren

Sentrumsgateløpet: Eira Rapp fra Skotterud tok sitt
tredje napp og Artillerioberstens Vandrepokal til odel og eie

Stort, vellykket Barnekretsturnstevne i byen

Gamle soldater med følge på Liv i Leiren

Gjemselund. Her Sogndal-trener Eirik Bakke i samtale med Jørn Karlsrud

Stort, vellykket NM-løp på sykkel i byen

Fantastisk flott spel på Austmarka – Årringer
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BYEN VÅR 2006

25 ÅR !
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2006

BYEN VÅR 2007

2007

25 ÅR !

25 ÅR !

Faksimiler fra Glåmdalen.
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TA R A N , S TA R W O R K S , E V E N T Y R L I E O G T E I G E N T O TA L P R E S E N T E R E R :

MUSIKALKOMEDIEN BASERT PÅ
SANGENE TIL JAHN TEIGEN

HANS MARIUS HOFF MITTET ✶ JAN MARTIN JOHNSEN ✶ HILDE LYRÅN
GUSTAV NILSEN ✶ CHARLOTTE BRÆNNA ✶ JONAS RØNNING
STORT ENSEMBLE OG ORKESTER ✶ MANUS: ØYSTEIN WIIK ✶ REGI: MATTIAS CARLSSON

URPREMIERE PÅ CHATEAU NEUF 12 . SEPTEMBER
TICKETMASTER.NO TLF.: 815 33 133
HOTELLPAKKER:

HAVET

Showweb.no
TEIGEN TOTAL
Se mer på side 11!

Nå er det billigere å
kjøpe periodebilletter!
Gjelder 7-dagers og 30-dagers
periodebilletter i hele Hedmark.
Kjøp den enten på Innlandskortet
eller på mobillett.
Les mer på
hedmark-trafikk.no

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Fortsett ferien hos

Berg Skysstasjon
... MER ENN 100 ÅR I TJENESTE FOR FORNØYDE PASSASJERER...

FLOR & FJÆRE
Avgang:
Retur:
Destination:

15. august kl 09:00
19. august kl 17:00
Flor & Fjære

Vi inviterer deg med på en opplevelsestur til Rogaland
med flotte naturopplevelser og god mat. En spennende
byvandring i Stavanger har vi også med i programmet.
Dette er en tur med spektaluære naturopplevelser. Første
dagen kjører vi til Thon Hotel Parken i Kristiansand på
vakre Sørlandet der vi spiser god middag.
Etter frokost dagen etter er det avreise, og ved lunsjtider
sjekker vi inn på Clarion Hotel i Stavanger. Deretter vil en
lokal guide ta oss med en liten tur rundt i Oljehovedstaden.Tredje dagen blir vi hentet med båt ut til en fantastisk
opplevelse hos Flor og Fjære. Her spiser vi også fra en
herlig lunsjbuffet.

og se opp på Preikestolen. Innerst i fjorden klatrer vi opp til en
fantastisk utsikt og en god lunsj.Så går ferden tvers over landet til
Quality Straand Hotel i Vrådal til en deilig middag.

Vi spiser middag på hotellet om kvelden og gleder oss til
neste dag. Da skal vi ha en nydelig båttur inn Lysefjorden

Prisen er kr 8 490,- per person når man bor i dobbeltrom.
Enkeltromstillegget er kr 1 500,-

Neste dag reiser vi hjemover gjennom vakre Telemark og tar oss
en god lunsj før vi kjører gjennom Oslo og til våre hjemtrakter.

TOSSA DE MAR HØST 2019
Avgang:
Retur:
Destination:

19. september kl. 08:00
30. september kl. 18:00
Costa Brava

Bli med på vår tradisjonelle tur til Spania og Cataluña,
som vi i år kjører for 23. år på rad. Tossa de Mar er
en gammel fiskerlandsby, og sies å være den vakreste
byen på Costa Brava-kysten. Her er det mye å se og
oppleve, og en veldig koselig atmosfære. En perfekt
mulighet til å forlenge sommeren!
• Første dagen reiser vi med Stena Line fra Gøteborg til
Kiel i innvendig dobbeltlugar med halvpensjon.
• 1 overnatting i Metz i dobbeltrom med halvpensjon.
• 7 netter på Golden Bahia de Tossa & SPA i dobbeltrom
med bassengutsikt og halvpensjon.
• 1 overnatting i Karlsruhe i dobbeltrom med halvpensjon.
• Utflukt til vinprodusenten Torres.
• Ferge retur med TT-Line fra Travemünde til Trelleborg
i innvendig dobbeltlugar med halvpensjon.
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Dobbeltrom med bassengutsikt og innvendig dobbeltlugar kr. 12.790,pr. pers. Tillegg for enkeltlugar og enkeltrom kr. 2.800,Turistskatt i Spania: 1 Euro pr døgn (altså 7 Euro) pr person som
betales direkte til hotellet.
Husk: Gyldig pass, Europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring.
Om du har ytterligere spørsmål om turen eller noe annet, så ring
eller send en mail, og vi hjelper deg så godt vi kan!
Påmelding innen 10. august. Forbehold om små endringer.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Bli med Berg Skysstasjon til musikalen

OPTIMIST PÅ CHATEAU NEUF
26. oktober kl. 17.30.
Avgang:
Destination:

TA R A N , S TA R W O R K S , E V E N T Y R L I E O G T E I G E N T O TA L P R E S E N T E R E R :

MUSIKALKOMEDIEN BASERT PÅ
SANGENE TIL JAHN TEIGEN

26. oktober kl 15:30
Chateau Neuf, Oslo

Avreise fra Kongsvinger Stasjon kl. 15.30. Etter
forestillingen middag på Quality Hotel Olavsgaard.
Transport, billett og toretters middag – kr 1 290 per person. Bindende
påmelding til berg@skysstasjon.no eller tlf. 62 81 32 00 – mobil: 908 79 105
"Strømmen går, det blir bekmørkt, og en svært spesiell skikkelse dukker opp i
entréen og påstår han er elektriker. I tillegg ankommer også en ung vakker kvinne
som bærer på en hemmelighet. (...) Klokken tikker, og den musikalske
katastrofen rykker stadig nærmere. Bare et mirakel kan redde dem alle!"

HANS MARIUS HOFF MITTET ✶ JAN MARTIN JOHNSEN ✶ HILDE LYRÅN
GUSTAV NILSEN ✶ CHARLOTTE BRÆNNA ✶ JONAS RØNNING
STORT ENSEMBLE OG ORKESTER ✶ MANUS: ØYSTEIN WIIK ✶ REGI: MAT TIAS CARLSSON

URPREMIERE PÅ CHATEAU NEUF 12. SEPTEMBER
TICKETMASTER.NO TLF.: 815 33 133
HOTELLPAKKER:

HAVET

Showweb.no

Les mer på vår hjemmeside
www.bergskysstasjon.no eller følg oss på FB

TEIGEN TOTAL

BERG SKYSSTASJON ORDNER ALT
- fra konsertbilletter, flybilletter og hotellopphold
Mange lurer på om de må bestille noe selv. Det trengs ikke! Berg Skysstasjon ordner
alt på din reise. Slik var det også på den lille turen til Svullrya i sommer og 50 års
jubileet til Republikken Finnskogen. Mye god underholdning, fornøyde passasjerer
og en god sjåfør, gjorde turen til en spennende opplevelse. Og for firmaer, lag
og foreninger som planlegger en tur – la Ine og Halvor ordne alt.
Turer med Berg Skysstasjon anbefales på det varmeste.

Ine og Halvor ønsker God Tur.

Klare for avgang

Ine ønsker alle
velkommen
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Sondre på plass i Stavanger

Gunnar Holth Grusforretning
KONGSVINGER (OG MYE AV NORGE)

Byen Vår er 25 år i år. Det er 25 år siden OL på Lillehammer. Og ikke nok med det – det er
25 år siden Gunnar Holth Grusforretning hadde produksjon av knuste masser til Gardermoen.
Grunnarbeidene til flyplassen startet i 1994. Flyplassen sto som kjent ferdig i 1998, og Gunnar
Holth Grusforretning var med på en del av prosessen sammen med Betong Øst i alle disse 4
årene. I forkant av hvor hovedflyplassen skulle ligge, var det et spill og ingredienser som kunne
vært tatt ut av en hvilken som helst amerikansk thriller. Og alltid er det en kamp når det tenkes
nytt. Noen innvendinger fra motstandere faller i grus. Men alt går bra til slutt.
Gunnar Holth Grusforretning er der
kompetansen trengs – både i små og
store prosjekter. Enda mer viktig er
det å ta vare på kompetansen. Det
har Gunnar Holth Grusforretning
gjort siden 60-tallet.
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Arbeidstokken er viktigst
En energisk arbeidsstokk er viktig for
alle virksomheter, og trivsel på arbeidsplassen er noe av det viktigste ledere
bør ha på sin agenda. Dette har de fokus
på hos Gunnar Holth Grusforretning.
-Her jobber nesten alle til de er

pensjonister, og noen enda litt ekstra –
det heter «trår til når det koker», smiler
Roy Holth. I Kongsvingerguiden
sommeren 2015 fortalte Roy at han
møter medarbeidere på spiserommet
kl. 06.15. Gjør han det fortsatt? -Ja,
det stemmer – hvis jeg ikke er ute og

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

reiser. Morraspraten over kaffekoppen
har vi fortsatt. Så legger han til - ta en
prat med bror Tore også. -Han sitter på
mye info om hvordan vi rekrutterer.
Litt historikk
Gunnar Holth kjørte mange lass med
sand for sin far, Fredrik, før han startet
sin egen grusforretning. I overført
betydning kan man si at han hadde
erfaring med lass, mens han nå skulle
begynne å tenke i andre baner; å dra lass
alene og på sikt også sammen med andre.
Han la grunnpilaren til et gruseventyr
som skulle få en betydelig vekst og en
arv som igjen ble videreført i familien
gjennom snart 55 år og de neste
generasjoner.
Gunnar Holth Grusforretning
som lærlingebedrift
Tore Holth er også opptatt av dette
med å ta vare på de ansatte. - Selvsagt
er det viktig å ha en positiv dialog med
arbeidsstokken. Føler de seg verdsatt
og de trives på jobb, ja, da blir vi et
godt team som jobber sammen om å
utvikle selskapet videre og skape en
felles god arbeidsplass. De ansatte blir

ofte da også værende hos oss,
understreker Tore.
Tore har et ansvar innen dette med
lærlinger i virksomheten. -Selvsagt har
vi, som nevnt, en del rulleringer i og
med at f.eks. noen går av med pensjon
og vi må ta inn erstattere, fortsetter
Tore. Da er det flott at vi kan ta inn
ungdom som vil bidra innen vår
virksomhet og lære seg faget fra dag
én. -Det er mye flott ungdom der ute.
Sammen med gode arbeidskollegaer i
virksomheten og den kunnskapen de
besitter, kan vi tilføre lærlinger viktig
kompetanse for faget og på den måten er
vi også sammen om god rekruttering for
selskapet. Like før sommerferien hadde
vi en lærling som fullførte lærlingeperioden på to år og fikk sitt fagbrev:
Meget godt bestått. Da vanket det kake
og applaus! Bare dager etter dette var
det fast jobb og oppdrag i Stavanger.
Sondre Bergquist – superfornøyd
knuseverkoperatør.
-Jeg ble godt tatt vare på i hele lærlingeperioden, smiler Sondre. Den pedagogiske
forståelsen var gull verdt, og jeg ble satt

til oppgaver som passet meg utmerket.
Her ble teori og praksis samordnet
hele veien slik at jeg alltid hadde
svarene underveis. Å vite at jeg skulle
få fast jobb etterpå, var selvsagt med på
å skape et prestasjons-modus inni meg.
På telefon fra Stavanger forteller Sondre
at han er i full jobb og jobber nå skift.
-Innen dette yrket er det mye som må
samkjøres med andre leverandører innen
prosjektene, forteller Sondre. Det
nytter ikke å måtte vente på hverandre, nei, her må man ha fokus hele
veien for blant annet å holde tidsfrister.
Prosjektlederne sjekker stadig at alt går
etter boka. Jeg føler selv at jeg er en
viktig brikke av et stort og viktig spill,
avslutter Sondre, og sånn må det være i
denne bransjen.
Tore avslutter med å fortelle at enda
en læring har fått lærlinge-kontrakt i
virksomheten. Dette er samme faget
som Sondre. Ungdommen blir tatt vare
på hos G. Holth Grusforretning.
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Fra BMW Roadshow

Ola Kalenius ved BMW 745 Le Plug in Hybrid

Bilia
RASTA, KONGSVINGER

Et eventyr uten sidestykke
Hos Bilia BMW på Rasta har de en bilselger som for en stund tilbake fikk en eventyrlig opplevelse. Etter 1 ½ år hos Bilia har Ola virkelig funnet sitt rette element, og han er «på hugget»
hele tiden. Kundeporteføljen vokser og vokser. Men så var det dette med eventyret, da. Jo, en
bilforhandler i Trondheim anbefalte en kunde som var på jakt etter en BMW - med ikke bare
det lille ekstra, men han ville ha mye ekstra, å ta kontakt med BMW på Kongsvinger.

Dermed kom det en oppringing fra Trondheim, og Ola tok
henvendelsen på strak arm. Uten å gå i for mange detaljer,
Ola møter kunden i Oslo etter avtale. Og hos BMW Norge
står nemlig en BMW 745 Le Plug in Hybrid klar til kunden
for prøvekjøring. Hvis leserne har lagt merke til hvordan
regjeringsmedlemmer og kongelige blir kjørt omkring,
ja, da har du sett bl.a. denne modellen. Og kunden fra
Trondheim valgte nettopp denne type BMW. Kunden
understreket til Ola at han hadde blitt anbefalt Bilia BMW
på Kongsvinger, og som han sa: De sa til meg at dere har
kompetansen på BMW, og en særs høy servicegrad - og det
ser jeg nå!

Nybilsalget
har endret seg drastisk
de siste årene
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Ola og kunden skrev kontrakt på BMW 745 Le Plug in
Hybrid på nesten 2 mill. Selvsagt var det en stolt selger som
rapporterte til plassjef Tom Erik Amundsen om salget. Det
ble kake på bordet og hæla i taket (nesten)!
Det hører med til historien at Ola reiste til Oslo og leverte
bilen hjemme hos kunden sier Tom Erik. Mer premium får
det vel ikke blitt.
BMW er for alle
Men BMW er ikke bare `luksus`. Mange forbinder kanskje
BMW med at dette er kun for de med mye penger. Dette
er feil! BMW har modeller for alle og enhver. Det er bare
det at de som er interessert i ny BMW, må ta seg en tur til
Bilia på Rasta og få et tilbud. Og de fleste blir svært positivt
overrasket når sluttsummen står på tilbudet.
Elektrifisering
Nye motoralternativer på en rekke modeller, nye plug-in
hybrider, nye el-biler, mer teknikk og tilpasning til nye
EU-direktiver er noe av det som står på menyen når BMW

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

BMW i3

Tapas-servering

Tom Erik Amundsen

markerer overgangen til produksjon av nye årsmodeller.
-Nybilsalget har endret seg drastisk de siste årene, sier Tom
Erik. I 2011 dominerte dieselbilene med en markedsandel
på over 75 prosent. Nå er tallet under 20, og det er el- og
hybridbilene som er i sterk vekst. Per juni i år sto el- og
hybridbilene for 56% av nybilsalget i Norge. -Det er svært
gunstige avgifter som er mye av forklaringen her, poengterer
Tom Erik, for ser vi på nybil-salget i Europa, så er bildet
ganske annerledes. Her er det ingen tvil om at de rene
bensin- og dieselbilene dominerer salget, med en samlet
markedsandel på 92,6%.
Men vi holder beina godt plantet i Norge, og det er ingen
tvil om at elektrifiseringen er i sterk fremgang. Per i dag
har BMW 1 el-bil, og 4 Plug in Hybrider. Innen 2025 har
BMW 12 hel-elektriske biler og 13 Plug in Hybrider.
-Så bilbransjen er i enorm endring - ikke minst på servicemarkedet, sier Tom Erik. Jeg har ingen tro på at dieselmotoren blir borte med det første. For de utslippsmålingene
som foreligger i dag, er rekordlave. Og mye tyder på at den
nye dieselteknologien faktisk gjør dieselbilene like rene som
bensinmodellene. -Jeg er rimelig sikker på at vi vil ha med oss
diesel-motoren i mange år til sier Tom Erik, men samtidig se en
sterk vekst på elektrifisering. -Du vet vi BMW-entusiaster liker
6- og 8 sylindrede motorer – så vi satser på fossile drivlinjer
i mange år fremover, smiler Tom Erik lurt.
BMW Roadshow
Turneen med BMW Luxury Roadshow er i gang, og først
ute var Bilia Kongsvinger. Kundene fikk mulighet til å prøvekjøre noen av BMW’s flotteste modeller. Serveringen besto
av Middelhavstapas. -En suksess, sier Tom Erik Amundsen,
plassjef Bilia Kongsvinger BMW. Tidligere har vi gjennomført BMW M-Event hvor det har vært fokus på M-biler.

Her har prestering, sportslige kjøreegenskaper og hestekrefter vært i fokus. I år flyttet vi fokus litt over på luksus.
BMW X5, X7, 745Le Plug in hybrid og 64OGT er noen av
bilene som plasserer seg i dette segmentet. Arrangementet
ble også krydret med blant annet BMW M5 Competition
med 625hk. -Dette er kanskje noe av det råeste BMW har
å by på – vi snakker om 0-100 km på 3,3 sek, forteller Tom
Erik. Dessuten presenterte vi BMW M850i xDrive med
BMW i8 Roadster med sin futuristiske design og innovative
plug-in-hybriddrift som gir en ny frihetsfølelse med taket
nede. – Alle medarbeiderne var tilstede på arrangementet, og
vi hadde en dedikert ansvarlig til hver bil som igjen kjørte
sammen med kundene – slik at de fikk mulighet til å gjøre
seg kjent med drømmebilen, forteller Tom Erik. -Her hos
oss fikk vi kontakt med mange potensielle kunder og kunne
vise hva BMW står for og er kapabel til, sier Tom Erik.
Turneen går også i august og september og skal besøke alle
BMW-forhandlerne med siste stopp hos Bilia Hønefoss den
24. september.

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
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PÅ

Ramme

ALVOR

TORILL MØTER KONSERNDIREKTØR I UNIKE HOTELLER

Morten
Christensen
Det er sikkert mange som har fått
med seg at det er kommet en hotelldriver på banen når det gjelder
hotell på Kongsvinger. Morten
har lang fartstid innen hotellbransjen.
Han har vært eier av ærverdige Hotel Wassilioff i Stavern
i en del år. Underveis har han utviklet et nytt hotellkonsept
og hotellkjede, Unike Hoteller, og har kjøpt opp flere hoteller
i Norge. Etter at 8 hoteller var spikret i hans portefølje, falt hans
interesse for noe nytt – nemlig å være med på et byggeprosjekt av
hotell fra bunnen av. Han valgte Kongsvinger. Jeg fikk en prat med ham.

Hva var det som
fikk deg til å satse på hotell?
Hotell og restaurant har fulgt meg
hele livet og ble fullstendig frelst da
jeg gikk ut av Hotellskolen Cornell
University og begynte på hovedkontoret til First Hotels.
Hva var din erfaring innen
hotellbransjen før du begynte
Unike Hoteller?
Startet min karriere på Scandi Line
og Color Line før jeg tok utdannelsen
innen hotellfaget ved Cornell
University i USA. Etter dette var
jeg ansatt som økonomidirektør
i First Hotel-kjeden før jeg begynte
å investere i egne hoteller

Byen fortjener
noe ekstra - et
landemerke og
en destinasjon
16

Hva er ditt grunnprinsipp
for å få til det du brenner for?
Det er passion (lidenskap), det lille
ekstra har alltid vært en drivkraft –
aldri tatt snarveier. Disse elementene
er viktige faktorer for min utvikling
Hva har din
karriere betydd for deg?
Dette har gått fra å være en drøm jeg
har jobbet hardt for og over i en
altoppslukende livsstil.
Hva er din beste egenskap?
Jeg er visjonær, løsningsorientert og
jobber målrettet mot det jeg ønsker.
Med andre ord; en handlingens mann.
Innen mitt nettverk ble jeg
anbefalt å avlegge Hotell
Wassilioff et besøk og ta en
prat med deg. Hva visste
du om Kongsvinger før
jeg fortalte om byen?
Jeg visste ikke så alt for mye om
Kongsvinger, så det blir spennende å
lære og kjenne en ny by og region.

Jeg ville presentere deg for
eierne/investorene. Du sa JA
ganske kjapt? Er du alltid på?
Alltid på og alltid interessert i nye
muligheter.
Du har vært på Kongsvinger
noen ganger nå? Hvordan
opplever du byen?
Det er en fin by med mange muligheter. Sjarmerende. Stort potensiale
til å bli noe mer. Byen fortjener
noe ekstra - et landemerke og
en destinasjon.
Hva er den videre framdrift nå?
Planleggingsprosessen og
prosjekteringen av selve produktet.
Gleder du deg til fortsettelsen?
Ja, det gjør jeg veldig. Entusiasmen
gror for hver dag når det gjelder
Kongsvinger nå. Dette blir noe nytt
og annerledes.

2for1 fra

1595

kr

Enstyrkeglass og
brilletilpasning alltid
inkludert

Stjernetreff: Håndballspiller Mia Humborstad og sportslig leder i KIL Håndball Grethe Tuhus Bråthen (t.v.) fant raskt tonen med håndball-esset.

Specsavers
11. juli fikk Specsavers Kongsvinger storfint
besøk av Gro Hammerseng-Edin. Håndballikonet er optiker-kjedens ambassadør, og kom
i anledning konkurransen "Årets brillemodell
2019", samt veldedighetsprosjektet "Gi syn til
Tanzania" i samarbeid med Right to play.

2for1 designerbriller
fra 1595 kr.

Det ble et eksklusivt møte med stjernen
for alle som kom - den flotte og sympatiske
ambassadøren tok seg god tid til en prat
med alle gjestene.

Specsavers Kongsvinger Tlf. 62 88 29 99
Brugata 8
Bestill synsundersøkelse på specsavers.no

Når du kjøper 2for1 fra 1595 kr. får du den rimeligste med på kjøpet, uavhengig av valg av brilleglass og tilleggsbehandlinger i henhold til prisliste. Standard enstyrkeglass (1,5) og brilletilpasning er alltid inkludert. Eventuell synsprøve er ikke
inkludert. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2019 Specsavers
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OppTur

Aktiv For Folkehelsa

Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger

FORELØPIG PROGRAM

1. – 8. SEPTEMBER 2019

FRILUFTSLIVETS UKE KONGSVINGER
Se enda mer utfyllende program i septemberutgaven av Kongsvingerguiden og i Glåmdalen.

SØNDAG 1. SEPTEMBER
• Kl. 11.00 -13.00. Aktiviteter for
barn og voksne i Barneparken
og Tufteparken i regi av OppTur
og Byen Vår
• Barna kan ta med seg sykkel
og sykle på Strandpromenaden
sammen med voksne/familietur
• Barnas Turlag kommer med info
(De hadde topptur til Rafjellet i fjor)

• Soppens Dag – mer info kommer
MANDAG 2. SEPTEMBER
• Kl. 11.00 Tur til Holtbergmasta
med lunsjpakke
• Kl. 12.00 Tur på Liermoen og
innom Flerbrukshuset for kaffe
og vaffel
• Kl. 13.00 «Den verdifulle
gåturen» Vi går «Helsepromenaden». Oppmøte ved
brutårnene ved Gjemselund
bru. Kristin Lysen –
Arr: Frisklivssentralen

TIRSDAG 3. SEPTEMBER
• Kl. 11.00 – 13.00 Livsgledetur
med ledsagere fra Helse- og
omsorgslinja fra Sentrum
Videregående Skole. Maxitaxier
kjører fra Langelandhjemmet,
Hov og Holt. For turgåere starter
turen fra Kroa. Turen går via
Øvrebyen og Herdahlsparken
hvor det blir en minikonsert
og videre til SceneU hvor SVS
Kokke- og Servitørlinja står for
matservering. Arr: Aktiv i 100
og Livsglede for eldre org.
• Kl. 18.00 Sykkelgruppe
i regi av Avancia
ONSDAG 4. SEPTEMBER
• Kl. 11.00 Tur fra Bæreia. Turen
vil gå i området rundt Bæreia.
SVS Kokke- og Servitørlinja
vil sette sammen en lunsjmeny
tilpasset de grønne skoger og
servere denne i det fri.
Lunsjplassen tilrettelegges
for ankomst både for gående og
kjørende. Arr: Aktiv i 100

TORSDAG 5. SEPTEMBER
• Kl. 10.00 Trilletreffen går
«Helsepromenaden». Servering
og foredrag på scene U.
Arr.: Frivilligsentralen
• Kl. 17.00 Golfreff for barn og
unge. Oppmøte på Flerbrukshuset eller Liermoen.
Arr: Kongsvingers Golfklubb
FREDAG 6. SEPTEMBER
• Puttara m/overnatting.
LØRDAG 7. SEPTEMBER
• Topptur langs Rotna, ca. 6 km.
Oppmøte kl. 10 ved Helgedammen (langs fylkesvegen)
på Grue Finnskog. Buss frakter
deltakerne til turstart ved
Ormeberget. Turen går via
Ormbergskolma, Oleannabrakka, Sæterberget over
Ørneredet tilbake til
Helgedammen.
• Tur til Elgklinten øst for Flisa
– «Til Topps». Integreringsarrangement. Avreise med buss
fra Kongsvinger stasjon kl.
08.30. Turen kan gå via Sverige
– husk reisedokumenter.
• PUTTARA-arrangement
(Rettelser og mer
info kan komme underveis)
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KONGSVINGER
TENNISKLUBB
Kongsvinger Tennisklubb hadde
for første gang en ansatt trener
gjennom 2018-19-sesongen,
og det var en stor suksess
med mange deltakere på kurs
og andre arrangementer. Til
høsten utvides tilbudet, og
det blir muligheter over flere
dager og lengre økter. Her er
det muligheter både for nybegynnere og litt øvede, barn,
ungdom og voksne. Ta kontakt
med klubben for påmelding
eller mer informasjon.

SENTRUMSGATELØPET
Det var et stort oppmøte under
Sentrumsgateløpet.
Det var også noen grupper med
i arrangementet.
Som vi ser på bildene – Kongsvinge
r Arbeiderparti og
Gå For Livet fra Frivilligsentralen
stilte med deltakere.

I september arrangeres også
en åpen turnering etter "Fast
Four"-prinsippet, en slags hurtigtennis spesielt egnet for at
man skal spille mest mulig
mot jevn motstand. I tillegg
drar klubben i gang en ny
runde av Aktivligaen, en
tennis-liga for bedrifter i
Kongsvinger-området.
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Kongsvinger

AUGUST 2019

Kl.18:00-21:00 Møte | Utsalget er åpent |
Brandval Husflidslag | Vestnor, Østre Solørveg 1967

Kl.13:00-15:00 Lesegruppe | Lett norsk |
Kongsvinger bibliotek

MANDAG 5.

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

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

SØNDAG 4.

Kl.22:00 Dans | Rune Johansen spiller til dans |
Randevu

Kl.19:00 Visekafe | Erik Lukashaugen og Annar
By fremfører slåtter og viser |
Drengen gårdsysteri, Brandval

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | Salg av motti og
flesk. Utsalget er åpent | Brandval Husflidslag |
Vestnor, Østre Solørveg 1967

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

Kl.11:00 Kongsvinger Skogsmaraton arrangeres
på Sæter
Kl.11:00 Maraton
Kl.11:30 Barnemaraton
Kl.12:15 Stafett
Kl.13:00 Halvmaraton
Kl.13:30 Minimaraton

LØRDAG 3.

Kl.22:00 Dans | Rune Johansen spiller til dans |
Randevu

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

FREDAG 2.

Kl.18:00-20:00 Filosofisk kafe | Den gode
samtalen | Kongsvinger bibliotek

TORSDAG 1.

LØRDAG 17.

Kl.22:30 Dans | Toril & Ross spiller til dans |
Randevu

Kl.17:00 Granli-marked | Dele / bruktmarked
med ting og tang | Granli Bygdehus

Kl.18:00 Familiemusikal | INTO THE WOODS |
Kongsvinger Ungdomsskole

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

FREDAG 16.

Kl.18:00 Byfest 2019 | Arr. Kongsvinger
Kommune | Rådhusplassen

Kl.18:00 Familiemusikal | INTO THE WOODS |
Kongsvinger Ungdomsskole

TORSDAG 15.

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

ONSDAG 14.

Kl.18:00 Øvelse | Vennemusikken |
Frelsesarmeen

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

Kl.10:45 Aktiv i 100 Kongsvinger | Tur i
«Rosaløypa» i Grue |
Oppmøte Puttara barnehage

Kl.09:00 Frokost | Frelsesarmeen

TIRSDAG 13.

Kl.18:00 Misjoneringen NMS |
Sted: Følg med i avisa

Kl.18:00-21:00 Møte | Utsalget er åpent |
Brandval Husflidslag | Vestnor, Østre Solørveg 1967

Kl.16:00-19:00 Kongsvinger pensjonistforening |
Foredrag, musikk og sosialt samvær |
Brakka, Vingersjøveien 3

Kl.18:00 Historisk middag anno 1869 | Opplev
en historisk middag med Jensine og Fredrik i
Kommandantboligen på Kongsvinger Festning |
Ovlien & sønn
Kl.22:00 Dans | Tone Wettum og Ralf Nilson

Kl.14:30-20:00 Kunst i kasemattene

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

KL.12:00 Sangkafe | Sara og David Åstrøm |
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger Bedehus

FREDAG 30.

Kl. 18:00-22:00 Ungdomsklubb. |
Kongsvinger Bedehus

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne |
Frelsesarmeen

TORSDAG 29.

Kl.19:00 Skrivestua. Skriveglede 1222 |
Kongsvinger bibliotek

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

Kl.19:00 Undervisning og samtale | Hans
Thore Løvås. KMF | Kongsvinger Bedehus

Kl.18.00 Seriestevne 3 | Kongsvinger IL
Friidrett | Skansesletta

Kl.11:30 Babysang |Påmelding tlf. 404 06 121
| Frelsesarmeen

Kl.10:45 Aktiv i 100 Kongsvinger | Tur til
Kollermoen, «tyttebærtur» |
Oppmøte Puttara barnehage

ONSDAG 28.

Kl.18:00 Hyggekveld | Underholdning, loddsalg
og enkel servering | LHL Kongsvinger |
Tajevegen 1

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

Kl.11:00 Tirsdagsklubben | Formiddagstreff
med kaffe | Bygdetunet Skineb, Brandval

TIRSDAG 27.

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

Kl.14:00 Åpning kunstutstilling | Åpningstaler og
forfriskninger på plassen foran arsenalet.
Arr. Kongsvinger Kunstforening |
Sted: Festningen | Se side 22

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

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

Kl.11:00-14:30 Spill og chill | Terninglauget |
Kongsvinger bibliotek

LØRDAG 24.

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

FREDAG 23.

Kl. 18:00-22:00 Ungdomsklubb |
Kongsvinger Bedehus

TORSDAG 22.

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

Kl.17:00-19:00 Foto- og kalendergruppa | Bli
kjent i arkivet | Bygdetunet Skineb, Brandval

Kl.10:45 Aktiv i 100 Kongsvinger | Tur til
Granli Gård og Granlivarden |
Oppmøte Puttara barnehage

ONSDAG 21.

Kl.17:00 Øvelse | Trekkspillklubben |
Frelsesarmeen

Kl.09:00 Frokost | Matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 20.

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

Kl.13:00-15:00 Lesegruppe | Lett norsk |
Kongsvinger bibliotek

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

DET SKJER I

Kl.18:30-21:00 Mat, drikke og musikk | Arsenalet

Kl.10:00 Grendevandring | Bronsealder gravene v/ Viker | Oppmøte ved
Hokåsen Samfunnshus

Kl.18:00 Møte | Lovsang og undervisning |
Pinsekirken Filadelfia

MANDAG 19.

SØNDAG 11.

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

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

KOST

NA

Ring 628 18233 eller besøk bilglass.no

RASTA GLASS AS
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Kl.19:00-21:00 Slektshistorie | KongsvingerVinger historielag | Kirkestredet 1

Kl.18:00-21:00 Møte | Utsalget er åpent |
Brandval Husflidslag | Vestnor, Østre Solørveg 1967

Kl.13:00-15:00 Lesegruppe | Lett norsk |
Kongsvinger bibliotek

MANDAG 26.

Kl.18:00 Samlingsfest | Major Anne-Beth og
Leif-Erling Fagermo. Trekkspillklubben og
Vennemusikken | Frelsesarmeen

Kl.17:00 Semesteroppstart | Bjørn Sverre Lie.
KMF | Kongsvinger Bedehus

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

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

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

SØNDAG 25.

Kl.23:00 Dans | Pegasus spiller til dans |
Randevu

Kl.21:00 Vinger Blues & Rock Club | Christian
Meyer m/band hyller Vreeswijk |
Glommengata 29

Kl.21:00-23:00 Konsert | Ingrid Olava i kasematten bak kasernen/hotellet | Festningen

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.18:00-21:00 Møte | Utsalget er åpent |
Brandval Husflidslag | Vestnor, Østre Solørveg 1967

Kl.16:00 Møte | Kongsvinger Sanitetsforening |
Sanitetens hus, Fjellgata 18
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Kl.13:00-15:00 Lesegruppe | Lett norsk |
Kongsvinger bibliotek

SKOLESTART

Kl.15:00 Greta Molander Æresløp 2019 | Målgang med premiering | Rådhusplassen

MANDAG 12.

Kl.15:00 Familiemusikal | INTO THE WOODS |
Kongsvinger Ungdomsskole

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

Kl.11:00 Gudstjeneste | Major Anne-Beth og
Leif-Erling Fagermo | Frelsesarmeen

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste | Magnus
Jansvik og Morten Ruud | Vinger kirke

SØNDAG 18.

Kl.17:00 Solefall hyller Hans Børli |Monica
Walter, Håkon Hauer, Kjetil Hjerpset m.fl. |
Kongsvinger bibliotek

Kl.15:00 Fotball | Kongsvinger - Raufoss |
Gjemselund

Kl.15:00 Familiemusikal | INTO THE WOODS |
Kongsvinger Ungdomsskole

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

Kl.20:00-20:45 Foredrag | Lars Ovlien holder
foredrag om Kongsvinger |
Galleri Aamodtgården

Kl.19:00-20:00 Omvisning | Kurator Helga-Marie
Nordby | Oppmøte ved ytre vakt

Kl.16:00–18:30 Litteratursamtale / konsert |
Levi Henriksen og Babylon Bandlands

Kl.10:00 Kremmertorg | Salg av nytt, gammelt,
rariteter osv. | Rådhusplassen

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

Kl.15:00–18:00 Barneverksted

Kl.09:00-16:00 Granli-marked | Dele / bruktmarked med ting og tang | Granli Bygdehus

Kl.19:00 Husets konsert | Denne gang med
ingen ringere enn Grand Dukes of Western Hell,
Lars Ovlien og Kim Neil Jong | Bastine

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

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Elena Abessinova:
Tegninger/grafikk | Galleri Aamodtgården

Kl.11:00-14:30 Spill og chill | Terninglauget |
Kongsvinger bibliotek

LØRDAG 10.

Kl.22:00 Dans | Kjell`s Single Action spiller til
dans | Randevu

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

FREDAG 9.

TORSDAG 8.

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

Kl.08:30 Aktiv i 100 Kongsvinger| Tur til Oslo.
Vi går i Lillomarka | Oppmøte togstasjonen

ONSDAG 7.

Kl.19:00 Bastian Quiz,” Fisk & Bobler “|
Bastian

TIRSDAG 6.

*ved kasko eller delkasko

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

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

ÅPNINGSTIDER:

DITT LOKALE BADELAND

trafikkskole@eskoleia.no / tlf.: 919 10 810.

Meld deg på via:

Max. 16 elever per kurs, her gjelder «først-til-mølla».

Trafikalt grunnkurs uke 41, dag/kveld

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

Kl.10:00-15:00 Kremmerlørdag | Kremmere
og bil og MC messe | Gågata, Sentrum Syd

LØRDAG 31.

spiller til dans | Randevu

Kongsvinger Kunstforening

Starten på tre-årig kunstsatsing på Festningen
Kongsvinger Kunstforening presenterer den første av tre utstillinger, som alle skal handle om
Kongsvinger. Den første, i 2019, heter "Festningen", og syv samtidskunstnere er invitert inn i
kasemattene for å lage stedsspesifikke og unike verk.
Festningen er den første i en trilogi med
stedspesifikke utstillinger i og rundt
Kongsvinger by, kuratert av Helga-Marie
Nordby for Kongsvinger Kunstforening.
De neste utstillingene; Elven (2020) og
Skogen (2021) tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å
se med nye øyne på tre sterke identitetsmarkører for byen: Festningen, Glomma
og Finnskogen. Dette er størrelser som har
vært helt grunnleggende for utviklingen

av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt. Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom
samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn,
skape ny refleksjon rundt kjente steder
og stille spørsmål ved identitet knyttet til
historie, nåtid og fremtid.

Utstillingen åpner 24. august
og varer ut september.

Åpningsdagen fylles med kunst, litteratur og musikk

Serina Erfjord er en av kunstnerne.
Hun arbeider stedspesifikt med
skulptur, bevegelige objekter og
lyd som reflekterer og inkluderer
sine omgivelser. Arbeidene viser en
interesse for energi og materialitet og
tar i bruk flere variable elementer
som elektromagneter, tyngdekraft,
fryselementer, motorer, lyd, lys og
forskjellige typer væske. Verkene
kan fremstå unnselige, nesten
usynlige, men bruker man litt tid
og lar arbeidene utfolde seg, er
de verdener av subtil skjønnhet,
humor og overraskelser.

Du kan lese i kalenderen på forrige side om detaljert programinnhold.

Levi Henriksen og Babylon Badlands
Samtale, opplesing av novelle og konsert.
I 2007 ga Henriksen ut novellesamlingen
"Hjertet er sin egen soldat". Nå er det
på tide å hente frem disse fortellingene
igjen, samtidig med at vi fyller festningen med samtidskunst som tematiserer
festningen og Kongsvinger. På Arsenalet

denne ettermiddagen
leser Levi hele
novellen "80 skritt
i minuttet", før konserten.
Servering. Billetter på
Ticketco.

Ingrid Olava
Bli med inn i festningsmurenes hulrom, og
opplev kunst og musikk. Ingrid Olava avslutter åpningsdagen av utstillingen. Ingrid
har for lengst sunget seg
inn i våre hjerter og befestet sin posisjon blant
landets mest substansielle og viktige artister.
Denne kvelden får du
oppleve Ingrid Olava i
et unikt rom, i samspill
med akustikken soldater
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omga seg med den gang festningsmurene
ga tak over hodet for de som tjenestegjorde
på Kongsvinger festning.
Siden den kritikerroste debuten med
Juliet’s Wishes, har Ingrid Olava med sin
karakteristiske stemme og vakre pianospill
levert et imponerende antall konserter og
en låtkatalog som har resultert i en mengde
priser og nominasjoner gjennom en popkarriere på 10 år. Billetter på Ticketco.

25 ÅR !

25 ÅR !
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Nina Strømstad

Bjørklund
KONGSSENTERET, KONGSVINGER

Bjørklund Kongssenteret er kjempefornøyd med kundegrunnlaget. Hit kommer mange som må
ha reparert eller skiftet batterier i klokker. Daglig leder Nina Strømstad og hennes medarbeidere
har fullt opp å gjøre hver eneste dag. Gaveideer innen smykker er lekkert utstilt i hyller og reoler.
Å benytte seg av de tilbudene som Bjørklund har stadig vekk, er penger spart.

Nå

4998,-

GODE TILBUD PÅ SMYKKER!

Lekre sølvsmykker fra Blossom

Velkommen til oss!

0%
5Før
7498,-

• Fått Kongsvingerguiden i postkassa?
Fra den dagen har vi 50% på den
Diamantring i 9 karat/375 hvitt
eller
gult gull med tot. 0,15 ct. w/p1.
danske kolleksjonen i sølv fra Blossom
• 50% også på Arts & Crafts

PRIS PER RING. BGR90030, BGR92039

Kongssenteret – Tlf. 404 32 297 www.bjorklund.no
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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 med lys inn og som er innbydende fra veien. Og ikke nok med
det, de har gått inn i et samarbeide med Ryds Bilglass!

Markiser
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Fasadepersienner
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Det er bare å «rydse», da!
Ja, den hører vi ofte som radioreklame. -og nå kan
vi «rydse» på Kongsvinger og på Skarnes.

Uten alle medarbeiderne
som igjen har den beste
kompetansen, hadde vi
ikke klart dette tempoet

Ryds Bilglass har sin opprinnelse i Sundsvall i
Sverige der Erik Ryd i 1947 startet Glassmester
Ryds. Etter hvert spesialiserte de seg, og i dag er
de en ren bilglassvirksomhet som finnes i Sverige,
Norge og Danmark.
-Takket være denne spesialkompetansen, bra
service og god tilgjengelighet velger kundene å
komme til Ryds Bilglass, sier Kim Sjøenden hos
Per’s Glass-Service. Før vi gikk inn i avtale, har
de utført millionvis av reparasjoner.Vi er stolte av
å få være med på laget. Nå kan vi tilby kundene
det aller beste. Selv om vi har kompetansen innen
bilglass fra før, er det like viktig å ha en kjede i
ryggen som også har denne kompetansen og har
så lang fartstid.
Tar vare på miljøet
I dag er vi opptatt av «det grønne skifte» og hva
dette innebærer. Miljøspørsmål har alltid vært et
viktig tema for Ryds Bilglass. -Dette vises også
ved at de er sertifisert i henhold til ISO 14001,
hvilket innebærer at det aktivt jobbes med
miljøpolitikk samt relevante mål og handlingsplaner i hele organisasjonen, understreker Kim.
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 Glass-service – 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!

Innglassing

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Hedmur
RASTA, KONGSVINGER

Din lokale totalentreprenør
2019 har startet bra for Hedmur. Her har det vært henvendelser på alt fra rehabilitering
av baderom til større prosjekt på mur – og ikke minst på tilbygg og tømrer-prosjekt.

-Vi merker helt klart oppsving på tømrerbiten, og har derfor vært heldige og fått
med oss Ståle Tollhaug i teamet vårt,
sier daglig leder Erik Larsen. Han starter
i september og passer oss godt med sin
allsidige erfaring. Mange ønsker å rehabilitere eldre hus, bygge på og
gjøre om på planløsningen.
Hedmur som vi kaller oss (Hedmark
Murmesterforretning), var opprinnelig et
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rendyrket murerfirma. I løpet av årene
har vi vokst oss større på entreprenørsiden. Vi har startet butikk som Varmefag- forhandler med flott showroom
på Rasta, samt at vi har alt innen flis
og baderomsmøbler. Vi vokser og må
hele tiden tilpasse oss markedet. -I dag
er det slik at mange orienterer seg på
nett, vi har en oppdatert hjemmeside
og bruker sosiale medier flittig,
poengterer Erik.

Stort nedslagsfelt
-For de som ikke kjenner oss så godt, er
vårt nedslagsfelt i all hovedsak i Kongsvingerregionen, fortsetter Erik. Men vi
får stadig forespørsler fra nærliggende
fylker som blant annet Akershus og Oslo.
-Vi er nå i ferd med å ferdigstille et større
betongprosjekt på Jessheim, sier formann
Martin Bjelvert. Det er mye påtrykk når det
gjelder mur-, støp- og fundamenteringsprosjekter – store som små.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Det grønne skiftet
-I 2017 ble vi også leverandør av
Grønn Bolig, understreker Erik.Vi
ønsker å være ledende leverandør av
fremtidsrettede boliger med fokus på
design, energi, miljø og økonomi. Ingen
hus er vedlikeholdsfrie, men all tiden
du bruker på å male hus, holde det i
god stand og verne det mot tidens tann,
kan med et Grønn Bolig-hus i stedet
brukes på noe du har virkelig lyst til!
Erik håper Hedmur kan bygge sine
første boliger i løpet av 2020, og kan
allerede røpe at tomten er klar. -Vi har
noen spennende år i vente, og med
mange henvendelser må vi også sørge
for å levere. Hedmur tar gratis befaringer og sørger for oppfølging raskt
etterpå, sier Erik avslutningsvis. -Følg
oss gjerne på Facebook og Instagram.
Der legger vi ut aktuelle tilbud - og
ikke minst inspirasjon for alle som er
opptatt av hus og hjem. -Og så vil vi
jo ha liv i butikken, så stikk gjerne
innom på en kaffe, smiler Erik.

Besøk oss i Elgvegen 1A, 2211 Kongsvinger
eller ring oss på telefon 62 81 49 23
Mandag – fredag: kl. 09.00 til 17.00. Lørdag: kl. 10.00 til 14.00
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Alle ansatte - en flott start på dagen en gang i måneden

Renholm Rengjøring AS
KONGSVINGER

På det koselige møtet i forkant av denne presentasjonen legger Birgitte Holm fram et
eksemplar av Kongsvingerguiden (fra nesten 20 år tilbake) med omtale av virksomheten
deres. Det passet jo veldig bra – Byen Vår er 25 år i år, og Kongsvingerguiden går inn i sitt
20. år! Men Renholm har enda lengre fartstid. Birgitte og Mads Holm flyttet til Kongsvinger
i 1983 og startet rengjøringsbyrået i 1988. De har stadig vært på farten og er det fortsatt.

Stabil, lang fartstid
Næringslivet har vært fokuset fra dag
én. På 80-tallet var det store fabrikker
og mye industri bl.a. på SIVA. Her fikk
Renholm store oppdrag. - Det har
skjedd mye i renholdsbransjen gjennom
årene, sier Birgitte.Vi har fulgt utviklingen
når det gjelder div lover og regler og er
en godkjent renholdsbedrift. -Det har
gått bra i alle år i Kongsvinger, fortsetter
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Mads. Det har vært oppturer og nedturer. Men vi gleder oss over å ha kunder
som vi har samarbeidet med i over 25 år.
Renholm tilbyr det meste innen renhold. De er daglig ute og utfører renhold
innen segmenter som sentre, forretninger,
industrilokaler og selvsagt innen kontorer.
Vinduspuss og pleie av gulv er også en
viktig del av hva Renholm kan tilby.
-I samarbeid med hver kunde finner

vi ut hvor ofte og hvor mye som skal
rengjøres, understreker Birgitte. Det er
viktig at kunden også blir fulgt opp til
enhver tid.Vi gjør så godt vi kan for at
alle skal bli fornøyd.
Befaring med pris
Når Renholm får forespørsel fra nye
kunder, møter de kunden, tar en befaring og sammen forsøker de å komme
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Heidi Holm Koustrup

Da er alle klare

fram til en akseptabel pris for begge
parter. -Vårt motto er, sier Mads, høyt
nivå til fornuftig pris! Faste, fornøyde
kunder er vår beste reklame.
Familiebedrift
I dag jobber både barn og svigerbarn
i bedriften. Da får Birgitte og Mads videreført den kompetansen de har innen
renhold. -Alle jobber med forskjellige
oppdrag, men vi har forsøkt å spesialisere
noen jobber, forteller Mads. Heidi har
spesialisert seg på vinduspuss, og Lasse
har høy kompetanse på gulvpleie. Både
svigerbarn og ansatte ellers er en viktig
del av bedriften, og vi er privilegert som
har en stabil gjeng med hyggelige og
samarbeidsvillige ansatte.

Miljøbevisste
Alle vet at det å ta vare på miljøet, har
stort fokus i dag. Dette har også Renholm
tatt høyde for. De konsentrerer seg om
mest mulig miljøvennlige rengjøringsprodukter. -Det finnes mer og mer å
velge mellom innen miljøvennlige renholdsmidler, sier Birgitte, og vi bør gjøre
hva vi kan for å ta vare på miljøet.
Hun legger til at HMS også er et viktig
element, og at de i den forbindelse har
hatt et godt samarbeid med Glåmdal
HMS tjeneste gjennom mange år.
For å ta en oppsummering - glade,
fornøyde kunder og ansatte er i fokus
hos Renholm Rengjøring.
Det er sikkert en del bedrifter der ute
som vil ha en prat og et tilbud. -Det er
bare å ta kontakt, så avlegger vi et besøk,
avslutter Birgitte og Mads.

Norskogvegen 10
2211 Kongsvinger
Tlf: +47 62 81 67 38
Mob: +47 907 80 910
renholm@online.no

www.renholm.no
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Rørlegger Lindberg
KONGSVINGER

Rørlegger Knut Lindberg er opptatt av at vedlikehold og oppdateringer av alle rørsystemer
blir gjennomført der det er behov. Han har mange oppdrag for borettslag, private og næringsliv.
De som har fulgt med i media, har fått med seg at det kan være på sin plass med
oppgraderinger i store deler av landet.

I Kongsvinger er vi så heldige at vi har
GIVAS med sin kompetanse som har
jevnlige kontroller på alle vannbehandlingsanlegg. I tillegg blir alt av
innkomne henvendelser tatt seriøst
hvis noen skulle oppdage et eller annet
unormalt. Rehabilitering av ledningsnettet foregår hvert år. -To til tre
ledningsanlegg blir oppgradert hvert
år, forteller en driftsoperatør i GIVAS.
Langt utenfor distriktet
Knut Lindberg er alltid på farta. Hans
distrikt er Kongsvinger og omegn, men
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som vi skrev om tidligere i Kongsvingerguiden - jammen er det ikke flere og flere
«innafor» som gjerne vil dra nytte av en
god rørlegger fra –Vinger. Kundene
finnes overalt. Det er alltid noen som
trenger denne form for kompetanse.
Nå er markedet utvidet.
Store oppdrag bl.a. i Akershus
På et byggefelt i Eidsvoll har Knut nå
et stort prosjekt gående. Han leverer
prefabrikkerte baderomskabiner. D.v.s.
at badet kommer komplett ferdig med
fliser på vegger og gulv med utstyr for

øvrig. Og utstyr for øvrig er dusjvegger, baderomsmøbler og WC og
opplegg for vaskemaskin. Dette gjelder
88 leiligheter totalt – fordelt på 4 felt.
Alt er produsert i Italia, og nettopp Italia
er kjent for en gjennomført kvalitet
på sine fliser. Knut ga et anbud på
dette byggeprosjektet og fikk tilslag i
konkurranse med flere andre. Knut har
også prosjektet innen alt av vann og
avløp sammen med sitt dyktige mannskap. Og bunnledningen inne i huset
må selvsagt kobles til vann- og kloakknettet. Knut presiserer at de firmaene
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Spennende når ferdige baderom heises på plass

Oppdrag for øvrig går
mye på varmeannlegg
og også gulv-varmeanlegg
i tillegg til pumpeanlegg
og sprinkleranlegg.
Montering

som prosjekterer, er gode støttespillere.
-Ja, vi er sammen om prosjektet helt
fra status på tegnebrettet, poengterer
Knut. Det er viktig å være med fra
første dag i prosessen. Han legger til
at sprinkleranlegget i garasjeanlegget
også er under hans prosjekt. – Og vi har
samarbeidet med et firma fra Elverum
når det gjelder prosjektarbeidene innen
røropplegg, vann, kloakk og sprinkleranlegg, forteller Knut.

Andre spennende oppdrag
-Oppdrag for øvrig går mye på varmeanlegg og også gulv-varmeanlegg i
tillegg til pumpeanlegg og sprinkleranlegg, forteller Knut. Det har vært
en del oppdrag innen bergvarme,
og dette har nok kommet for å bli.
Varmepumper likeså. Kort sagt, jeg
tar på meg alt innenfor rørleggerfaget.
Når det gjelder større oppdrag som nå,
er jeg selvsagt med på anbudsrunder.

Jeg får mange tilslag, og da må jeg leie
inn ekstra mannskap. Per i dag er vi
seks fast ansatte. De har fullt opp
hele tiden.
Til slutt presiserer Knut at ingen jobb
er for liten og ingen for stor og vil
også understreke at hans virksomhet er
godkjent lærlingebedrift og godkjent
for ansvarsrett.

Mobil: 957 75 330
post@rorleggerlindberg.no
Følg oss på FB
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Finnskogtoppen Velværehotell
GRUE

Det var med store forventninger jeg (Torill) skulle oppleve Finnskogtoppen
som jeg hadde hørt så mye om. Sammen med «syrran» Wenche var
det veldig OK med en jentetur.
Det gjør noe med en når man svinger
av hovedveien og det bærer oppover
mot toppen, og dette flotte området
åpner seg i landskapet.Væravhengig
er man heller ikke, for når man i forkant har sjekket alle aktiviteter som
finnes, ja, da spiller det ingen rolle om
det regner eller snør. Det anbefales
å sjekke alle aktivitetene, enten på
hjemmesiden eller på FB. Da kan
man melde seg på - evt. booke det
man mener passer for nettopp deg.
Det er alltid et yrende liv på Finnskogtoppen. Mange velger også å kjøpe dagpass som går under begrepet ½
dags spa. Da kan man nyte den utsøkte lunsjen og være med på tilbudene
man har valgt i løpet av de timene
man er tilstede.Velger man overnatting med helpensjon, så er frokost og
middag selvsagt med i prisen.

Det bør også nevnes at Finnskogtoppen har noen såkalte hunderom. Og ja, jeg hadde med meg hunden Jack. Han fikk en hundeskål med
godbiter og velkomsthilsen
nydelig pyntet i plastfolie da vi
ankom rommet.Daglig leder Kjell
Magne Nordvi vil presisere at gavekort er utrolig populært. Derfor er
det en super idé å kjøpe et gavekort
til jubileer eller f.eks. i julegave.

"Voff voff. Håper du også skal få
ett hyggelig opphold hos oss.
Mvh Finnskogtoppen"

DEN SUVERENE VELVÆREGAVEN

- GI BORT ET GAVEKORT
Se www.finnskogtoppen.no/gavekort

Følg oss på FB. Bli gjerne med i gruppen Finnskogtoppens Venner.
Tlf. 62 94 63 00 | Adresse: Grue Finnskog
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Bobilmegleren

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

RASTA, KONGSVINGER

En enorm vekst
Salget har tatt helt av. Det er ikke vanskelig
å se at lagerplassen på Rasta har minket.
Og ikke bare det – nye bobiler har også
gått unna. Hos Bobilmegleren har det ikke
vært stille et sekund i sommer.Virksomheten fått ordentlig drahjelp slik at folk
har besluttet å kjøpe seg sitt hjem nummer
to på hjul. Daglig leder Monica Torp
har ikke hatt ferie i tankene (tar i løpet
av høsten), men hun har sammen med
sine medarbeidere stått på for kundene.
I butikken er det også tatt inn enda mer
produkter som relateres til camping. Og
er det noe kundene lurer på, da er det
fram med katalogen med et smil: «Ja, det
skaffer vi».
Hytte på hjul
Det er mange som tenker nå etter
sommerferien, at kanskje jeg skulle ha
kjøpt bobil allikevel. At bobilparken er
økende, har vi erfart i sommer. De som
var i tvil vedrørende kjøp, kan nå få
muligheten til en god deal og investere
i denne fortreffelige «hytta på hjul». -Vi
har alltid gode høsttilbud, understreker
Monica. Høsten kan være varm og fin
slik at hvis man kjøper bobil nå, får man
brukt den i mange måneder framover.
Vinterisolerte er de fleste, så her er det
bare å bestemme seg.

Vi har alltid
gode høsttilbud

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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Smerter under hælen?
Magnet
Oppladbar, trådløs
Oppladbar,
trådløs overmadrass
849,En kjede med over 50 butikkerog
somstillegående.
formidlerVeil
hjelpemidle
og
stillegående.
Hælspore?
•
En kjede med over 50 butikker som formidler hjelpemidler på blåresept.
Heel Spur såle Bedre hverdag starter hos Banda smerte - bedre søvn - mykere
muskler og ledd

-25%

En kjede med over 50 butikker som formidler hjelpemidler på blåresept.

Str. 35-46
Kjøp madrass,
Farge: sort, lys beige, rød
Glåmdal Sjukepleie & Bandage
få kombimadrasser*
en pute på kjøpet
Perfekt til høyhælte

-30 %
overmadrasser*,
2895,-25%
-20 %

SALG

EPA, KONGSVINGER

Smerter under hælen?
Magnet overmadrass
sko og støvletter
innersåle medHeia
sauepels
Norge! På Gjøvik Hælspore?
finnes en fabrikk somPute
produserer rullatorer,
• TOPRO. De leverer
Spur såle
produkter
over store delerHeel
av verden.
Det finnes
mange
der ute som
trenger
hjelpemidler
god High
åpning,heels
enkel
åsåle
ta på
verdi
995,smerte
- bedre
søvn - mykere

å fungere bedre i hverdagen. Fabrikken på Gjøvik kan levere detmuskler
lille ekstra.
Kirsten hos
med praktiskforborrelås
og ledd
Glåmdal Sjukepleie & Bandage får ikke fullrost leverandøren.
699,Kjøp madrass,

Veil 849,-

Perfekt til høyhælte
Løfte- og hvilestol
-Se her, sier Kirsten – bli med bort hit. sko og støvletter
Prøv denne stolen! Det er en spesiell High heels såle
hvilestol. Helt greit å sette seg ned i
en stol, ikke sant, men kan være en
utfordring for mange å komme seg opp
igjen. Denne stolen er konstruert slik at
ved et enkelt tastetrykk, kan den hjelpe
deg opp igjen. Den er en løfteog hvilestol i ett. Det finnes
også reguleringer for ryggen,
benstøtte og valg mellom
å sitte og sove. Et supert
produkt for ryggopererte,
bevegelseshemmede og
selvsagt for eldre som
ikke bare vil sitte ved
kjøkkenbordet.

Årets julegave fra Tempur

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

puter m.m.
Gjelder
80 og
få en
pute 75,
på kjøpet
TOPRO SCOOTER

Pute 90 cm bredde
verdi 995,-

2895,-

Varme føtter gir bedre søvn

Gjelder 75, 80 og
•
sengesokker
i
angoraull
•
90 cm bredde
• puster og holder føttene tørre
og
nattesøvnen
merter under hælen?
Magnet overmadrass
Årets julegave fra Tempur
• kanmed
antiskli
hvor man også som før,
sette seg
ned M.a.o. du trenger ikke sertifikat for å
• sitte- og støtteputer gir• komfort
ælspore?
• riktig
bedrer
kjøre
denne. pute
Den aller
minstesovestillingen
modellen
på et sete, men nå er ryggstøtte kommet
-25%
kan
dessuten
legges
sammen
–
f.eks. når
i
tillegg.
eel Spurog
såleminsker ubehag
smerte - bedre søvn - mykere
man og
skal nattesøvnen
frakte den i en bil.
VERONA
LØFTE OG
HVILESTOL

-25%Kjøp madrass,
Lettkjørte
scootere
muskler
og ledd

Ny rullator eller
annet ganghjelpemiddel?
Trenger noen en ny og enda mer funksjonell rullator eller ganghjelpemiddel?
Og i en knall farge i tillegg? Jo, du leser
riktig. En ny rullator er på markedet nå

erfekt til høyhælte
o og støvletter
gh heels såle

Nye scootere er også på markedet. Disse
får man selvsagt ikke prøvd inne på EPA,
men for de som ønsker, legger man til
rette for gjennomsyn og prøvekjøring
på et egnet sted. Man kan velge mellom
tre modeller. De har en oppnåelig fart på
9,9 km/t og går under kategorien gående.

få en pute på kjøpet

Pute
verdi 995,-

*gjelder ikke spesialmål
Gjelder alle sitte/støtte

-og soveputer
Følg oss på Facebook/bandakjeden

rets
frabedre
Tempur
armejulegave
føtter gir
søvn

2895,-

• sitte- og støtteputer gir komfort
og minsker ubehag

Inger Cathrine avslutter med å ønske
kunder velkommen til EPA for en kundeprat om alt dette nye. -Ja, vi er virkelig
stolte over å ha fått inn nettopp disse nye
produktene. Og nå står høsten for døren.
– Vi har alltid mye nytt når en ny sesong
begynner, så kom innom oss, sier Inger
Cathrine med et smil til slutt.

285,-25%
Veil 370,-

Takk for
du hand at
ler
lokalt

Str. S-XL
Gjelder 75, 80 og
90 cm bredde

Prisene gjelder
tilVask
17.09.2017
Gjelder
alle 30°
sitte/støtte

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

www.banda

Facebook/bandakjeden
Prisene gjelder til 24.12.2017
Varme
føtter gir bedrewww.banda.no/nettbutikk
søvn
Utvalget kan v
Følg oss på
Besøk vår nettbutikk:

Facebook/bandakjeden
www.banda.no/nettbutikk
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Prise

LITT AV HVERT

INTO THE
WOODS

– EVENTYRMUSIKALEN
FOR HELE FAMILIEN
Scenegruppen i Vinger Kulturforum og
kremen av byens ungdom, har igjen laget
en stor, flott oppsetning. Denne gangen er
det en familiemusikal der vi møter kjente
og kjære eventyrfigurer - før og etter at de
har fått det de ønsker seg.

Festmiddag anno 1869
30. august kan du oppleve en historisk middag anno 1869 i Kommandantboligen på
Kongsvinger festning.Vertskap er Jensine & Fredrik Werenskiold og Thomasine og Jonas
Lie. Menyen er utarbeidet i samarbeid med kjøkkensjef Tone Strøm og eksperter hos
Norsk Folkemuseum, og inneholder typiske retter som ville blitt servert på en fest hos
borgerskapet på denne tiden, tilpasset tiden på året.
Pris per person kr 995 inkl. fire retters middag, velkomstdrink og kaffe. Dørene åpner
kl. 18.00 presis og vi går til bords cirka kl. 19.00. Bindende påmelding på kongsvinger.
festning@festningshotellene.no eller tel. 62 81 62 00. Eget gunstig pakketilbud som inkluderer overnatting.
Middagen er ingen forestilling, men en opplevelse for deltakerne. Du blir tatt med 150
år tilbake i tid. Kommandant Werenskiold vil i sin tale ta et blikk på året 1869. Under
middagen er det selvfølgelig skålsanger og morsomme innslag, og ekteparet Lie sørger for
kulturelle innslag før og etter måltidet.

KIL håndballskole
4.- 6. oktober 2019
Som alltid arrangeres KIL håndballskole første helgen i høstferien. Der
blir det ballglede og stor stemning tre
dager til ende. Alle barn født i 20072013 er hjertelig velkommen, og man
trenger ikke å ha spilt håndball tidligere.
Det blir mange morsomme håndballøvelser og ball-lek, tilrettelagt etter
alder. Vi bruker alle hallene i byen, og
får hjelp av de beste håndballressursene
i byen. Lørdag kveld er det populær,
sosial moro i Tråstadhallen med pizza
og disco. Håndballskolen avsluttes

Askepott drømmer om slottsball, Rapunsel
vil se verden, Jack klatrer opp en bønnestengel, og den fryktløse Rødhette møter
ulven mens hun er på vei til bestemors hus.
Musikalen flettes sammen av historien om
en barnløs baker og hans kone, og deres
ønske om å starte en familie. For mange år
siden mistet nemlig heksa i nabohuset de
magiske bønnene hun var ment å vokte
over, og mistet samtidig sin skjønnhet
og ungdom. Bakeren og bakerens kone
vikler seg inn i de andre eventyrfigurenes
historier når de setter ut på et oppdrag for
å bryte forbannelsen som er kastet over
huset deres.Vi utforsker konsekvensene når
figurenes ønsker går i oppfyllelse, og følger
dem på deres ferd gjennom skogen der de
tar sine livs første valg.
”Det var en gang, i et land langt, langt borte, en
liten landsby som lå i utkanten av en skog…”
Denne musikalen veksler mellom å være
hysterisk morsom og dødsens alvorlig,
bokstavelig talt. Figurene vi møter, minner
mistenkelig om mennesketyper vi kjenner
fra før. Det går ikke akkurat knirkefritt når
eventyrfigurer må hanskes med egoisme,
sjalusi, løgn og bedrageri.
Musikalen Into The Woods oppsto i USA
i 1986 og har senere blitt satt opp mange
ganger på Broadway og i London. Disney
har også med hell laget en populær filmversjon. Og nå kan du altså oppleve den på
Kongsvinger – med lokale, flinke aktører.
Premiere 15. august.

søndag med kamper i Tråstadhallen.
For nærmere info, se
www.kil-handballskole.no
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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.

BLÅ EVIGHET

LEGEME

Det lyser en sol over havet, og havet speiler seg i himmelen.
Den avslører et glimt av evigheten. Et lys over jorden som lyser fred.
Havets dype farge gir gjenskinn i hverdagen, lyser opp,
gir dagen et glimt av den samme evigheten som alltid.
Stjernene om natten er som øyne som lyser ned, stirrer ut i evigheten.
Ut over havet, ut over jorden.
Skogen ligger også der, med sin lune fell.
Mørk, dyster og tung avslører den et snev av utålmodighet over den lange natten.
Den lengter etter dagens, lysets og havets dype blå evighet.
Med ett er dagen der, og solen lyser over havet og skogen.
Stjernene blekner og forsvinner ut i himmelens blåning.
Havet stjeler himmelens blå farge og avslører på nytt evigheten.
Skogen våkner til liv, og takker dagen for dens lyse timer.

Solkrana heller sine dråper over denne
kjølige trekken,
dekker over mørke.
Bandasjerer nattas frostsår.
Livets legeme er en iPhone eller en
Samsung
menneske ligger med,
kysser daglig i tilfelle.
Solkrana heller sine dråper ut.

AV M. TOFT

AV GERD ROTMO

Visdomsord

AUGUST 2019

Idioti kan være første
tegn på feil tenkning
og selvisk handling!
Sannsynligvis lå det
en skjult visdom
der, som ble borte
underveis!
(VENKAH GJERMUNDSEN)
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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 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

Sofiesgate 3, Kongsvinger
BYEN VÅR 25 ÅR
Overskuddsfabrikken var delaktig i
feiringen av Byen Vår lørdag 22. juni
i Byparken. Det ble en flott dag med
grilling og gjenbrukssalg, sammen med
mange flotte aktiviteter. Vi ønsker Byen
Vår lykke til i de neste 25!

Fotos: Venkah Gjermundsen

OVERSKUDDSPRISEN
UTDELT FOR ANDRE GANG!
Styret i Overskuddsfabrikken har for andre
gang delt ut en oppmerksomhet til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats
for andre. Det er spesielt hyggelig å utrope
May Sønsterud og Reidun Hagerud til
lokale Overskuddsmennesker denne gang
for egenhendig ha samlet inn 350.000
kroner til innkjøp av 5 el-sykler som er
blitt donert til alle kommunens sykehjem.
Sammen med heder og ære får de hver en
gave på kr 10.000,- gratulerer!

Velkommen til butikken vår

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

