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

Sommer på Skarstad
Gårdsmarkedet bugner i juni av fargerike sommerblomster, og vi 
fyller på med sesongens ferske grønnsaker og andre smakfulle

produkter fra våre leverandører.

Gårdskaféen er åpen og serverer hjemmelagede småretter, ferske
bakverk, is og kaffe.

Vår nye nettbutikk er lansert!
Bestill på www.skarstadgartneri.no og hent varene dine på gården. 

Åpent
mandag, 
torsdag, 
fredag og 
lørdag. 

Se gjeldende 
åpningstider 

på nett.

Takk for at 

du handler 
lokalt

Foto: Birgitta M. Lindén
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MÅNEDENS Uno

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

STØTTEMEDLEMSKAP 2020

GOD SOMMER
Jammen klarte vi det denne gangen også. 
Kongsvingerguiden tar foreløpig sommer-
ferie. Takk til optimistiske næringsdrivende 
som står på gjennom krisen. Heldigvis ser  
det ut som det for mange ordner seg raskere  
enn fryktet. Trenden er positiv. Også for 
handelsnæringen der flere og flere butik-
ker har merket en svært positiv økning 
som følge av stengte grenser. Ikke bare 
harry-handel, men også tax-free-handel. 
Det føles uvirkelig og nærmest kunne 
måle konjunktursvingninger fra måned 
til måned. Endringene i samfunnet skjer 
i så stor fart nå under korona-krisen. Sist 
måned stilte jeg noen spørsmål vi allerede 
har fått svar på. Så må jeg få rette en stor 
takk til politikerne i kommunestyret som 
har bevilget penger direkte til kampanjen 
«Takk for at du handler lokalt».

KULTUR
Når det gjelder arrangementer, så fikk vi  
ikke gjennomført, som vi trodde, årets første  
Kremmertorg i mai. Men vi fikk gjennom- 
ført 17. mai igjen på Festningen, noe vi 
først hadde avlyst. Det ble en kombinasjon  
av strømming på nett til nærmere 4000 
seere og et lovlig glissent antall på under 
50 i amfiet. Det begynner altså å løses 
opp litt innenfor kultur, men én meters 
avstand for publikum skaper utfordringer 
for arrangører. Og med for få tilskuere går 
ikke økonomien i hop. Etter 15. juni åpner 
det seg nye muligheter. Dessverre er mye 
allerede avlyst, men det vil garantert dukke 
opp tilpassede arrangementer utover  
sommeren og høsten. Noe er bestemt – 
det kan dere lese om i bladet, for det er 
heller ikke denne gangen noen kalender.

SENTRUMSGATELØPET
Alt tyder på at vi skal klare gode smitte-
verntiltak i henhold til regjeringens og 
idrettens retningslinjer 20. juni. Så meld 

dere på med en gang, folkens. I år kan det 
nemlig bli fullt, da det er en øvre grense 
for antall løpere. Og i mangel på løp rundt 
i landet, kan Glommas bredd fort bli årets 
hit i løper-Norge. Og de aller fleste stiller 
i klasse Trim 5 km, så det er bare å henge 
seg på. Se mer på neste side.

NULL SMITTE
I alle fall nesten. Kongsvinger hatt svært 
få smittetilfeller.  Vi gir oss selv en klapp 
på skulderen og konstaterer at vi har vært 
flinke. Det kan godt hende flere er smittet, 
og enda flere påstår sågar å ha hatt syk-
dommen. Men når ingen er alvorlig syke 
(per 20.mai), er vi i øverste divisjon.

HELBOM
Det kan heldigvis se ut som myndighetene  
tar til fornuft i bom-saken. Å betale for ikke  
å kjøre på E16, strider imot all fornuft. 
Spesielt da når de samme menneskene  
kan kjøre på E16 uten å betale!

MEDLEMSKONTINGENT
Vi anmoder igjen de som ikke har betalt 
medlemskontingenten, å gjøre dette. Og er 
du ikke medlem i Byen Vår, er det på tide 
å bli det. Se nedenfor.

Så håper jeg vi unngår flom!
God sommer!

Uno Arnesen 
leder Byen Vår   
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JA til Sentrumsgateløpet 10 år – 20. juni

Vi er stolte av å kunne feire jubileum, og i skrivende stund 
ser det også ut som vi skal kunne gjennomføre løpet. Vi må 
gjøre de nødvendige smitteverntiltakene, noe som vil påvirke 
normalen rundt start og mål. Og hvis alle deltakere tar hensyn 
til hverandre, bør dette gå fint.

Vi ber alle forhåndspåmelde seg på sentrumsgatelopet.no 
for å slippe kø på løpsdagen. Følg med på nettsiden og 
Facebooksiden for oppdatert informasjon. 

Barneløpet blir nok ikke arrangert, da dette nødvendigvis 
må bli ei stor klynge. Rullatorløpet som var planlagt i sam-
arbeid med Livsglede for eldre, blir også droppet av hensyn 
til risikogruppen.

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

Storgata 26 (Nye Torget), 2212 Kongsvinger
Tlf.: 974 09 800 | e-post: kontakt@aktivbemanning.no

10  år
2010 - 2020

SENTRUMSGATELØPETSENTRUMSGATELØPET
KONGSVINGERKONGSVINGER

Påmelding og info på sentrumsgatelopet.no

Lørdag 20. juni 2020
5 km og 10 km

SENTRUMSGATELØPETSENTRUMSGATELØPET
KONGSVINGERKONGSVINGER

Påmelding og info på sentrumsgatelopet.no

Lørdag 20. juni 2020
5 km og 10 km

Kremmertorg 20. juni
Dessverre føltes det ikke forsvarlig å gjennomføre Kremmer- 
torg på Rådhusplassen i mai. Vi er i løpende dialog med  
kommuneoverlegen videre og håper at samfunnet har gått  
seg bedre til igjen når vi kommer til 20. juni. Per i dag er 
det åpnet for større arrangementer fra 15. juni, og hvis dette 
opprettholdes, vil det være mer oversiktlig å ha kontroll på 
publikum og håndheve smitteverntiltak.

Det er ingen påmelding, og selgere finner seg selv standplass på  
Rådhusplassen. Standleie kr 100,-, men gratis for barn som selger  
leker. Innkjøring for av- og pålessing kan foretas inne på plassen,  
men bilen må kjøres ut igjen og parkeres på vanlige p-plasser.

Øvrige datoer for Kremmertorg på Rådhusplassen etter ferien 
er 15. august og 12. september. 

Kongsvingerdagene 18. - 20. juni
De hyggeligste sentrumsdagene i året. Men klarer  
vi og samles uten og samles? Klarer vi å hygge oss med 
handel og aktiviteter uten å gå i flokk oppå hverandre?  
Vi håper det. Vi er i konstant brainstorming for å finne 
på nye, kreative korona-aktiviteter som du kan delta på 
uten å utfordre smitteverntiltakene. 

Det vil si at det ikke blir konserter, heller ikke rasende 
flotte timetilbud eller sjokksalg på de ti første Ola-buksene. 
Hva vi og butikkene finner på i stedet, vil tiden vise. Men
det viktigste er at du kommer til byen, hygger deg og tar 
hensyn både til deg selv og andre. Velkommen til byen!
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Minner  FRA 17. MAI PÅ KONGSVINGER

FRA 17. MAI IGJEN PÅ FESTNINGEN KL. 18.14

Egen feiring på Vennersberg. Foto Sonja Marie Branes

21 drønn fra kanoner på Festningen. Foto Geir Manshaus

Flott bilkortesje gjennom byen

Bastian og Bastine fikk vasket seg i år også

Under 50 tilskuere i år Kjetil Foseid sang bl.a. Brothers In Arms

Alle artistene, inkl. Eva og Øivind, samt konferansier Lars Ovlien

Emma & Henrik
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NÅ STÅR VI SAMMEN 
– VELG LOKALT

Takk for at du handler lokalt

Byen Vår arbeider for at alle skal dra i samme retning og bidra til vekst og, 
ikke minst, trivsel i Kongsvinger. Dette får vi til ved at innbyggere, lag og 
foreninger, næringslivet og det offentlige samarbeider.

Det handler om trivselen for et helt lokalsamfunn. I dette tilfellet byen 
Kongsvinger, og hvordan vi skal ha det i hverdagen. Det blir hva vi gjør det 
til. Resultatet er summen av det vi alle bidrar med.

Mange lider personlige tap, men akkurat her fokuserer vi på pulsen i sentrum,  
nemlig handelsnæringen vår. De fleste ser endelig lyset i enden av den 
særdeles mørke tunnelen vi kjørte inn i, i midten av mars. Den ble ikke så 
lang som vi fryktet, men det er fortsatt tøft for mange.  
Stadig flere opplever også økning i omsetning som  
følge av stengte landegrenser.

Uansett hva slags «normal» vi skal tilbake til,  
og når vi kommer dit, har denne perioden gitt  
oss alle noe å tenke på. Kanskje har det kommet  
noe godt ut av den? Kanskje har du oppdaget  
nye muligheter? Kanskje tar vi ikke alt for gitt  
på samme måte lenger? 

På de neste sidene har vi samlet et knippe 
aktører som legger sjelen sin i lokal handel. 
Det handler om personlig service, 
hyggelige mennesker og om  
å bevare lokale arbeidsplasser.

Ta vare på deg selv og andre!
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BONUS
Bli KIWI PLUSS-kunde og få 15% bonus på 

all fersk frukt og grønnsaker 
og all ferskpakket fisk. 

Se kiwi.no
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KIWI Gjemselund  Mandag-lørdag 7-23 Søndag 10-21
KIWI Kongsvinger Mandag-lørdag 7-23
KIWI Roverud  Mandag-fredag 7-23 Lørdag  7-21

            VI       

    KONGSVINGER!

TAKK FOR AT DU 

HANDLER LOKALT!
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Meny Kongssenteret
KONGSVINGER

• Korona-krisen fikk vi kjenne på 
• Grensen mot Sverige ble stengt
• Smitteverntiltak ble 
 gjennomført 
• Vi fikk et økende kundegrunnlag
• Flere og flere fant ut at Meny   
 hadde mer enn de var klar over
• De ansatte vil gjerne se deg   
 igjen og igjen

Vi har byens eneste 
ferskvaredisk

Takk for at du handler 
lokalt! Nå oppfordrer 
vi alle til å fortsette 
å handle lokalt! 

Takk for at du handler lokalt

Daglig leder John Ellingsen og Veronika Kristensen

Ferskvaredisken er populær!  
Fra v. Veronika Kristensen, Nicolai Paulsen, 
Stian Bergerud og John Ellingsen

Stort utvalg innen sjømat. 
Stian liker seg bak fiskedisken

Reker spiser vi mye av

Norsk kjøtt fra den norske bonden
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Rema 1000 Kurudsand
KONGSVINGER

Takk for at 

du handler 
lokalt

Monica Grinaker Sjøen er fornøyd 
med kunde-tilstrømmingen

Kjøpmann Raymond Olavi Pakarinen

Rikt vareutvalg hos REMA 1000 Kurudsand

Alltid gode tilbud på grillmatRaymond sjauer varer

Parkeringsplassen utenfor REMA 1000 
på Kurudsand har fylt seg opp dag etter  
dag under korona-tiden. Etter at grensen  
til Sverige ble stengt, har kundene  
strømmet til butikken. Regler for smitte- 
vern ble raskt akseptert og gjennom-
ført. Folk vennet seg fort til dette med 
å vaske hendene og å ta hensyn. 

REMA 1000 Kurudsand har sett hvor- 
dan utvalgte varer raskere ble borte fra 
hyllene enn tidligere. Handlemønsteret 
til folk fikk kjøpmann Raymond Olavi  
Pakarinen til å ta noen ekstra grep slik 
at noen hyller måtte fylles raskere enn 
ellers. Omsetningen på kjøtt- og fiske-
produkter har også økt betraktelig.

Nå håper han og medarbeiderne at 
folk har oppdaget hvor stort vareutvalget 
egentlig er i de lokale butikkene. 

TAKK FOR AT DU 
HANDLER LOKALT, 
OG VI VIL AT DU
FORTSETTER!
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Klosser Innovasjon
I mars snudde hverdagen seg på hodet, og tiden siden da har gitt oss mange 

tankevekkere. Vi har ikke bare fått en ny hverdag, men vi har også lagt om livsstilen 
på mange måter. Butikker, frisører, treningsstudioer, kafeer med flere måtte stenge.  

Folk ble oppfordret til å jobbe og være hjemme, og barnehager og skoler ble stengt. 
I tillegg stengte grensene. Dette har hatt stor innvirkning på lokal handel, og vi 
benyttet sjansen til å stille noen spørsmål til Kjersti Wangen i Klosser Innovasjon 

om hva de har erfart under krisen.

Hva har dere i Klosser observert i 
dialog med handelsbedriftene i 
situasjonen vi har vært i?
Det er ikke et entydig bilde, men hoved- 
sakelig ser vi at matvarebutikkene har hatt 
en kjempeøkning i omsetning i perioden.  
Noen opp mot 90-100%. Type bygge-
vareforretninger har nok også klart seg 
veldig bra – siden folk har hatt mer tid 
til oppussing og man tenker at man skal 
tilbringe mer av sommeren hjemme. Når 
det gjelder mer spesialiserte butikker, er 
det nok varierende, men dette har nok 
ikke bare med grensehandel å gjøre, 
men snarere den globale trenden om 
netthandel og at folk har vært forsiktige 
med å bruke penger i en usikker tid. 

I tillegg til at folk naturligvis har vært 
redde for smitte. 

Hvis det stemmer at butikker i grense- 
områdene i Norge har et potensielt om- 
setningstap på ti mrd per år, er jo dette 
ganske alvorlig for oss. Dette handler 
ikke bare om omsetningen i seg selv,  
det handler om regionens økonomi, 
arbeidsplasser og ikke minst miljø. 

Hva kan vi gjøre for å minske 
denne lekkasjen når grensene 
åpner igjen? 
Det er nok ikke noen enkel løsning på 
dette. Så lenge avgiftsnivået er såpass mye  
lavere i vårt naboland på bl.a alkohol, 

tobakk og sukker, og det oppleves at en 
del matvarer er billigere, tenker nok de 
fleste mest på egen lommebok – forståelig 
nok.  Vi kunne selvsagt drømme om at 
avgiftsnivået hadde vært lavere i grense- 
områder, men det er nok en lang vei 
å gå. Lokalt tror jeg vi må gå i oss selv 
alle sammen og tenke på hvilke positive 
effekter det har at vi bruker pengene 
lokalt. Når butikkene får høyere om-
setning, vil vi forbrukere nyte godt av 
et bredere utvalg. 

Jeg tror vi også skal være oppmerksom 
på hva vi handler når vi er i Sverige.  
Det kan nok være en oppfatning at «alt 
er billigere der» - noe som slett ikke 

Takk for at du handler lokalt
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stemmer. Der det ikke er noen forskjell 
så får det mye hyggeligere konsekvenser 
om vi legger igjen pengene lokalt. 

Hva er de hyggelige konse-
kvensene med levende butikker 
og lokal handel i tillegg til økt 
omsetning?
En vekst i handelsnæringen fører til flere 
arbeidsplasser som igjen gir oss bedre  
økonomi. En annen ting - som jeg 
virkelig brenner for - er hva det gjør for 
miljøet i byen vår og tettstedene rundt 
med mer levende handelssentrum. For 
det første øker det trivselen til oss som 
bor her – jeg leste nettopp en artikkel 
om hvilken virkning butikkmed-
arbeideren har på folkehelsen. Det er 
sunt å gå ut og møte et smilende ansikt 
og slå av en prat når du skal ut å handle.  
For det andre skaper levende sentrum 
større attraktivitet når det gjelder tilflyt-
ting og etablering – både for folk og nytt 
næringsliv.

Kan svenskehandelen føre noe 
positivt med seg?
Ja, det kan den absolutt. Mange som 
reiser til Charlottenberg for å handle, 
kommer langveisfra, og om vi kunne få 

de til å stoppe hos oss, byr det på mange 
muligheter. Man kan reise til Sverige for 
å fylle opp kjøleskapet og kombinere 
dette med en stopp hos nisjebutikkene 
våre, en tur på kafe i Øvrebyen og en 
overnatting på ett av hotellene våre, for 
eksempel. Her er det mange muligheter 
og stort potensiale.

En oppfordring til slutt?  
Bruk denne tiden til å reflektere litt over 
hva vi har og hva vi ønsker mer av i 
handelen og tilbudene i regionen vår! 

Tenk at hver krone du legger igjen 
teller. Vi ser alle mot en sommer hvor 
vi kommer til å bruke mer tid hjemme. 
Jeg oppfordrer innbyggerne våre til å 
benytte sjansen til utforske spennende 
nisjebutikker, gå på lokale kafeer og 
restauranter og ikke minst sjekke ut det 
spennende reiselivet i regionen! Det 
finnes så mange fine overnattingssteder, 
aktivitetstilbud og naturopplevelser.  
Ta bilder og del i sosiale medier – så vi 
kan vise andre hvor mye flott vi har å 
by på.

Foto Grethe Elgåen

Bruk denne tiden til å reflektere 
litt over hva vi har og hva vi 
ønsker mer av i handelen og 
tilbudene i regionen vår! 

– se personlig intervju med Kjersti Wangen 

I Ramma på side 24.
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REKO-RINGEN KONGSVINGER – DE LOKALE  PRODUSENTENE

Med to krøller på halen
To bønder i Solør, Heinrich Jung i Hof (helt sør i Åsnes) og Vidar Julien (helt nord 
på Grue vestside), er nabobønder som samarbeider om mye, blant annet økologisk 
frilandsgris. For dem er Kongsvingerregionen hjemmemarked og viktig for salg 
av matprodukter basert på det de produserer på gardene sine, ikke minst salg 

i REKO-ringen Kongsvinger.

Heinrich Jung HOF 

Vidar Julien GRUE NORD (VESTSIDA)

Takk for at du handler lokalt
Frilandsgris betyr at grisene har store områder som de 
kan boltre seg på og leve livet slik griser skal leve.
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REKO-RINGEN KONGSVINGER – DE LOKALE  PRODUSENTENE Folg oss på   

En av kokkene på Skaslien Gjestegiveri 
sa under et gardsbesøk at frilandsgrisene 
hos Jung og Julien har det godt – at de 
har to krøller på halen…

I motsetning til de fleste bønder som 
driver det som ofte kalles volum- 
produksjon og leverer til de store slakte-
riene, satser de to Solør-bøndene i egen 
regi på nisjen økologiske produkter av 
frilandsgris, grønnsaker, korn og mjøl, 
og grasfôret storfe. Alle produktene er 
kontrollert og sertifisert økologisk, og 
kan dermed merkes Debio. Det betyr  
at verken dyrene eller det de spiser, 
inneholder kunstige tilsetningsstoffer. 
Kornet som kraftfôret lages av, er ikke 
sprøytet med giftige kjemikalier mot for  
eksempel sopp og ugress. I stedet brukes 
naturens egne metoder for å bekjempe  
skadedyr, ugress, sopp og annet som 
hindrer god plantevekst og skader på 
kulturplanter som korn og grønnsaker. 
Det dreier seg om å jobbe med naturen, 
prøve å forstå og spille på lag med natu-
rens eget potensial for å bekjempe ugras 
og skader. De to Solør-bøndene mener 
dette i det lange løp er mer bærekraftig 
enn ‘kjemi-jordbruk’ med bruk av for 
eksempel giftige plantevernmidler som 
har bivirkninger på miljøet omkring 
kulturplantene, selve jorda og vassdrag.

Matvarene fra Jungs og Juliens produk-
sjon tilbys blant annet på REKO-ringen 
i Kongsvinger. I 2019 og begynnelsen 

av 2020 leverte Heinrich Jung og  Vidar 
Julien mye til restauranter og kantiner i 
Oslo gjennom sin virksomhet Økologisk 
Frilandsgris AS. 12. mars 2020 var det 
bråstopp. Avbestillinger og kanselleringer 
haglet inn over en lav sko.

Etter dette har REKO-ringen på 
Kongsvinger og andre REKO-ringer i 
Østlandsområdet betydd mye for de to 
matprodusentene.

Av økologisk frilandsgris selger de blant 
annet hele stykningsdeler som indrefilet,  
nakke og ytrefilet. Andre populære 
produkter er knoke,  spareribs og bacon. 
Baconet er tørrsaltet og naturlig røkt, uten 
kunstige tilsetningsstoffer. Noen har en 
forkjærlighet for syltelabber, som knapt 
nok er å få tak i andre steder. På denne 
tiden av året er hele sider uten bein og 
med svor en vinner for dem som vil lage  
porchetta. Av grasfôret storfe har de blant  
annet kvernet kjøtt, og stykningsdeler 
etter nærmere avtale. De har mjøl fra 
eget korn av emmer og svedjerug. Dette 
er korn og mjøl som egner seg godt til 
all slags baking, og spesielt godt egnet til 
surdeig. Grønnsaker er sesongvare.

Satsingen på REKO er viktig. Det gir 
bonden og matprodusenten direkte- 
kontakt med forbrukeren. Tilbakemeld- 
inger på kvalitet, smak og opplevelse er 
viktig. Grunntanken med REKO er å 
unngå fordyrende mellomledd mellom 

matprodusent og forbruker. Slik en stor 
del av matvarehandelen foregår, havner 
mye av fortjenesten hos mellomleddene  
(grossister og distributører) og hos 
eierne av matbutikken. Selv med lavere 
priser, blir prisen til produsenten bedre 
når handelen skjer i en REKO-ring. 
Heinrich Jung og Vidar Julien er veldig 
opptatt av rettferdig prising, også når de 
selger til de store dagligvareaktørene  
som Rema 1000 og Coop. Under  
merkenavnet heinrichjung selger Coop- 
butikker indrefilet, ytrefilet, nakke, 
bratwurst og karbonade. Spør etter  
disse når du handler i en Coop-butikk! 
I Rema 1000 selges produkter basert på 
den økologiske frilandsgrisen fra de to 
Solør-bøndene under øko-merkevaren 
Kolonihagen.

Dyrevernalliansen har sertifisert dyre-
velferden hos Heinrich Jung og Vidar 
Julien. De kan merke produktene med 
Dyrevelferdsmerket.

Grisene lever ute året rundt. De har små, 
lave hytter med mye tørr halm som de 
koser seg i og kan gå ut og inn av som 
de vil. I hyttene er det alltid lunt, selv 
når gradestokken på frimark kryper 
under 20 minus. Grisene har fri tilgang 
til vann og mat. Maten er foruten det 
grisene finner av røtter, gras og annen 
vegetasjon, kraftfôr laget på norske råva-
rer som bygg, havre og fôrhvete. 

Torill fylte fryseren med varer. Sparerib



DET ER PÅ «TANKEN» DET SKJER
Stedet med store arealer både ute og inne - 

og det er vi glad for i denne vanskelige tiden

Vi har vår koselige dyrehage - med søte små lam og nyfødt 
lama-baby, så her er det noe for store og små – og Oddvars 
bruktbutikk bugner av fine varer.

Vi utvider stort på kroa- bygger et nytt motellbygg med 
konferanserom og soverom- bygger nye hytter- og i løpet 
av to måneder bygger vi betydelig ut i Finnskogparken også.

Nye boliger blir satt opp høsten 2020.
FINNSKOGEN ER ET UNIKT STED - OG VI UTVIDER  STORT NÅ.

Vi har holdt åpent alle dager i korona-tiden- og selvsagt 
fortsetter vi med dette. Vi har åpent for overnatting- kurs- 
selskaper m.m.alt innenfor det lovlige antall.

Pinsen 2020 - Mai:
30. - 31. mai: LOKALMARKED  KL. 11.00 - 16.00 
2. PINSEDAG:  KL. 11.00 - 14.00
Pga restriksjoner blir det ingen Finnskogmart’n i år, 
men det blir et kjempekoselig LOKALMARKED hvor  
boder er godt spredt på området – og innenfor reglene.

31. MAI: INTIMKONSERT   KL.19.00
ENDELIG SKAL ØIVIND ROOS og TROND LINDHEIM FÅ 
ANLEDNING TIL Å SØRGE FOR MUSIKK OG KOMIKK.
Etter konserten skal dere få en oppvisning av ØIVIND 
OG ANIKKEN. De skal lære dere korona-dansen
- helt lovlig med én meters avstand. 
Og alle får anledning etterpå til å bli med!!

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

Finnskogen Kro og Motell
Svullrya - 2256 Grue Finnskog  •  Tlf.: 901 75 084 - E-post: eva@finnskogen.no - www.finnskogen.no
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DET ER PÅ «TANKEN» DET SKJER- 
Stedet med store arealer både ute og inne- og det 

er vi glad for i denne vanskelige tiden 
Vi har vår koselige dyrehage- men søte små lam- nyfødt lama-baby så her er det noe for 

store og små- og Oddvars bruktbutikk bugner av fine varer. 

Vi utvider stort på kroa- bygger et nytt motellbygg med konferanserom og soverom- bygger 
nye hytter- og i løpet av 2 måneder bygger vi betydelig ut i Finnskogparken også. 

Nye boliger blir satt opp høsten 2020. 

FINNSKOGEN ER ET UNIKT STED- OG VI UTVIDER  STORT NÅ. 

Vi har holdt åpent alle dager i korona-tiden- og selvsagt fortsetter vi med dette. 

Vi har åpent for overnatting- kurs- selskaper m.m.alt innenfor det lovlige antall  

Foreløpig program for arrangementer på kroa: 

PINSEN 2020 

LOKALMARKED 30.-31. KL 12-16 
OG 2. PINSEDAG 11-14 

P.G.A RESTRIKSJONER BLIR DET IKKE FINNSKOGMART’N MEN DET 
BLIR ET KJEMPEKOSELIGE lokalmarked- hvor boder blir satt godt 

spredt og på området og innenfor reglene 

 

31. MAI KLOKKEN 19: INTIMKONSERT 

TAKK FOR AT DU HANDLER LOKALT

KUN 50 PERSONER. BILLETTER MÅ BESTILLES PÅ 901 75 084.



Ta ferieturen til Finnskogen i år
Vi legger til rette for hyggelige dager i sommer på Finnskogen Kro og Motell.

Her kan du bo i hytter, motellrom, Trollrom eller suite med boblebad.

På Finnskogen kan du bade, padle, fiske, plukke bær og sopp, sykle, fine gå-turer- kose 
deg på kroa- besøke dyrehagen og den flotte bruktbutikken vi har.

TA KONTAKT SÅ FÅR DU ET GODT TILBUD HOS OSS!

LØRDAG 13.:  GRILMAT PÅ KROA FRA  KL. 16.00

LØRDAG 20.: RØMMEGRØT OG SPEKEMAT FRA  KL. 13.00

SØNDAG 28.:  STOR SOMMERAUKSJON  KL. 12.00

SLIK BLIR DAGENE I Juli:
«FØR I VÆLA»

Finnskogen Kro og Motell
Svullrya - 2256 Grue Finnskog  •  Tlf.: 901 75 084 - E-post: eva@finnskogen.no - www.finnskogen.no
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TAKK FOR AT DU HANDLER LOKALT

Juni:

10. - 12. juli  MARKEDSDAGER    KL. 11.00 - 16.00

FREDAG 10.:   ÅPNING AV FINNSKOG-PARKEN  KL. 18.00 
 som nå er blitt «FØR I VÆLA»  
 KONSERTKVELD MED JØRN HOEL  KL. 21.00
LØRDAG 11.:   AUKSJON  KL. 12.00
 UNDERHOLDNING MED KLOVN  KL. 15.00
 REVY: JUBILEUMSCABARETEN «JUBEL I BUSKEN» KL. 19.30
 ET SHOW DERE DERE IKKE MÅ GÅ GLIPP AV.
 FINNSKOGPUB: (UMIDDELBART ETTER REVYEN) KL. 22.00
SØNDAG 12.: BUSSTUR: FINNSKOGENS MYSTIKK OG KULTUR. KL. 11.30 
 GUIDE: ØIVIND ROOS- OG DA BLIR DET EN  
 UFORGLEMMELIG TUR! Turen går til Leiråker- det blir  
 kafferast og live underholdning ved vakre Åsnes kirke 
 og vi får høre om Martin Vestlien.  
 AVREISE KL. 11.30  - TILBAKE CA. 15.00 
 BOKLANSERING  KL. 16.00
 REVY: «JUBEL I BUSKEN»  KL. 17.00
 TAKK FOR I ÅR-PUB                                                 CA.  KL. 19.00

Marked alle 3 dager- og det blir arrangementer for store og små i Finnskogparken.
Vi gleder oss- Vi bruker alle steder vi har slik at vi holder 200-antallet, 

på de forskjellige steder.
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Kongsvinger
Kommune

Aktiv For Folkehelsa

OppTurKongsvinger

Vi har ikke ord!
OppTur Kongsvinger og Byen Vår fikk en stor over-
raskelse like før guiden for juni/juli skulle i trykken. 
En epost fra Sparebankstiftelsen Hedmark kunne for-
telle at vi fikk en gavetildeling på kr 20 000 til å ferdig- 
stille lommeguiden - «Velkommen til Aktivitetsbyen 
Kongsvinger og Kongsvingers Grønne Lunger». Takk til 
Sparebankstiftelsen Hedmark og alle frivillige som er 
med på OppTurs prosjekter.

Da er det mange som har tatt fatt på årets 

stolpejakt. Bli med og finn så mange stolper 

du klarer. Dette er også en fin familieaktivitet. 

God jakt!

STOLPEJAKTEN 
ER I GANG

EVENTYRFESTNINGEN
Vi hadde lenge håpet om å kunne ha premiere på den nyskrevne familieforestillingen «Oberst Krebs og jakten på 

festningssverdet» på festningen 2. juli i sommer. Den dessverre ble det umulig å verken gjennomføre prøver eller å 

skulle spille teater for flere hundre hver kveld. Men, det betyr at vi får nok et år til å lage en ENDA mer spektakulær 

teaterforestilling for dere, med premiere på Kongsvinger festning torsdag 1. juli 2021!

Vi tar heller ikke sommerferie av den grunn. I juni vil vi besøke barnehager i kommunen, og på en smittetrygg måte 

spille teater for vårt yngste publikum. Sammen med våre fantastiske sponsorer og samarbeidspartnere får vi til 

dette helt gratis for barnehagene!

Også digitalt på nett vil det skje flere ting rundt Eventyrfestningen, så om du ikke allerede følger oss på Facebook 

og Instagram, så gjør det!

Er det én ting vi savner i disse dager, er det å spille for et publikum. Så, i tillegg til å spille for barnehagene, vil vi sette 

opp fire åpne forestillinger i Øvrebyen lørdag 27. juni. Av smittegrunner blir det begrenset med plasser, så gå inn 

på www.Eventyrfestningen.no og sikre deg billett nå! Forestillingen passer for de mellom 5 og 10 år (og voksne)!

 
 

Lørdag 27. juni i Øvrebyen
11:00    13:00
12:00    14:00

BILLETTER PÅ www.eventyrfestningen.no !

En stor takk til sponsorene våre:

Og til våre samarbeidspartnere:

KONGSVINGER
AMATØRTEATER FORSVARSBYGG

Helse i hver tur

Beitstølen Resort

Våre samarbeidspartnere arrangerer 
aktiviteter som er 
tilrettelagt for ALLE. 
Følg også med på 
FB-siden til OppTur 
Kongsvinger 
om aktiviteter 
som arrangeres. 

Vår samarbeidspartner på Beitostølen med Atle Hovi i spissen, 
venter storinnrykk i sommer. Da koronakrisen inntraff, flyttet 
han med familien inn på hotellet – Radisson Blu. VG var 
på besøk og laget en flott reportasje med familien Hovi. 
Snart er det tid for turer til Beitostølen igjen og turer 
innover fjellheimen. Les gjerne mer på www.beitostølen.no

Fra Holtberget 
til Bæreia.

Faksimile VG.
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Arrangement i august 2020 meldes innen 10. juli på mail til Byen Vår. 

Tlf.: 62 81 66 10. E-post: info@byen-var.no eller marvel@byen-var.no

KongsvingerDET SKJER I                                           JUNI/JULI 2020

FIKS STEINSPRUT

KOSTNADSFRITT *

RASTA GLASS AS
Ring 628 18233 eller besøk bilglass.no

*v
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sk
o Hans Ording, tlf 92 21 45 95

Sertifisert opplæring: truck, maskiner og kran

Brune egg
fra Brenna

Brune egg fra frittgående høner
Brenna Gård og Egg
Brøderudvegen 763
2211 Kongsvinger
Tlf: 901 39 122 / 922 14 595

Sommerkonserter i Vinger kirke

Solefall

Berit Billingsø

Ingeborg  
Christoffersen

ALT BLIR BRA AVLYSNINGER
Dessverre er både Liv i Leiren, 
Festival Bohem og Eventyr- 
festningen sin forestilling 
«Oberst Krebs og jakten på 
festningssverdet» avlyst i 
sommer. Men alle håper å 
være tilbake ekstra klare 
i 2021.

Sommerkonsertserien i Vinger kirke gjenn- 
omføres som planlagt. Men da med et  
begrenset antall publikummere. Alle ut- 
øverne er lokale eller har lokal tilknytning.

Konsertene er hver torsdag kl. 19.00 i 
juni. Det vil bli lagt ut forhåndssalg på 
50 billetter til de to første konsertene, 
og så blir det sannsynligvis lov med flere 
publikummere etter 15. juni. Det vil 
være mulig å forhåndskjøpe billetter til 
alle konsertene. 

Billettene koster kr 200 for voksne og 
kr 100 for barn under 18 år. Hvis man 
kjøper billetter til alle fire konsertene  
samlet, koster voksenbillett kr 150. 
Billetter får man reservert ved å ringe 
kirkekontoret på tlf. 62 88 66 80, eller 
sende mail til post.kongsvinger@kirken.
no. Man kan betale med VIPPS 554170 
eller ved å føre over beløpet til konto- 
nummer 1813.19.44965. Man kan også 

betale kontant ved å møte opp på kirke-
kontoret i Nygata tirsdag-fredag mellom 
kl. 10.00 og kl. 14.00 etter avtale. Hvis 
man ikke betaler innen to dager, mister 
man publikumsplassen.

Torsdag 4. juni kl. 19.00:
Thea Sørli Paulsrud, sang
Tor Einar Bekken, klaver

Torsdag 11. juni kl. 19.00:
«Solefall fremfører Børli og Berg»
Monika N. Walter, sang
Håkon Hauer, sang
Totto Johansen, gitar
Kjetil Hjerpset, bass

Torsdag 18. juni kl. 19.00:
Ingeborg Christophersen, blokkfløyte
Berit Billingsø, klaver og orgel

Torsdag 25. juni kl. 19.00:
Birgit Brinck (sang, gitar) med venner

Samfunnet åpnes opp, og det vil sikkert 
være en del arrangementer som ikke er  
avklart eller meldt inn når Kongsvinger- 
guiden gikk i trykken. Så følg med i 
Glåmdalen og på Facebook. Det blir sikkert 
både konserter, KIL-kamper, kinofore- 
stillinger og diverse arrangementer. 
Alt med publikumsbegrensninger og 
smitteverntiltak. Vær forsiktig. 
Ta hensyn. Alt blir bra.



Specsavers Kongsvinger
Telefon 62 88 29 99

Brugata 8

Bestill synsundersøkelse på specsavers.no
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Dugnad for Kongsvinger Rotary

Ekstra Nye Sporten

På skansen «Se til høyre», ved Skytter-
banen, hogger og klipper hvert år 
Kongsvinger Rotary Klubb for å holde 
gress og buskas nede. Nå har også steinen 
blitt flyttet til et synligere sted på den 
nye rasteplassen langs stien.

Hvert år tar medlemmer i Granli Vel 
på eget initiativ jobben med søppel-
plukking fra Lierkrysset til Åbogen.

Nye Sporten har utvidet, og staben ønsker deg velkommen til sine nye lokaler  
på Kongssenteret.

LITT AV HVERT

Irene Engen og Marvel Sørensen
med en del av fangsten.

Søppelplukking 
på Granli

HAR DU BEHOV FOR HJELP 
TIL PROSJEKTER I DIN BOLIG? 

Vi utfører oppdrag innen 
malerarbeid, gulv- og flislegging

Ta kontakt på telefon: 915 18 526
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75-årsjubileum for frigjøringen av Norge 
etter 2.verdenskrig

- Alle planlagte aktiviteter frem til   
 sommerferien ble avlyst
- Resepsjonen er åpen på dagtid 
 for å ivareta telefonvakten til 
 «Forsvarets åpne dør for veteraner»
- Senteret planlegger, med normal   
 drift, mottak av et redusert antall  
 veteraner fra 1.september.

Hva ble gjennomført 8. mai:
• Intervju med veteranene 
 Tor Inge With, Odd Ivar Krok og  
 Arnstein Hestnes. Dette ble streamet  
 på nett, samt stor sak i Glåmdalen.
• Kransnedleggelse og tale i byparken  
 ved ordfører Margrethe Haarr
• Tale og kransnedleggelse ved 
 UNIFIL-monumentet ved sjef 
 FVS Arnstein Hestnes og feltprest  
 Christian Skovdahl
 - HM Kongens garde representert  
  med fire gardister
 - Kongsvinger festnings tambur- 
  korps med to tamburer
 - to flaggvakter fra Forsvarets 
  veteransenter

• Salutt fra Kongsvinger festning ved  
 saluttmannskapene under ledelse 
 av Håken Holmen.
• Overflyvning av tre fly fra «L-birds 
 of Norway». 

Seremoniene ble «streamet» av Per Erik 
Stømner og sendt direkte på Glåmdalens 
nettutgave.

Andre gjennomførte aktiviteter:
Stilkonkurranse for ungdomskolen.  
Maidagene i 1945 var preget av glede 
over at 2. verdenskrig var over og 
at Norge igjen var et fritt land.

1. Beskriv på hvilke måter livet endret  
 seg for folk her i distriktet da freden 
 kom. Ta gjerne utgangspunkt i personer  
 og historier du kjenner til.

2. Hvilke sider ved å leve i et demokrati  
 er det du setter mest pris på, og som  
 gir deg størst glede? 

Digital fotoutstilling  
hos Anno Museum 
– https://kongsvingermuseum.no/
frigjøringsjubileet-2020

Vingersruta – (flyktningeruta)
Her har Kongsvinger kommune,  
ved Martin Høgberget, laget et  
opptak av foredraget til Kjell og 
Gjermund Nygårdseter om Vingersruta. 
Dette ligger på YouTube.

Det omfattende, planlagte programmet i samarbeid med Kongsvinger kommune, 

lag og foreninger ble sterkt redusert grunnet Covid-19 pandemien. 

Forsvarets Veteransenter på Bæreia, som er ansvarlige for jubileet lokalt, 

ble stengt ned 13. mars.

Ordfører Margrethe Haarr taler i Byparken

Festningstamburene Øivind Roos og Ketil Berg med gardistene

Brandvold Gartneri 
Sommerblomster 

Goggestredet 36, Brandval 

Tlf.:  400 75 705 - ......



KNUTSHØ 1517 moh GRÅHØ 1779 moh

RASLETIND 2105 moh

SKAGET 1685 moh

SYNSHORN 1510 moh TORFINNSBU - BYGDIN STIER FRA SENTRUM

BITIHORN 1607 moh MUGNETIND 1739 moh

FJELLTURMENY OG TILBUD
SOMMER OG HØST 2020

Beitostølen fjellturpakke Buss - båt - fottur

Bo midt i smørøyet på Beitostølen i 6-sengs Hovi 
Hytte. Kort vei til aktiviteter, serveringssteder og 
butikker. 
Priser pr uke:    
Fra 28. juni til 15. august 2020, kr 6.260,- 
17. august til 15. november 2020, kr 4.400,- 

Buss fra Beitostølen, rutebåt MB Bitihorn til 
Torfinnsbu. Deretter fottur gjennom vakre Svart-
dalen til Gjendebu, så Gjendebåten tilbake til 
Gjendesheim, og buss derfra til Beitostølen.  
(1.7. - 31.8. og fre-søn 1. - 13.9.2020).

Pris per voksen kr 550,- / per barn kr 275,- . 

7-DØGNS FJELLTURPAKKE DAGSTUR GJENNOM SVARTDALEN

For flere detaljer og turbeskrivelser, se www.beitostolen.com
Booking og informasjon tlf 61 35 10 00 eller epost: booking@beitostolen.com

BESSEGGEN 
fotturpakke

Bestill vår populære Besseggen-
pakke, som inkluderer 2 døgn i 
dobbeltrom inklusive 1/2-pen- 
sjon, samt matpakke én dag.

Pris pr person kr 2.060,- 
Ekstra døgn kr 840,- pr pers.
Gjelder daglig fra 12.6. til 23.08.2020, der-
etter i midtuke så lenge Gjendebåten går.

Online booking: www.beitostolen.com 

GÅ BESSEGGEN
eller en av våre andre populære fjellturer

I ÅR

NorwayBus-På God Vei-Jan-mai2020-oppslag.indd   1 28.01.2020   16:07:48
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Foto: 
Sissel Jakobsen

PÅ                               ALVOR      

TORILL MØTER DAGLIG LEDER  
I KLOSSER INNOVASJON 

Kjersti Agnete 
Wangen  

Ramme    

Har du alltid hatt et høyt  
arbeidstempo?  
Jeg liker å stå på og at det skjer mye.
     
Hva er ditt opprinnelige yrke?
Valuta- og rentemegler hvor av mange 
av disse årene som leder. 
       
Hva har din karriere betydd  
for deg? 
Veldig mye. Jobbet i mange store virksom- 
heter. Ble leder tidlig og har også fått 
god erfaring innen ulike fagfelt - og  
som menneske.

Hva gjør du på fritiden?
Jeg er veldig mye ute og går eller løper 
med hund! Også er jeg veldig glad i god 
mat, vin, reise og å være sammen med 
familie og venner.

Nevn to saker du brenner ekstra for.
Vekst i Kongsvingerregionen og at verden  
rundt skal få opp øynene for hvor mange 
muligheter som finnes her.   

Føler du at Jante fortsatt har en 
grobunn i distriktet?
Mye mindre enn tidligere. 

Hva får deg til å engasjere deg 
så mye?
Hvis jeg først brenner for noe, så får jeg 
et høyt energinivå. 

Hva betyr Kongsvinger for deg? 
Jeg har hatt en fin oppvekst her og er 
veldig glad for at jeg har flyttet tilbake. 
Datteren min trives også veldig godt. 
Kongsvinger har så mye å by på, og jeg 
er veldig stolt av byen og regionen. 

Har du noen ideer om hvordan 
Kongsvinger kunne blitt mer kjent 
i media?
Vi har så mye å vise frem; alt fra nærings- 
liv og reiseliv til livskvalitet og natur.  
Vi må tørre å skryte mer av oss selv og 
ta plass på vegne av regionen – banke  
på flere dører.

Er det for mange som sitter på 
«tuene» sine? 
Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg er 
imponert over evnen og viljen til sam-
arbeid både i næringslivet og kommunene  
og politikere imellom. Det er nøkkelen 
til vekst!

De fleste har Kongsvinger i sitt hjerte. 
En person som har satt seg som mål å få 
næringslivet til å blomstre i vår region, er 
Kjersti Agnete Wangen. Kanskje har hun en 
liten vei å gå, men hun er ambisiøs og har mange 
planer som skal gjennomføres. Kjersti er full av 
energi og gir aldri opp. Er det noe som går litt 
«skeis», da bretter hun opp ermene og tar tak. 
For tiden er hun midt oppi «korona-krisen». Hun 
hjelper bl.a. virksomheter til å finne veien videre. 
Blant annet informerer hun og hjelper til med råd og 
veiledning angående støtteordninger. Engasjement er viktig. 
Hvordan får hun dette til? Jeg fikk en prat med henne.
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SAGLI GRUS AS
ALT I KNUST STEIN

TLF.: 908 72 606 / 900 73 781

•  SUBBUS  
•  PUKK  
•  SAND 
•  MATJORD

Alt 
opplastet eller tilkjørt
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Veidekke
Vi vet alle hva den røde løper betyr. Men jammen er det godt at vi har den sorte 
løper også. På alle slags veier - motorveier, fylkesveier, kommunale veier og også 
på de små veiene inn til gårdsplasser ser vi store maskiner med Veidekke-logoen. 

De er over alt. Og det skal du og jeg være veldig stolte av. Norge er ikke det landet 
med de letteste grunnforholdene heller. Men med gode samarbeidspartnerne 

er Veidekke en vei-kjempe vi bør være glade for at finnes. 

Om Veidekke
Veidekke er et norsk, børsnotert 
selskap med 8600 ansatte i Norge, 
Sverige og Danmark. I Norge gjør  
Veidekke oppdrag innen veibygging,  
asfaltering, skolebygg, boligbygg og  
andre typer bygg- og anleggsprosjekter. 
Asfaltvirksomheten til Veidekke er  
landets største og legger årlig rundt  
tre millioner tonn asfalt landet rundt.  
Veidekke har forpliktet seg til FNs  
togradersmål og gjør med det tiltak  
for å redusere klimagassutslipp - blant 
annet ved å bruke asfalt produsert på 
lavere temperaturer, gjenbruk av asfalt 
samt nytt og miljøvennlig utstyr. 

Lokal tilhørighet 
I Kongsvingerregionen ligger asfalt- 
fabrikken på Skarnes, og den kan levere 
asfalt til store kunder eller til privat-
personer og borettslag. Teamet som  
legger asfalten, er profesjonelle,  
hyggelige og effektive, og gjør  
jobben slik at kunden blir fornøyd.

Ingen jobb for stor - ingen for liten 
Mange private lurer på hvor man kan 
få tak i asfalt til gårdsplassen. Og det er 
ikke noe problem. Veidekke er opptatt av 
nettopp dette: Ingen jobb for stor - ingen 
for liten. De har oppdrag i distriktet for 
private. Og enda flere oppdrag ble det 

etter at en «fiende» ved navn «korona» 
kom på besøk. Flere måtte holde seg 
hjemme, og vi vet nå også at ferien blir 
Norge. Mange vil bruke feriepenger og 
skattepenger på å oppgradere utemiljøet 
ved boligen.

-Vi er en totalleverandør, forteller 
anleggsleder Håvard Søgård. Vi kan ta 
på oss hele pakka ved opparbeidelse av 
gårdsplass i samarbeid med lokale entre-
prenører. Her kan nevnes masseskifting, 
oppfylling, finplanering før asfaltering. 

Forskjellige typer stein pynter opp
-Når prosjektet skal ferdigstilles, kan vi 
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også være behjelpelig via våre under- 
leverandører, å utføre kantsteinsetting, 
murer og belegningsstein, understreker 
Håvard. Det er viktig at kundene blir 
fornøyde, og jeg må få si det enda en 
gang: Vi er opptatt av å ha et godt for-
hold til lokale entreprenører og leveran-
dører som har kompetansen innen sine 
felt. Vi trenger disse hele tiden. Da blir 
også kundene fornøyd.

Til slutt vil Håvard fortelle om de 25 
dyktige medarbeiderne ved avdelingen 
på Kongsvinger. -Her er det høy yrkes-
stolthet og høyt arbeidstempo. Vi er et godt 
innarbeidet team med stor kompetanse.

Asfaltering på gårdsplass

Flott resultat - godt samarbeid 
med lokale entreprenører er viktig Flott resultat - godt samarbeid med lokale entreprenører er viktig

Håvard Søgård

Ingen jobb 
for stor - ingen 
for liten.
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Bobil eller campingvogn? 
Tekno Maskin har alt du trenger 

Tekno Maskin
OPAKER – LANGS E16

Klar for årets sommerferie?
Planlegger du norgesferie i år? Da bør du satse på bobil eller 
campingvogn. I et mobilt hjem får du den perfekte kombina-
sjonen av et fremkomstmiddel og et overnattingssted, der du 
hver kveld kan lade batteriene til nye eventyr.
For de fleste av oss blir Norge årets feriemål i sommer, og med 
campingvogn eller bobil har du friheten til å reise akkurat hvor 
du vil - akkurat når du måtte ønske det - og muligheten til 
å komme tett på fantastiske naturopplevelser i dette vakre og 
varierte landet. Har du aldri prøvd denne ferieformen før,  
er dette sommeren for å ta steget og prøve ut livet i camping-
vogn eller bobil. 

Alt du trenger til årets sommerferie 
Hos Tekno Maskin kan du nå gjøre alle forberedelsene til  
årets sommerferie. Ta en titt på vårt spennende utvalg av  
bobiler og campingvogner ved å gå inn på hjemmesiden vår  
– www.teknomaskin.no. Du kan også svinge innom utstyrs- 
butikken vår på Opaker for å få tak i alt du trenger til sommeren  
- og litt til. Husk også å sørge for at bobilen eller camping- 
vognen er klar for sommerferien og at alt av utstyr fungerer.   
Sikre deg en problemfri sommer ved å sende bobilen på service. 

Tekno Maskin AS  •  Bjertnesvegen 34, 2166 Oppaker 
Tlf.: 63 91 19 80  •  www.teknomaskin.no  •  .

Åpningstider:
Man, tirs, ons, fre: 09.00 - 16.30 og tors: 09.00 - 18.00

Verksted: 08:00 - 16:30
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Vi satser på kvalitet og sikkerhet i undervisningen. Hos oss kan du være trygg på at 
du blir en dyktig trafikant. Vi skal samtidig love deg at vi ikke kjører flere timer enn 

nødvendig med deg før du kan ta obligatorisk opplæring og førerprøve.

For tiden tilbyr vi opplæring i trafikalt  
grunnkurs, førerkort klasse B og 
klasse BE.

Lærere med pedagogisk  
utdannelse
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 har solid 
pedagogisk utdannelse utover trafikk-
lærerutdanning, og i samarbeid med elev/ 
foresatt når vi de målene vi setter oss.

Tilgang til trafikklærer utover 
ordinært teorikurs 
«Noen sliter med å motivere seg for å 
lese teori, og noen sliter med å forstå 
teori. Blir du med på vår teoriunder-
visning, kan du komme til oss en kveld 

annenhver uke og jobbe med teori», sier  
trafikklærer Christoffer Aanerud. Trafikk- 
lærer er da 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. Du kan komme 
så mange ganger du vil så lenge du er 
elev ved Eskoleia trafikkskole», inviterer 
trafikklæreren.

Kontakt oss  -  vi gleder oss til å 
hjelpe deg på vegen mot førerkort
Ønsker du å vite mer om oss og våre  
tilbud, kan du kontakte trafikklærer  
Christoffer Aanerud på tlf. 973 05 474 
eller e-post: trafikkskole@eskoleia.no.  
Du finner også mye nyttig på vår hjemme- 
side www.eskoleia-trafikkskole.no.

Eskoleia Trafikkskole  
KONGSVINGER

– en trafikkskole for alle som ønsker å ta førerkort

Vi er tilbake
igjen for fullt, 
og gleder oss til 
å ta imot deg!

Trafikklærer Christoffer Aanerud

Teoriundervisning

Trafikkskolebilen «in action» Vi tilbyr også førerkort klasse BE
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FK Butikken Norsenteret
KONGSVINGER

Man. - fre.  08.00 - 17.00  Tlf.: 62 88 84 40
Lørdag  09.00 - 14.00 www.felleskjopet.no

Espegard bålpanne, 60 cm
• Bålpanne i emaljert stål
• Oppheng for kaffekjele
• Oppsamlingskar for aske
• Grillrist i rustfritt stål

Stihl motorsag MS 180
• Effekt 1,4 kW
• Bensindrevet
• Skjærelengde 35 cm
• Vekt 4,1 kg
• En kraftig fritidsmodell
• Stihl 2-Mix motor

Felleskjøpet 
solsikkefrø 25 kg

379,-
Brecom vakuumpakker VR100
• Bevar maten med vakuumpakking
• Sveisebredde: 28 cm
• Flere funksjoner og enkel i bruk

6595,-

Gaupen tilhenger F0620
• Solid henger uten brems
• Totalvekt 750 kg/nyttelast 625 kg

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

1899,-

Klar - ferdig

høst

1290,-
SPAR 400,-

1690,-

KONGSVINGER SA

1990,-
SPAR 1300,-

3290,-

690,-
SPAR 408,-

1098,-

Green Viking
jordnøtter renset 4,8 kg

325,-

Man - fre 08.00 - 17.00 Tlf.: 62 88 84 40
Lørdag 09.00 - 14.00 www.felleskjopet.no

Det ble nok mer trafikk enn forventet 
hos FK Butikken Norsenteret etter 13. 
mars. Regjeringen ba folk om å holde 
seg mer hjemme p.g.a. at barnehager og 
skoler stengte. Mange ble oppfordret til 
hjemmekontor. I og med at hjemmet til  
mange ble et tilholdssted 24 timer i døgnet,  
var det også mange som plutselig begynte  
å tenke på prosjekter de burde ha gjort  
i og rundt sin bolig. Og ikke minst  
bøndene måtte jo tas vare på som før.

De ansatte merket at det ble stor pågang 
i butikken. Smittevernregler ble innført,  
og alt ble tilrettelagt for å ta imot kunde- 
strømmen. Og ikke nok med det – ny-
ansatt butikksjef trådte også til innimellom.

Nyansatt butikksjef
Fra 1. juni er Else Jahnsrud ansatt som 
butikksjef og i full sving i butikken. Hun 
har lang ledererfaring fra Kongsvinger-
hallen og har også vært innom bilsalg 
i sin tid. Ikke rart at Else er rett person 
på rett plass. -Ja, vi er utrolig glade for at 
Else begynner hos oss, smiler daglig leder 
Jon Skaare. Vi er et godt innarbeidet team  
fra før, og at Else nå blir en av oss, ser vi 
på som gull verdt.

Else er klar!
Kongsvingerguiden fikk en prat med Else.  
-Bli med meg, sier hun. Vi har et så stort 
vareutvalg at det er nesten så man kan 
spørre – hva er det vi ikke har? -Her 

finner du alt du trenger til hage, hytte, 
huset, kjæledyr, blomster, jord og selv-
følgelig alt bonden trenger, sier Else,  
og viser fram en del av produktene. 

-Jeg gleder meg veldig til å ta fatt, smiler 
Else til slutt og legger til at hun håper 
å se mange kunder og selvsagt mange 
kjente fjes i butikken.

KONGSVINGER SA

Else er klar til å ta imot kunder

Hvorfor ikke en bålpanne?

Planter, jord og redskap til hagen

Stort utvalg i dyrefòr

La robotklipperen gjøre jobben
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Stort utvalg i dyrefòr

 
Vi tilbyr Gratis og uforpliktende befaring. 
   Varme rom om vinteren. 
   Kjølige rom om sommeren. 
   Service og serviceavtale. 
 
 
 
 

Ta kontakt for en hyggelig prat.  
Kim Lindquist 484 09 123 
Mail: kontakt@klvarme.no 
Facebook: KL Varme AS 

 
www.klvarme.no  

KAMPANJE 
20 % rabatt på service og 

serviceavtale innen 15.08.2020 

   PRESENTASJON NÆRINGSLIV



Eriksen Maskinutleie
LANGELAND, KONGSVINGER

Friske opp hagen og uteplassen?
Her kan man få leid jordfreser, kvistkutter,  
jordbor, liten gravemaskin og kompri- 
meringsplate blant annet. Det vil si – man  
kan få hjelp til både små og litt større 
byggeprosjekter, til hagen og andre ved-
likeholdsprosjekter. I tillegg kan man leie 
enkelt håndverktøy, og her kan nevnes 
pussemaskiner til tre og betong.

Skal du opp i høyden?
Trengs det en lift? Male, skifte panel, 
sette opp stillas? Jo, da kan man selvsagt  
leie en lift. Her finnes lifter i ulike 
varianter. Det beror på hvor høyt man 
egentlig skal.

Litt tunge ting? Nyhet! 
Nå kan man også få hjelp til litt tunge 
ting. Et eksempel kan være hvis man 
trenger et kranoppdrag. Det kan jo være 
at det skal løftes noe som er tungt og 
langt. Nå har Eriksen sammen med KBE 
Maskinutleie gått til anskaffelse av en 
lastebil med 65T kran som kan brukes  
til de tyngre prosjektene.

Da er det bare å gå i gang med prosjekter.  
Alt utstyr kan leveres hvis kunden ikke 
har mulighet til å hente utstyr. Og trengs 
det en befaring, da kommer Eriksen 
Maskinutleie på besøk hjemme hos  
kunden. Sammen blir de enige.

Det er en litt annerledes sommer for oss alle nå. Flere har nok hatt prosjekter på vent, 
og ting som skulle ha vært gjennomført på hjemmefronten, får en ny gjennomgang. 

Derfor er det fint at så mange ser til de lokale virksomheter som kan være behjelpelig 
med nettopp planlagte prosjekter. Hos Eriksen Maskinutleie på Langeland har de tatt 

høyde for at mange trenger nettopp de tjenestene og kompetansen de har.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

ÅPNINGSTID 
mandag-fredag 07:00 -15:30

Tlf.: 900 87 224

SOMMEREN ER HER! Vi har utstyret du trenger til dine små og store bygg, hage og vedlikeholds-prosjekter. 
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Våren er en travel tid for både lærlinger,  
bedrifter og opplæringskontor. Mange 
lærlinger skal avlegge fagprøver, og det 
skal skrives lærekontrakter med nye kan- 
didater. Den største forandringen i hver-
dagen blir for de som skal fra skolen og 
ut som lærlinger.  Mange elever har alle-
rede ordnet seg læreplass innen anleggs-
maskinførerfaget, veg – og anleggsfaget, 
fjell – og bergverksfaget og skogfaget. 
Våren har også bydd på utfordringer og 
omstillinger p.g.a. koronasituasjonen. 
OKAB var tidlig ute med å sikre lærlingene 
et alternativt tilbud hvis det skulle bli 
permitteringer. Dette i form av ulike 
kurstilbud. Nettkurs innen vinterdrift av 
vei, anhukerkurs, sikker bruk av kjemi-
kalier, varmearbeider og grunnleggende 
kurs innen maskinstyring var noen av 
tilbudene.  Innen anleggsbransjen har 
distriktet vårt vært skånet mot permit- 
teringer. I skogfaget har det vært noe 
mer krevende, men et fåtall har vært 

permittert. Disse lærlingene får tilbud 
om et eget skogkurs. 

Etter åpningen for at flere kan være samlet,  
har vi også avholdt fagdager for lærlinger.  
Temaer for disse dagene er masseberegning,  
stikking og nivellering, komprimering, 
kvalitetssikring og HMS. Dette er også 
en sosial arena hvor lærlingene kan dele 
erfaringer. Fremtiden ser meget lys ut for 
de som ønsker seg inn i anleggsbransjen. 
Det er stor etterspørsel etter lærlinger i 
distriktet vårt. I uke 20 ble det avholdt 
fagprøve innen reservedelsfaget hos  
John Deere Forestry AS. Vi gratulerer 
Ted Christer Johansen Hvithammer  
med bestått Meget godt.  

   PRESENTASJON NÆRINGSLIV

OKAB
OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE

Jernbanegata 5 F
2211 Kongsvinger

Tlf : +47 62 81 44 49
www.resreg.no

KONGSVINGER

Robin Alexsander Fossum. Bedrift: Rolf Døli.

Lærlinger og oppmåling på fagdag. 

Fra fagprøven til Ted Christer Johansen 
Hvithammer. Bedrift: John Deere Forestry AS

Resultat Regnskap Kongsvinger

Håkon Aas-Eng

Nylig ansatt hos Resultat Regnskap er  
Håkon Aas-Eng. Han har en bachelor 
i økonomi, ledelse og bærekraft ved 
NTNU. I tillegg har han et årsstudium 
innenfor IT. Han er veldig fornøyd over 
å ha blitt en av teamet hos Resultat 
Regnskap Kongsvinger. 

I løpet av sommeren eller høsten 
flytter virksomheten inn i nye lokaler 
i Engensgate 1. Her får de større plass, 
og alle gleder seg til å ta fatt i nye 
omgivelser.

Er du ute etter 
drømmejobben?

Vi søker ny faglig leder. 
Er du autorisert 
regnskapsfører? 
Da vil vi høre fra deg.

Henv. til Ole Marius Gjørstad 
ABC Personell – mailadr.  
olemarius@abcpersonell.no
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SkrivegledeMÅNEDENS

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.

DEMOKRATI 
OG GLEDE

DU SÅ  
MEG IKKE

DEFINISJON  
PÅ EN STI

I denne deilige friheten
der bjørkeløv strutter

er dagene seil
heist opp for å feire.

Er sammen i hvitveisengen
dansende med røde,hvite, blå

skjørtekanter fra asfalt mot strå.

I denne deilige friheten
her drikkes det av
alle livets kilder.

Stryker over frie strenger
velger egne veier å vandre

hvor evnene er
dråpene å fange.

I denne deilige friheten
å stå under solsvøp.

Å være en del av mange
å være sitt eget kompass
sittende ved fossefallet

der alle knopper brister ut
i frihetens ømme tanker.

Du så meg ikke
da jeg trengte å bli sett. 
Nå er det du
som trenger å bli sett 
–  men ikke av meg

En sti
er et stykke
ihjeltrampa natur

AV GERD ROTMO AV FRED NORDAL AV FRED NORDAL

MENS VI 
LEVER

Tid har vi nok av
til å gjøre alt
vi ikke skulle ha gjort
men ikke nok
til å gjøre det
vi skulle ha gjort

AV FRED NORDAL

JUNI 2020 Visdomsord
Vær i det indre rommet av fred når 
det stormer rundt deg.
(ÅSE BLAADAMMEN)
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En sti
er et stykke
ihjeltrampa natur

 post@klosser.no   •   klosser.no   •   Markensvegen 1B, 2212 Kongsvinger

Visste du at Klosser Innovasjon er et av Norges sterkeste 
utviklings- og innovasjonsmiljøer?

Vår avdeling på Kongsvinger bistår næringslivet i hele Kongsvingerregionen med forretnings-
utvikling, innovasjons- og forskningsprosjekter. Vi hjelper også gründere med å etablere og 
utvikle egen virksomhet. Klosser Innovasjon har et tett samarbeid med alle kommunene i 

regionen, og er involvert i mange spennende utviklingsprosjekter i både offentlig og privat sektor.

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.
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Norvald Strands veg 43
2212 Kongsvinger 

Tlf.: 62 88 89 10 
post@kurergrafisk.no 
www.kurergrafisk.no

Det nærmer seg ferietid for folk flest, 
og da også for oss i Kurér Grafisk. 
Vi vil derimot ha åpent og være 
bemannet i hele sommer, så det er 
bare å ta kontakt!

Vi benytter samtidig anledningen til  
å ønske alle våre kunder, samarbeids-
partnere, forretningsforbindelser og 
øvrige venner en riktig god sommer!

-best på bredden!

GOD SOMMER


